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CHEMICAL QUALITY OF MEATBALLS  IN 
MALANG CITY 

ABSTRACT 
Salindri1, Djalal Rosyidi2, Aris Sri Widati2 

The purpose of this research was to determine the 
chemical quality meatballs distributed in Malang City. 
The materials of meatballs were from producers in 
Malang. The method of experiment was Randomized 
Complete Design. The grouping was based on sampling 
at five districts and every district of Malang was taken 
three random samples.� Variables had been observed 
protein, water, fat, and amino acid profile. The results 
showed that the chemical quality meatballs in five 
districts of Malang unsignificant difference (P>0.05) on 
water content, fat content, and protein content. The 
chemical quality of  meatballs in Malang has a water 
content, fat content, protein content, and the total amino 
acid were 68.18-74.71 %, 4.37-5.75 %, 10.73-15.81 %, 
11.17 %. The average value for the water content of 
Klojen, Sukun, Blimbing, Lowokwaru, and 
Kedungkandang were 68.18 %, 74.31 %, 72.18 %, 73.67 
%, and 74.71 %, the fat content of Klojen, Sukun, 
Blimbing, Lowokwaru, and Kedungkandang were 5.68 
%, 4.75 %, 5.75 %, 4.37 %, and 4.92 %, the protein 
content of Klojen, Sukun, Blimbing, Lowokwaru, and 
Kedungkandang were 10.73%, 12.36%, 11.30%, 13.10%, 
and 15.81%. The conclusion was treatment K5 
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(Kedungkandang District) was the best group to produce 
quality meatballs with the best chemical quality. 

Keywords: chemical quality, meatballs 
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KUALITAS KIMIAWI BAKSO DAGING SAPI DI 
KOTA MALANG 

RINGKASAN 
Salindri1, Djalal Rosyidi2, Aris Sri Widati2 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium 
Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya dan Laboratorium Sentral Ilmu Hayati 
Universitas Brawijaya. Pelaksanaan penelitian dimulai 
bulan Juni sampai Juli 2012. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
kualitas kimiawi bakso daging sapi yang beredar di Kota 
Malang. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan 
sebagai bahan informasi kepada  mahasiswa, konsumen, 
dan produsen bakso tentang kualitas kimiawi bakso 
daging sapi di Kota Malang. 

Materi penelitian adalah bakso yang diperoleh 
dari produsen bakso di Kota Malang. Metode penelitian 
adalah percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak 
Kelompok. Pengelompokan didasarkan pada 
pengambilan sampel di lima Kecamatan Kota Malang 
dan setiap Kecamatan diambil tiga sampel pedagang 
bakso secara acak. Variabel yang diamati adalah kadar 
air, lemak, protein dan profil asam amino. 

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang 
tidak nyata kualitas kimiawi bakso sapi di lima 
Kecamatan (P>0,05) terhadap kadar air, lemak, dan 
protein. Kualitas kimia bakso daging sapi yang beredar di 
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Kota Malang mempunyai nilai kadar air sebesar 68,18-
74,71 %, kadar lemak sebesar 4,37-5,75 %, kadar protein 
sebesar 10,73-15,81 % dan asam amino dengan total 
11,17 %. Nilai rata-rata untuk kadar air masing-masing 
Kecamatan adalah (1) Klojen 68,18 %; (2) Sukun 74,31 
%; (3) Blimbing 72,18 %; (4) Lowokwaru 73,67 %; dan  
(5) Kedungkandang 74,71 %, untuk nilai kadar lemaknya 
adalah  (1) Klojen 5,68 %; (2) Sukun 4,75 %; (3) 
Blimbing 5,75 %; (4) Lowokwaru 4,37 %; dan (5) 
Kedungkandang 4,92 %, sedangkan nilai kadar 
proteinnya adalah (1) Klojen 10,73 %; (2) Sukun 12,36 
%; (3) Blimbing 11,30 %; (4) Lowokwaru 13,10 %; dan 
(5) Kedungkandang 15,81 %. 

Kesimpulan penelitian adalah perlakuan K5 
(Kecamatan Kedungkandang) merupakan kelompok 
terbaik dalam menghasilkan bakso daging sapi dengan 
kualitas kimiawi yang terbaik. Saran yang bisa 
disampaikan adalah agar pedagang bakso mengurangi 
kadar air dan kadar lemak bakso dengan cara 
menambahankan tapioka juga mengurangi penambahan 
es batu dalam pembuatan bakso serta menggunakan 
daging yang berkualitas baik agar bakso yang dihasilkan 
mempunyai nutrisi sesuiai dengan Standar Nasional 
Indonesia.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Kesadaran masyarakat akan hidup yang sehat, 
membawa dampak positif terhadap konsumsi makanan 
yang bergizi, bersih, dan aman untuk kesehatan. Zaman 
yang makin modern dan masyarakat yang makin sibuk, 
terutama di kota besar, menyebabkan makin sedikit 
waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan makanan 
dengan proses yang panjang dan memakan waktu. Di sisi 
lain, masyarakat makin terbuka wawasannya terhadap 
makanan yang sehat dan bergizi tinggi, namun dapat 
disajikan dengan cepat, contohnya bakso. Ditinjau dari 
upaya kecukupan gizi masyarakat, bakso dapat dijadikan 
sebagai sarana yang tepat, karena produk ini bernilai gizi 
tinggi dan disukai oleh semua lapisan masyarakat. 

 Bakso adalah salah satu produk olahan daging 
yang banyak digemari masyarakat baik anak-anak sampai 
orang tua. Teknologi pengolahan daging berkembang 
pesat saat ini dalam rangka meningkatkan 
keanekaragaman bahan pangan serta untuk meningkatkan 
daya simpan bahan pangan tersebut. Teknik 
restrukturisasi daging (Restructured meat) merupakan 
salah satu produk olahan tersebut. Bakso merupakan 
salah satu produk olahan daging yang menggunakan 
teknik restrukturisasi, yaitu daging tersebut telah 
dihaluskan terlebih dahulu dan dicampur dengan bumbu-
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bumbu, tepung, dan kemudian dibentuk seperti bola-bola 
kecil lalu direbus dalam air panas (Widyaningsih dan 
Murtini, 2006).  Bakso mempunyai kandungan nutrisi 
yang cukup tinggi proteinnya sebanyak 14,68 %, air 
76,52 %, lemak 1,46 %, karbohidrat 5 %, abu 2,34 % dan 
garam 1,74 % (Wibowo, 2006). 

Kualitas bakso pada umumnya dipengaruhi oleh 
kualitas daging, komposisi kimia, maupun bahan pengisi 
serta bahan pengikat. Bahan lain yang diperlukan dalam 
pembuatan bakso adalah tapioka. Tapioka sangat 
mempengaruhi kualitas kimiawi bakso yang dihasilkan, 
untuk menghasilkan bakso daging yang lezat dan 
bermutu tinggi jumlah tepung yang digunakan sebaiknya 
paling banyak 15 % dari berat daging. Penambahan 
tepung tapioka yang idealnya sebanyak 10 % dari berat 
daging, memang sering dijumpai terutama yang dijajakan 
di jalanan bakso yang tepungnya mencapai 30-40 % dari 
berat daging. Bakso seperti ini diduga rasa dan mutunya 
kurang bagus (Suprapti, 2005). 

Penampilan struktur fisik halus serta tekstur padat 
dan kompak banyak disukai konsumen. Penggunaan 
bahan-bahan pembuatan bakso harus aman dan tidak 
menimbulkan bahaya kesehatan bagi konsumen serta 
dapat meningkatkan kandungan kimiawi bakso. Kualitas 
bakso selain ditentukan oleh kualitas fisik (tekstur dan 
warna) juga ditentukan oleh kualitas kimianya meliputi 
kandungan nutrisi (protein, lemak dan kadar air). Bahan 
utama pembuatan bakso yaitu daging kaya akan protein 
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dan energi, jumlah energi ditentukan oleh kandungan 
lemak. Bakso yang terbuat dari kualitas daging yang baik 
tentu akan meningkatkan kandungan kimiawinya. 
Kualitas kimiawi bakso di Kota Malang masih belum 
diketahui, oleh karena itu diperlukan pengujian kualitas 
kimiawi bakso daging sapi di Kota Malang, berdasarkan 
kadar air, kadar lemak, kadar protein, dan profil asam 
amino. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian adalah: 
1. Bagaimana kualitas kimiawi bakso daging 

sapi di Kota Malang? 
2. Bagaimana rata-rata kualitas kimiawi bakso 

daging sapi di lima Kecamtan Kota Malang? 
3. Bagaimana kualitas kimiawi terbaik bakso 

daging sapi sesuai Standar Nasional Indonesia 
di lima Kecamatan Kota Malang? 

4. Bagaimana kelompok terbaik kualitas 
kimiawi bakso daging sapi di lima Kecamatan 
Kota Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian adalah: 
1. Mengetahui kualitas kimiawi bakso daging 

sapi yang di Kota Malang. 
2. Mengetahui rata-rata kualitas kimiawi bakso 

daging sapi di lima Kecamatan Kota Malang. 
3. Mengetahui kualitas kimiawi terbaik bakso 

daging sapi sesuai Standar Nasional Indonesia 
di lima Kecamatan Kota Malang. 

4. Mengetahui kelompok terbaik kualitas 
kimiawi bakso daging sapi di lima Kecamatan 
Kota Malang. 
 

1.4 Kegunaan Penelitian 
Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa, 

produsen bakso, dan konsumen tentang kualitas kimiawi 
bakso daging sapi di Kota Malang. 
 
1.5 Kerangka Pikir 

Bakso sebagai produk olahan tradisional, secara 
tidak sengaja telah menerapkan teknologi restructured 
meat. Difinisi bakso daging menurut SNI 01����3818����1995 
adalah produk makanan berbentuk bulatan atau lain, yang 
diperoleh dari campuran daging ternak (kadar daging 
tidak kurang dari 50 %) dan pati atau serealia dengan 
atau tanpa penambahan makanan yang diizinkan. Bakso 
didefinisikan sebagai daging yang dihaluskan, dicampur 
dengan tepung pati, lalu dibentuk bulat-bulat dengan 
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tangan sebesar kelereng atau lebih besar dan dimasukkan 
ke dalam air panas jika ingin dikonsumsi. Pembuatan 
adonan bakso yaitu daging dipotong kecil, kemudian 
dicincang halus dengan menggunakan pisau tajam atau 
blender, setelah itu daging diuleni dengan es batu atau air 
es (10-15 % berat daging) dan garam serta bumbu 
lainnya sampai menjadi adonan yang kalis dan plastis 
sehingga mudah dibentuk, dan sedikit demi sedikit 
ditambahkan tepung kanji agar adonan lebih mengikat. 
Penambahan tepung kanji cukup 15-20 % berat daging 
(Ngadiwaluyo dan Suharjito, 2003). 

Kualitas bakso ditentukan banyak sedikitnya 
campuran tepung tapioka atau serealia lain yang 
ditambahkan, semakin banyak campurannya maka 
semakin rendah kualitasnya. Berdasarkan bahan bakunya, 
terutama ditinjau dari jenis dagingnya dan jumlah tepung 
yang digunakan, bakso dibedakan menjadi tiga jenis 
yaitu bakso daging, bakso urat dan bakso aci. Bakso 
daging dibuat dari daging yang sedikit mengandung urat. 
Bakso urat adalah bakso yang dibuat dari daging yang 
banyak mengandung urat atau jaringan ikat. Bakso aci 
adalah bakso yang jumlah penambahan tepungnya lebih 
banyak dibanding dengan jumlah daging yang digunakan 
(Laila, 2006). 

Bahan baku bakso dapat dibuat dari berbagai jenis 
daging, seperti daging kelinci, ayam, sapi, atau kerbau, 
namun yang dipilih masyarakat selama ini kebanyakan 
menggunakan daging sapi, hampir semua bagian daging 
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dapat digunakan untuk membuat bakso, jenis daging 
yang sering digunakan adalah paha depan, daging 
penutup (top side), gandik (silver side), lemusir (cube 
roll). Umumnya daging yang digunakan sesegar 
mungkin, yaitu yang diperoleh segera setelah 
pemotongan hewan tanpa mengalami proses 
penyimpanan atau pelayuan (Muchtadi, 1997). Daging 
merupakan bahan pangan sumber protein berkualitas 
tinggi karena mengandung asam amino esensial, juga 
sebagai sumber vitamin B kompleks dan kandungan 
vitamin-vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, 
D, E, K. Dalam Setiap 100 g daging sapi mengandung 
kalori 207 Kkal, protein 18,8 g, lemak 14 g, kalsium 11 
mg, besi 2,8 mg dan vit A 30 mg dan Vit B 0,08 mg 
(Anonimous, 2006). Wibowo (2006) menyatakan 
komposisi kimiawi bakso daging sapi mengandung 
protein sebanyak 14,68 %, air 76,52 %, lemak 1,46 %, 
karbohidrat 5 %, abu 2,34 % dan garam 1,74 %. 

Cara yang paling mudah untuk menilai mutu 
bakso yaitu dengan menilai mutu sensoris atau mutu 
organoleptiknya. Hasil pengujian mutu sensoris ini dapat 
diperkuat dengan pengujian fisik, kimiawi, dan 
mikrobiologis yang tentu saja memerlukan teknik, 
peralatan, dan tenaga khusus (Purnomo, 1997). 
Penggunaan bahan pengawet dan pengenyal yang 
dilarang seperti borak dan formalin dalam pembuatan 
bakso sangatlah berpengaruh terhadapa kualitas kimiawi 
bakso, yaitu protein dan lemak. Tiven (2007) menyatakan 
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penambahan borak dan formalin pada pembuatan bakso 
akan meningkatkan protein bakso karena sifat dari borak 
yang mengenyalkan dan mengompakkan bakso, sehingga 
zat-zat yang termasuk protein tidak banyak yang 
terekstraksi keluar. Sudarwati (2007) menyatakan 
penggunaan macam-macam tepung juga akan 
berpengaruh terhadap kualitas kimiawi bakso, semakin 
tinggi persentase campuran tepung maka kadar protein 
semakin menurun, hal ini disebabkan karena jumlah 
protein dalam daging sapi yang digunakan per massa 
tepung yang dicampurkan dalam adonan bakso akan 
semakin kecil. Pencampuran daging sapi dengan 
mensubstitusi daging ayam didalam bakso tidak 
berpengaruh terhadap kandungan protein namun akan 
meningkatkan kekenyalan bakso, hal ini berdasarkan 
hasil penelitian Ariawan (2010) yang menyatakan 
kekenyalan meningkat apabila jumlah daging ayam yang 
disubstitusi semakin besar namun tidak berpengaruh 
terhadap kandungan protein, ditambahkan Nila (2011) 
dari hasil penelitan yang dilakukan di Kota Malang 
sebanyak 43,33 % konsumen menyukai bakso dengan 
tekstur kenyal. 

Tiven (2007) menyatakan bahwa pembuatan 
bakso untuk 1 kg adonan terdiri dari daging 60 %, tepung 
tapioka 20 %, es batu 15 %, garam dapur 2,5 %, dan 
campuran bumbu-bumbu (bawang putih, lada, dan MSG) 
2,3 %, bahan pengenyal (putih telur) 0,2 %, belum 
diketahui berapakah jumlah penggunaan bahan-bahan 



�

pembuatan bakso yang dijual oleh pedagang bakso di 
Malang. Menurut Evanuarini, dkk (2011) dari hasil 
penelitan yang dilakukan di pasar tradisional Kecamatan 
Poncokusumo terhadap kualitas bakso daging sapi 
diketahui rata-rata kadar air berkisar antara 61,24-75,38 
% namun belum diketahui berapakah kadar protein, 
lemak, dan asam aminonya. 
 
1.6 Hipotesa 

Hipotesis penelitian ini adalah bakso yang 
beredar di lima Kecamatan Kota Malang menunjukkan 
perbedaan terhadap kualitas kimiawi bakso daging sapi. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Bakso 

Bakso merupakan produk gel dari protein daging, 
baik daging sapi, ayam, ikan maupun udang. Bakso 
dibuat dari daging giling dengan bahan tambahan utama 
garam dapur, tepung tapioka, dan bumbu, berbentuk 
bulat seperti kelereng dengan berat 25-30 g per butir, 
setelah dimasak bakso memiliki tekstur yang kenyal 
sebagai ciri spesifiknya. Kualitas bakso sangat bervariasi 
karena perbedaan bahan baku dan bahan tambahan yang 
digunakan, proporsi daging dengan tepung dan proses 
pembuatannya (Widyaningsih dan Murtini, 2006).  

Bakso adalah campuran homogen daging, tepung 
pati dan bumbu yang telah mengalami proses ekstrusi 
dan pemasakan. Pembuatan bakso tidak sulit, daging 
digiling halus kemudian dicampur dengan tepung dan 
bumbu di dalam alat pencampur khusus sehingga bahan 
tercampur menjadi bahan pasta yang sangat rata dan 
halus, setelah itu pasta dicetak berbentuk bulat dan 
direbus sampai matang.  Bakso yang bermutu bagus 
dapat dibuat tanpa penambahan bahan kimia apapun 
(Anonimous, 2007). 

Bakso didefinisikan sebagai daging yang 
dihaluskan, dicampur dengan tepung pati, lalu dibentuk 
bulat-bulat dengan tangan sebesar kelereng atau lebih 
besar dan dimasukkan ke dalam air panas jika ingin 
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dikonsumsi. Pembuatan adonan bakso yaitu daging 
dipotong kecil, kemudian dicincang halus dengan 
menggunakan pisau tajam atau blender, setelah itu 
daging diuleni dengan es batu atau air es (10-15 % berat 
daging) dan garam serta bumbu lainnya sampai menjadi 
adonan yang kalis dan plastis sehingga mudah dibentuk, 
sedikit demi sedikit ditambahkan tepung kanji agar 
adonan lebih mengikat. Penambahan tepung kanji cukup 
15-20 % berat daging (Ngadiwaluyo dan Suharjito, 
2003). Adapun komposisi kimia bakso daging sapi 
ditampilkan pada Tabel 1 berikut: 
Tabel 1. Komposisi kimiawi bakso daging sapi 
Komposisi Jumlah  (%)    
Protein (%)                                       14,68 
Lemak (%)                                        1,46 
Karbohidrat (%)                               5,00 
Air (%)                                           76,52 

Sumber: Wibowo (2006) 

Bakso sebagai produk olahan tradisional, secara 
tidak sengaja telah menerapkan teknologi restructured 
meat. Difinisi bakso daging menurut SNI 01����3818����1995 
adalah produk makanan berbentuk bulatan atau lain, yang 
diperoleh dari campuran daging ternak (kadar daging 
tidak kurang dari 50%) dan pati atau serealia dengan atau 
tanpa penambahan makanan yang diizinkan (Anonimous, 
1995).  

Bahan baku utama bakso adalah daging yang 
mempunyai nilai gizi tinggi terutama protein, disamping 
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bahan pengikat, bahan pengisi dan baha tambahan 
lainnya. Jenis daging yang biasa digunakan adalah 
daging sapi meskipun dapat juga digunakan daging 
kelinci, daging ayam atau daging dari ternak darat 
lainnya (Wibowo, 2006). 

Bahan pengisi yang digunakan dalam pembuatan 
bakso dapat berasal dari berbagai jenis tepung, namun 
pada dasarnya bahan yang digunakan adalah tepung 
tapioka, dan bahan tambahan lainnya, dapat berupa 
garam dapur, bawang putih dan bahan penyedap (MSG) 
(Purnomo, 1997). Standarisasi mutu bakso di Indonesia 
sudah diatur dalam SNI seperti yang terlihat pada Tabel 
2. 
Tabel 2. Syarat mutu bakso daging menurut SNI 01-
3818-1995 
Kriteria uji         Satuan  Persyaratan 
Bau     -  Normal khas daging 
Rasa    -  Gurih 
Warna     -  Normal 
Tekstur   -  Kenyal 
Air    %b/b  Maksimal 70,0 
Abu    %b/b  Maksimal 3.0 
Protein   %b/b  Minimal 9,0 
Lemak   %b/b  Maksimal 2,0 
Borak    %b/b  Tidak boleh ada 

Sumber: Anonimus (1995) 
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2.2 Bahan Pembuatan Bakso 
2.2.1. Tepung tapioka 

Tepung ini bahan dasarnya berasal dari ubi kayu 
yang kaya akan kandungan pati (polisakarida). Tepung 
tapioka mempunyai kandungan karbohidrat cukup tinggi 
yaitu 85 %. Fungsi dari tepung tapioka di dalam bakso 
atau bahan makanan lain sebagai pengikat dan 
pengembang, merupakan salah satu sifat pati yang mudah 
membengkak dalam air panas, selain itu penambahan 
tepung tapioka dapat memberikan tekstur kenyal dalam 
bakso (Suprapti, 2005). Bakso daging yang bermutu 
tinggi, menggunakan jumlah tepung tapioka yang paling 
baik adalah 10-15% dari berat dagingnya (Wibowo, 
2006). Kandungan gizi tepung tapioka lebih rincinya 
dapat dilihat pada Tabel 3. 
Tabel 3. Komposisi kimia tepung tapioka per 100 g 
Komposisi Jumlah 
Kalori (kal)                             362,0 
Protein (g)                                       0,5 
Lemak (g)                                        0,3 
Karbohidrat (g)                               86,9 
Air (g)                                           12,0 
Fosfor (mg)                                     0,0 
Kalsium (mg)                                   0,0 
Besi (mg)                                        0,0 
Bdd (%)                                      100,0 

Sumber: Anonimous (1996). 
Fungsi penambahan tepung tapioka adalah untuk 

membentuk adonan atau menyatukan semua bahan, 
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menghemat biaya produksi, membentuk tekstur, sebagai 
pengemulsi dan mengikat air pada adonan (Wibowo, 
2006). 

Tepung tapioka memiliki kandungan pati yang 
lebih tinggi. Pati memegang peranan penting dalam 
menentukan tekstur makanan, dimana campuran granula 
pati dan air bila dipanaskan akan membentuk gel. Pati 
yang telah berubah menjadi gel bersifat irreversible, 
dimana molekul-molekul pati saling melekat membentuk 
suatu gumpalan sehingga viskositasnya semakin 
meningkat (Handershot, 1970). 

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) sekaligus sebagai binder atau 
material bukan daging yang dapat meningkatkan daya 
ikat air daging dan emulsi lemak (Soeparno, 1992). 
Handershot (1970) menyatakan tahapan pengembangan 
suspensi pati selama gelatinasi dipanaskan dibagi menjadi 
tiga: 

1. Pada saat di dalam air dingin, granula pati akan 
menyerap air sebanyak 20-25 % dari beratnya 
reversible. 

2. Pada tahapan pemanasan sampai 65 0C mulai 
terjadi pengembangan granula yang bersifat 
irreversible. Granula pati akan menyerap air 
lebih banyak yaitu 70-80 %. 
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3. Pada saat pemanasan di atas 65 0C granula pati 
akan mengalami penguraian karena panas. 

 
2.2.2. Bawang putih 
 Bawang dapat dikatakan sebagai bumbu dasar 
dari semua masakan. Bawang putih memberikan aroma 
harum yang khas pada masakan sekaligus menurunkan 
kadar kolestrol yang terkandung dalam bahan makanan 
yang mengandung lemak. Bawang putih juga berfungsi 
sebagai bahan pengawet makanan secara alami yang 
tidak berbahaya bagi kesehatan (Wirakusumah, 2000). 

Bawang putih merupakan jenis bumbu yang 
berasal dari jenis umbi. Bumbu mempunyai peranan 
penting dalam pengolahan makanan. Fungsi bumbu 
untuk memberikan rasa dan bau yang sedap pada 
masakan serta memberikan pangaruh preservative 
terhadap bahan pangan karena mengandung lemak 
(minyak esenial, substansi yang bersifat bakteriostatik) 
(Urbain, 1971; Forrest, Eberle, Hedrick, Judge dan 
Merkel, 1975; Sudjaja dan Tomasoa, 1991). 

Santoso (1992), menyatakan bahwa di dalam 
bawang putih terdapat sejumlah komponen aktif antara 
lain : 
1. Allicin, yaitu zat aktif yang mempunyai daya bunuh 

terhadap bakteri dan daya anti radang 
2. Alliin, yaitu suatu asam amino yang antibiotic 
3. Selenium, yaitu suatu mikro mineral yang merupakan 

faktor yang bekerja sebagai anti oksidan (anti 
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kerusakan, anti oksidasi sel-sel tubuh oleh zat-zat 
racun yang merusak sel) 

Komposisi kimia umbi bawang putih terdiri dari 
zat organik yaitu protein, lemak, hidrat arang disamping 
mengandung zat-zat hara sepeti kalsium, fosfor, besi, 
vitamin dan belerang (Santoso, 1992). Komposisi kimia 
umbi bawang putih dapat dilihat pada Tabel 4. 
Tabel 4. Komposisi kimia umbi bawang putih per 100 g  
Komposisi Jumlah 
Protein (g) 4,5 
Lemak (g)  0,2 
Kalsium (g)  42,0 
Air (g) 71,0 
Fospor  (mg) 134,0 
Besi (mg) 1,0 
Karbohidrat (g) 23,1 
Vitamin B1 (mg) 0,22 
Vitamin C (mg)  15,0 
Kalori  (kkal)  95,0 

Sumber: Santoso (1992) 

2.2.3. Garam 
Garam berfungsi untuk memperbaiki cita rasa, 

pengawetan dan melarutkan protein. Konsentrasi garam 
yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri 
daging tidak mempunyai batasan yang pasti sebab hal ini 
tergantung pada faktor-faktor lain yaitu pH dan suhu. 
Garam menjadi lebih efektif pada suhu yang lebih rendah 
dan kondisi asam. Jumlah pemakaian garam menurut US 
Wheat Associates 2–2,25 %, jika kurang dari 2 % maka 



�

rasa akan hambar, sedangkan di atas 2,25 % akan 
menghambat aktivitas mikroba (Buckle, Edwards, Fleet, 
dan Wootton, 1987). Garam dapat memberikan rasa, 
meningkatkan konsistansi adonan serta mengikat air. 
Penambahan garam pada makanan dapat menghambat 
pertumbahan jamur/kapang serta menghambat aktivitas 
enzim protease dan amilase sehingga adonan menjadi 
tidak lengket dan mengembang secara berlebihan 
(Suyanti, 2008). 

Garam merupakan hasil olahan dari air laut. 
Garam mempunyai peranan penting dalam proses 
memasak baik untuk penyedap maupun untuk 
mengawetkan makanan. Garam bersifat higroskopis dan 
dapat mematikan kuman (Sudjaja dan Tomasoa, 1991). 
Pada konsentrasi yang tinggi garam berfungsi sebagai: 
(1) pengawet atau penghambat pertumbuhan mikroba. (2) 
penambahan aroma dan cita rasa (flavour). Garam akan 
meningkatkan tekanan osmotik medium atau bahan 
pangan yang juga direfleksikan dengan rendahnya 
aktifitas air (Urbain, 1971). Komposisi unsur garam 
dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Komposisi kimia unsur garam per 100 g 
Kandungan unsure Jumlah 
NaCl (g)  9,5 
CaCl2 (g) 0,9 
MgSO4 (g) 0,5 
MgCl2 (g) 0,5 
Bahan tak berlarut Sangat sedikit 
Air (g) 3,1 

Sumber: Murniyah dan Sunarman (2000) 
Garam berfungsi untuk memperbaiki cita rasa, 

melarutkan protein dan sebagai pengawet. Konsentrasi 
garam yang digunakan mempunyai batasan yang pasti. 
Hal ini banyak tergantung pada factor-faktor luar, dalam 
lingkungan, pH, dan suhu. Garam menjadi efektif pada 
suhu rendah dan kondisi yang lebih asam (Buckle, et al., 
1987). 
 
 
2.2.4. Lada 

Lada (Peper negrum) adalah tanaman cost crop, 
yaitu tanaman yang menghendaki temperatur tinggi, 
curah hujan yang rata dan daerah yang kaya akan unsur 
hara, terdapat dua jenis lada, yaitu lada hitam dan lada 
putih. Lada hitam adalah lada yang dikeringkan bersama 
kulitnya, sedangkan lada putih adalah lada yang 
dikeringkan tanpa kulit (Anonimous, 1989). Komposisi 
kimia lada dapat dilihat pada Tabel 6. 
 



�

Tabel 6. Komposisi kimia lada hitam dan lada putih per 
100 g 

Komposisi 
Lada hitam (g) Lada putih (g) 

Tertinggi 
(%) 

Terendah 
(%) 

Tertinggi 
(%) 

Terendah 
(%) 

Air 15,6 9,56 16,5 9,9 
Protein 12,66 10,8 12,4 9,8 
Minyak eteris 2 1 2 1 
Amidon dan 
karbohidrat 50 32,1 69 54,3 

Selulosa 15,5 11,9 7,8 4,2 
Abu 5,9 3,4 3 0,8 
Zat alkohol 
kering* 13,3 6,5 11,9 8,5 

Sumber: Murniyah dan Sunarman (2000) 
Lada sebagai bumbu masakan bisa memberikan 

bau sedap, harum dan menambah kelezatan masakan, 
karena di dalam lada terdapat tiga zat khas yaitu alkaloid 
(piperine), minyak etheris dan resine. Piperine adalah 
zat-zat dari kelompok yang sama seperti nicotine, 
arekoline dan conicine (Anonimous, 1989). Jumlah 
pemakaian lada dalam pembuatan bakso 0,5 % dari berat 
dagingnya (Widyaningsih dan Murtini, 2006). 
 
2.2.5. Air Es 

Dalam pembuatan bakso perlu ditambahkan air 
es. Penambahan air dalam bentuk air es ini bertujuan 
untuk melarutkan garam dan mendistribusikannya secara 
merata ke seluruh permukaan massa daging, 
memudahkan ekstraksi protein serabut otot, membantu 
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pembentukan emulsi, serta mempertahankan mutu 
adonan karena pengaruh peningkatan suhu akibat tekanan 
mekanik yang dihasilkan sebelum penghancuran dan 
pencampuran (Wibowo, 2000). 

Air es sangat penting sekali dalam pembuatan 
adonan karena disamping bernilai mempertahankan suhu 
adonan agar tetap dingin. Adonan yang panas cenderung 
merusak protein sehingga tekstur rusak. Fungsi dari es 
serut dalam pembuatan bakso adalah sebagai pengikat air 
pada protein saat pengadonan (sebagai cadangan air pada 
adonan daging atau tepung) (Wibowo, 2006). 

Penggunaan es juga berfungsi menambahkan air 
ke adonan sehingga adonan tidak kering selama 
pembentukan adonan maupun selama perebusan. 
Penambahan es juga meningkatkan rendemennya. Es 
batu dicampur pada saat proses penggilingan. Hal ini 
dimaksudkan agar selama penggilingan, daya elastisitas 
daging tetap terjaga sehingga bakso yang dihasilkan akan 
lebih kenyal. Biasanya untuk hasil yang lebih baik, es 
yang ditambahkan sebanyak 10-15 % dari berat daging 
(Widyaningsih dan Murtini, 2006). 
 
2.3 Kualitas Kimiawi Bakso 

Bakso merupakan produk yang populer dan 
disukai oleh semua lapisan masyarakat dengan nilai gizi 
dan harga yang beragam. Hasil pengamatan di lapangan 
bahan utama untuk pembuatan bakso terdiri dari daging 
segar, es batu, garam dapur (NaCl) dan tepung tapioka. 
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Perbedaan perbandingan bahan dasar dan bahan 
tambahan sangat mencolok yaitu mulai kurang dari 10 % 
sampai dengan 100 % (Lawrie, 1995). Hasil analisis 
pengamatan bakso dapat di lihat pada Tabel 7. 
Tabel 7. Hasil analisis bakso di lapangan 

Jenis bakso  Air 
(%)  

Protein 
(%)  

Lemak  
(%)  

 

Bakso daging 
mutu tinggi  

76,52  14,68  1,46   

Bakso daging 
jalanan  

59,52  6,00  8,18   

Bakso daging 
pasar  

66,89  11,26  1,44   

Bakso daging 
restoran  

73,93  11,57  1,09   

Sumber: Wibowo (2006) 

Kualitas bakso dipengaruhi antara lain: 1) kualitas 
bahan dasar yang digunakan untuk membuat bakso yaitu 
daging, kualitas daging dipengaruhi oleh jangka waktu 
post mortem sampai daging diolah. 2) banyaknya bahan 
lain pencampur bakso. Jumlah tepung tapioka yang 
ditambahkan juga berpengaruh terhadap kualitas daging 
bakso, semakin banyak tepung ditambahkan, maka rasa 
daging akan berkurang dan didominasi rasa tepung, dan 
tentunya akan mengurangi kandungan protein hewani 
bakso. 3) sistem dan lama penyimpanan. Cara 
penyimpanan bakso juga sangat berpengaruh terhadap 
kualitas bakso. Bakso yang langsung dipaparkan pada 
suhu dingin tanpa pengemasan yang baik akan lebih 
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cepat rusak. Pengemasan yang paling banyak dilakukan 
dengan cara mengemas dalam kantong plastik. Bakso 
segar dengan kualitas bahan dasar yang baik, tetap 
merupakan produk yang mudah rusak terutama jika 
terjadi kesalahan dalam sistem penyimpanannya (Yuyun, 
2007). 

Cara pengujian kualitas bakso dilakukan dengan 
cara uji kimiawi dan uji organoleptik. Pengujian kualitas 
bakso secara kimiawi meliputi kandungan nutrisi bakso 
(protein, lemak dan kadar air) dan uji fisik (tekstur dan 
warna), sedangkan uji organoleptik paling tidak ada 
empat parameter yaitu terhadap warna, bau, rasa, dan 
tekstur bakso (Wibowo, 2006). 

 
2.3.1 Protein  

Protein merupakan polimer dari ikatan beberapa 
asam amino yang dihubungkan oleh peptida dan 
mempunyai berat molekul yang besar. Protein tersebar di 
dalam seluruh sel otot dan jaringan ikat dalam tubuh. 
Protein terdiri dari unsur oksigen, karbon, hidrogen, dan 
nitrogen serta fosfor, belerang, dan lainnya. Nilai mutu 
protein tergantung pada asam amino yang dikandungnya, 
yang merupakan bagian terkecil dari zat protein. Peran 
protein dalam tubuh adalah untuk membentuk jaringan 
tubuh (pertumbuhan), mengganti sel-sel yang telah rusak 
dan aus, bahan bakar pembuat enzim, hormon, antibodi, 
menyediakan energi, mengatur lalu lintas cairan dan zat-
zat yang larut didalamnya ke dalam dan ke luar sel 
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(Muchtadi, 1997, Kinsman, Kotula dan Breidenstein, 
1994).  

Ikatan di dalam suatu polipeptida yang 
berperanan penting dalam mempertahankan struktur 
primer, sekunder, tersier dan kuartener mudah sekali 
rusak oleh berbagai macam faktor, sehingga berakibat 
kehilangan aktivitas biologisnya. Kehilangan aktivitas 
biologis tersebut disebut denaturasi. Denaturasi secara 
fisik dapat dipandang sebagai suatu perubahan 
konformasi rantai polipeptida yang tidak mempengaruhi 
struktur primernya. Protein tersebut dikatakan 
terdenaturasi apabila susunan ruang atau rantai 
polipeptida suatu molekul protein berubah (Muchtadi, 
Palupi dan Astawan, 1993). 

Viskositas protein yang terdenaturasi akan 
meningkat, karena terjadi pengembangan molekul dan 
menjadi asimetrik, demikian pula sudut rotasi optik 
larutan protein akan meningkat. Protein yang 
terdenaturasi akan mengalami: (1) penurunan kelarutan, 
(2) perubahan kapasitas pengikatan air, (3) kehilangan 
aktivitas biologis, (4) peningkatan kerentanan terhadap 
serangan enzim protease, (5) peningkatan viskositas 
intrinsik dan (6) ketidakmampuan untuk mengkristal 
(Muchtadi et al., 1993). 

Terdapat dua macam denaturasi, yaitu 
pengembangan rantai peptida dan pemecahan protein 
menjadi unit yang lebih kecil, tanpa disertai 
pengembangan molekul. Terjadinya kedua macam 
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denaturasi tersebut tergantung pada keadaan molekul. 
Denaturasi yang pertama terjadi pada rantai polipeptida, 
sedangkan yang kedua terjadi pada bagian-bagian 
molekul yang tergabung pada ikatan sekunder. Ikatan-
ikatan yang dipengaruhi oleh proses denaturasi antara 
lain: ikatan hidrogen; ikatan hidrofobik, seperti pada 
leusin, valin, fenilalanin, triptofan yang saling berikatan 
membentuk suatu misel yang tidak larut di dalam air; 
ikatan ionik, antara gugus bermuatan positif dan negatif; 
serta ikatan intramolekuler, seperti terdapat pada gugus 
disulfide dalam sistin (Muchtadi et al., 1993). 

 
2.3.2 Asam Amino 

Asam amino merupakan komponen terkecil dan 
yang paling sederhana dari suatu protein. Asam amino 
yang berikatan kovalen dengan urutan yang khas 
membentuk suatu rangkaian penyusun dari protein 
(White dan Hart, 1992). Lehninger (1998) menjelaskan 
bahwa asam amino dapat dirangkai dalam berbagai 
kombinasi dan urutan sehingga menghasilkan peptida 
dan protein yang mempunyai sifat-sifat dan aktivitas 
yang berbeda. Asam amino dalam pangan dapat dideteksi 
untuk dapat diketahui jenis dan kandungannya. 
Identifikasi asam amino dapat dilakukan dengan 
menentukan reaksi kimia asam amino yang mencirikan 
gugus fungsional yang terkandung. Dijelaskan lebih 
lanjut oleh Lehninger (1998), semua asam amino 
mengandung gugus amino dan karboksil sehingga 
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senyawa karboksil akan memberikan reaksi kimia yang 
mencirikan gugus-gugus asam amino. 

Kualitas suatu protein, salah satunya, dapat 
ditentukan dengan mengetahui kandungan dan komposisi 
asam aminonya. Kandungan asam amino protein dapat 
ditentukan melalui analisis asam amino. Salah satu 
analisis asam amino adalah dengan kromatografi partisi 
cair-cair atau sering disebut dengan metode High 
Performance Liquid Cromatography (HPLC). 
Keuntungan menggunakan metode HPLC adalah daya 
ulangnya lebih baik, waktu yang dibutuhkan singkat, dari 
data kelarutan hasilnya telah dapat diramalkan, koefisien 
distribusinya konstan dalam kisaran konsentrasi yang 
agak luas, dan mampu memisahkan senyawa yang sangat 
serupa dengan resolusi yang baik (Adnan, 1997). Teknik 
HPLC telah digunakan untuk menentukan kadar lisina 
bahan pangan dengan mengestimasi konsentrasi lisina 
yang tersedia. Metode HPLC menggantikan metode 
spektrofotometri tradisional dalam menentukan 
ketersediaan lisina (White dan Hart, 1992). 

Protein dalam daging diperkirakan tersusun dari 
20 jenis asam amino, begitu juga dengan protein yang 
terdapat dalam tubuh manusia, 9 di antaranya adalah 
asam amino esensial. Sebuah protein dikatakan esensial 
apabila tubuh tidak dapat mensintesis protein tersebut. 
Kebutuhan tubuh untuk tiap asam amino esensial 
berbeda, sehingga bahan pangan berprotein tinggi 
dibutuhkan tubuh untuk mencukupi standar total protein 
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dan jumlah asam aminonya. Tabel 8 menunjukkan 
kandungan asam amino pada beberapa daging dan bahan 
pangan non-daging. Daging diperkirakan lebih mendekati 
konsentrasi ideal bagi asam amino esensial tubuh, begitu 
juga pada bahan pangan hewani non-daging, seperti susu 
dan telur. Bahan pangan non-hewani memiliki 
konsentrasi yang rendah pada satu atau lebih jenis asam 
amino (Kinsman et al., 1994). 
Asam amino non esensial merupakan asam amino yang 
dapat disintesis di dalam tubuh. Asam amino tersebut 
berbeda-beda bergantung kepada kebutuhan makhluk 
hidupnya. Asam amino glisin, pada manusia, merupakan 
asam amino non esensial, tetapi pada ayam, glisin 
merupakan asam amino esensial karena dibutuhkan untuk 
menyokong pertumbuhannya (Sudarmadji dan Suhardi, 
1989). 
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Tabel 8. Profil asam amino esensial pada beberapa bahan 
pangan hewani 

Jenis 
pangan 

Asam amino (g/100 g N) 

His Ile Leu Lis Met+
Cis 

Phe
+Tir Thr Trp Val 

Daging 
Sapi 21 28 49 52 23 45 27 7 30 

Daging 
Babi 26 27 49 59 21 44 27 7 30 

Daging 
Domba 20 30 49 55 24 46 27 7 34 

Daging 
Anak 
Sapi 

23 31 50 52 22 45 27 6 35 

Daging 
Ayam 23 31 50 52 22 45 27 6 35 

Sumber : Kinsman et al. (1994) 
Keadaan asam-asam amino tertentu dapat berbeda 

pada bagian yang berbeda dari karkas. Kadar asam amino 
dapat dipengaruhi oleh prosesing (misalnya panas dan 
radiasi ionisasi) dan dapat menyebabkan perubahan 
struktur. Hal yang mungkin lebih penting adalah 
kemungkinan bahwa asam amino tertentu menjadi tidak 
dapat digunakan. Ada hubungan linier antara kehilangan 
lisin yang tersedia dalam daging sapi yang dikalengkan 
dengan keparahan proses. Terjadi penurunan triptofan 
dan metionin sebanyak 20 % yang tersedia dalam daging 
babi yang dikalengkan setelah 40 menit pada temperatur 
70 0C. Asam amino juga dapat tidak digunakan selama 
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penyimpanan yang lama, misalnya seperti yang dapat 
dilakukan pada pengalengan (Soeparno, 1994). 

Suhardjo dan Kusharto (1988) menyatakan bahwa 
protein dapat digolongkan menurut jenis asam amino 
penyusunnya, yaitu:  

1) Protein sempurna (complete protein), yaitu 
protein yang mengandung asam amino esensial 
lengkap, baik jenis maupun jumlahnya, sehingga 
dapat menjamin pertumbuhan dan 
mempertahankan kehidupan jaringan yang ada. 
Umumnya protein hewani merupakan protein 
sempurna dan mempunyai nilai biologis yang 
tinggi. 

2) Protein tidak sempurna (incomplete protein), 
yaitu protein yang mengandung atau sangat 
sedikit berisi satu atau lebih asam-asam amino 
esensial. Protein ini tidak dapat menjamin 
pertumbuhan dan mempertahankan kehidupan 
jaringan yang ada, dan 

3) protein kurang sempurna (partially complete 
protein), protein ini mengandung asam amino 
esensial yang lengkap, tetapi beberapa di 
antaranya hanya sedikit. Protein ini tidak dapat 
menjamin pertumbuhan, tetapi dapat 
mempertahankan kehidupan jaringan yang sudah 
ada. 
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2.3.3 Lemak 
Lemak adalah senyawa organik berminyak atau 

berlemak yang tidak larut di dalam air, tetapi larut dalam 
eter, kloroform dan benzena (Anggorodi, 1994; 
Lehninger, 1998). Lemak dapat dibagi menjadi dua 
golongan. Pertama ialah golongan trigliserida sederhana 
atau lemak netral yang terdapat di bawah kulit dan 
rongga badan yang merupakan sumber penyimpanan 
energi. Golongan kedua ialah lemak majemuk seperti 
phospholipid yang merupakan bagian penting untuk 
tubuh dalam proses metabolisme (Muchtadi dan 
Sugiyono, 1992). 

Lemak merupakan bahan padat pada suhu kamar, 
diantaranya disebabkan kandungannya yang tinggi akan 
asam lemak jenuh yang secara kimia tidak memiliki 
ikatan rangkap, sehingga memiliki titik lebur yang tinggi. 
Contoh asam lemak jenuh yang banyak terdapat di alam 
adalah asam palmitat dan asam stearat (Sudarmadji dan 
Suhardi, 1989). 

Dalam teknologi makanan, lemak dan minyak 
memegang peranan peran yang penting. Karena minyak 
dan lemak memiliki titik didih yang tinggi (sekitar 200 
0C) maka biasa dipergunakan untuk menggoreng 
makanan sehingga bahan yang digoreng akan kehilangan 
sebagian besar air yang terkandung dan menjadi kering 
(Sudarmadji dan Suhardi, 1989). 
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2.3.4 Kadar Air 
Kadar air berpengaruh terhadap kerusakan bahan 

pangan yang dapat dikurangi denga penguapan, 
pengeringan, dan pengentalan. Air dalam daging 
berhubungan dengan jaringan otot dan protein yang 
mempunyai peranan utama dalam mekanisme pengikatan 
air. Menurut Sudarmadji dan Suhardi (1989), air dalam 
bahan pangan terbagi dalam 3 bentuk yaitu: 

1. Air bebas, terdapat dalam ruang antar sel, 
intergranular dan pori-pori bahan pangan. 

2. Air yang terikat secara lemah karena terserap atau 
terabsorbsi pasda permukaan koloid 
makromolekuler seperti protein, pectin, pati, dan 
selulosa yang terdispersi diantara koloid tersebut 
dan merupakan pelarut zat-zat dalam sel. 

3. Air dalam keadaan terikat kuat. Ikatannya bersifat 
ionik dan sukar dihilangkan atau diuapkan. Air ini 
tidak membeku meskipun pada suhu 0 derajat 
celcius. 
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BAB III 
MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium 
Teknologi Hasil Ternak untuk pengujian kadar air dan 
lemak dan Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas 
Brawijaya Malang untuk pengujian kadar protein dan 
profil asam amino mulai bulan Juni sampai bulan Juli 
2012. 
 
3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah 
bakso yang dibuat dari daging sapi, sedangkan bahan-
bahan untuk analisis laboratorium meliputi bahan untuk 
uji protein (tablet kjeldahl, H2SO4, HCl, aquadest, buffer 
7 dan 4), bahan untuk uji lemak (petroleum eter), bahan 
untuk uji komposisi asam amino (AccQ fluor reagent 
powder, Accq fluor reagent diluents, sodium acetate, 
TEA, phosphoric acid, acetonitrile (ACN), air, HCl, 
nitrogen/argon, miliQ water). Peralatan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah uji kadar protein (digestion 
unit, tabung destruksi, exhaust sistem, distillation and 
titration unit, komputer), peralatan uji kadar lemak 
(oven, timbangan, kertas saring, alat soxhlet, beaker 
glass, dan eksikator), peralatan uji kadar air (oven, 
timbangan, cawan, dan eksikator), peralatan uji 
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komposisi asam amino (pemanas, tabung vial, pipet, 
injektor, tabung nitrogen, timbangan, oven, recorder). 

 
3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah percobaan dengan 
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dan 
diolah menggunakan Microsoft Office Excel. 
Pengelompokan didasarkan pada lima Kecamatan di 
Kota Malang dan setiap Kecamatan diambil tiga sampel 
pedagang bakso secara acak, pengacakan ini bertujuan 
agar memungkinkan adanya keragaman, baik peragaman 
dalam perlakuan maupun antar perlakuan (Suntoyo, 
1993). Daftar pedagang bakso dapat dilihat pada 
Lampiran 8. Pengelompokan sampel bakso di Lima 
Kecamatan Kota Malang dapat dilihat pada Tabel 9. 
Pemilihan pedagang bakso yang diambil sebagai sampel 
mempunyai kriteria sebagai berikut: 

1. Lokasi yang strategis dan mudah dijangkau 
oleh konsumen 

2. Tempat penjualan berada di Ruko/toko dan 
menetap (bukan pedagang gerobak/kaki lima) 

3. Kebersihan Ruko/toko terjaga (lantai, meja, 
peralatan makan dan mangkuk) 
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Tabel 9. Perlakuan dan kelompok 
Perlakuan/Pedagang Kelompok/Kecamatan 

  1 2 3 4 5 
1 P1K1 P1K2 P1K3 P1K4 P1K5 
2 P2K1 P2K2 P2K3 P2K4 P2K5 
3 P3K1 P3K2 P3K3 P3K4 P3K5 

Keterangan: 
P1K1: Pedagang 1 Kecamatan Klojen 
P2K1: Pedagang 2 Kecamatan Klojen 
P3K1: Pedagang 3 Kecamatan Klojen 
P1K2: Pedagang 1 Kecamatan Sukun 
P2K2: Pedagang 2 Kecamatan Sukun 
P3K2: Pedagang 3 Kecamatan Sukun 
P1K3: Pedagang 1 Kecamatan Blimbing 
P2K3: Pedagang 2 Kecamatan Blimbing 
P3K3: Pedagang 3 Kecamatan Blimbing 
P1K4: Pedagang 1 Kecamatan Lowokwaru 
P2K4: Pedagang 2 Kecamatan Lowokwaru 
P3K4: Pedagang 3 Kecamatan Lowokwaru 
P1K5: Pedagang 1 Kecamatan Kedungkandang 
P2K5: Pedagang 2 Kecamatan Kedungkandang 
P3K5: Pedagang 3 Kecamatan Kedungkandang 
 
3.4  Tahapan Penelitian 
3.4.1  Persiapan Bahan Uji 

Kegiatan yang dilakukan adalah survey pada 
tanggal 3-5 Juni 2012 terhadap penjual bakso di lima 
kecamatan Kota Malang dan registrasi peminjaman 
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laboratorium yang akan dipakai serta persiapan alat dan 
bahan yang akan digunakan. Kegiatan berikutnya yaitu 
pengambilan sampel bakso pada tanggal 6 Juni 2012 
yang akan digunakan pada selama penelitian sehingga 
pada saat pelaksanaan penelitian dapat berjalan sesuai 
dengan rencana dan tidak terganggu karena aspek teknis. 

 
3.4.2 Uji kualitas bakso 

Pengujian bakso meliputi uji kadar protein, uji 
kadar lemak, uji kadar air, dan uji komposisi asam 
amino. 

 
3.5 Variabel Pengamatan 
3.5.1 Uji kadar protein bakso 

Pengujian kadar protein sesuai menurut 
Anonimous (2011a) dengan metode Kjeldahl-Mikro, 
prinsipnya adalah menganalisis kadar protein suatu bahan 
dengan mendeteksi banyaknya unsur N yang terkandung 
di dalamnya. Prosedur uji analisis kadar protein dapat 
dilihat pada lampiran 1. 
3.5.2 Uji kadar lemak bakso 

Pengujian kadar lemak sesuai menurut AOAC 
(2005) ditentukan dengan cara ekstraksi dengan soxhlet. 
Prinsipnya adalah lemak yang terdapat dalam sampel 
diekstrak dengan menggunakan pelarut lemak non polar. 
Prosedur uji analisis kadar lemak dapat dilihat pada 
Lampiran 2. 
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3.5.3 Uji kadar air bakso 
Pengujian kadar air sesuai menurut AOAC (2005) 

ditentukan dengan cara oven. Prinsipnya adalah 
menguapkan molekul air (H2O) bebas yang ada dalam 
sampel. Prosedur uji kadar air dapat dilihat pada 
Lampiran 3. 
3.5.4 Uji komposisi asam amino 

Pengujian komposisi asam amino sesuai menurut 
Anonimous (2011a) dengan metode High Performance 
Liquid Cromatograph (HPLC) dengan nama alat Perkin 
Elmer, detector Fluorescent seperti tertera pada 
Lampiran 4. 

 
 
3.6 Analisis data 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan 
metode analisis ragam Rancangan Acak Kelompok 
(RAK), bila terdapat perbedaan maka dilakukan Uji Jarak 
Berganda Duncan (UJBD). 

 
3.7 Batasan Istilah 

1. Kualitas kimiawi bakso adalah kualitas 
berdasarkan kadar air, kadar lemak, kadar protein, 
dan profil asam amino 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Kadar Air Bakso Daging Sapi Di Kota Malang 

Data hasil pengujian dan analisis ragam terhadap 
kadar air bakso daging sapi di 5 Kecamatan Kota Malang 
(Lampiran 5) menunjukkan tidak berbeda nyata (P>0,05) 
terhadap kadar air. Rata-rata kadar air bakso daging sapi 
di Kota Malang dapat dilihat  pada Tabel 10. 
Tabel 10. Rata-rata kadar air (%) bakso daging sapi di 
Kota Malang 
No Kecamatan           Rata-rata 

1 Klojen                68,17±5,97 
2 Sukun    74,31±3,44 
3 Blimbing    72,18±8,84 
4 Lowokwaru    73,67±1,08 
5 Kedungkandang    74,71±1,79 

Rata-rata          72,61 
 
Tabel 10 menunjukkan bahwa kadar air bakso 

daging sapi yang beredar di lima Kecamatan Kota 
Malang mempunyai rata-rata 72,61 %, dilihat dari nilai 
masing-masing Kecamatan hanya 1 Kecamatan yaitu 
Klojen yang memenuhi persyaratan SNI yang 
menyatakan kadar air maksimal 70 %. Secara 
keseluruhan rata-rata nilai kadar air dari lima Kecamatan 
Kota Malang masih belum memenuhi persyaratan itu, 
sedangkan menurut Wibowo (2006) kadar air bakso 
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maksimal 76,52 % dan minimal 59,52 % jika 
dibandingkan dengan menurut standar SNI dan Wibowo 
(2006) rata-rata kadar air bakso daging sapi yang beredar 
di Kota Malang masih dalam kisaran yang dapat diterima 
untuk kualitas produk bakso. Kadar air bakso yang 
dihasilkan bervariasi masing-masing Kecamatan. Kadar 
air tertinggi dimiliki Kecamatan Kedungkandang, ini bisa 
disebabkan penggunaan daging dari bagian karkas yang 
berbeda, hasil penelitian Usmiati (2007) bakso yang 
menggunakan daging campuran mempunyai kadar air 
yang rendah sebesar 65,83 % dibandingkan kadar air 
bakso yang terbuat dari daging paha belakang (65,52 %) 
dan paha depan (64,83 %) serta lebih rendah dari daging 
sengkel (66,56 %). Penjual bakso di masing-masing 
kecamatan juga mungkin menambahkan bahan pengenyal 
yang diizinkan dan yang tidak diizinkan dalam proses 
pengolahan bakso antara lain Sodium Tripolyphospat 
(STTP), putih telur, soda kue (NaHCO3) dan boraks, hal 
ini sesuai dengan Tiven (2007) menyatakan bakso tanpa 
bahan pengenyal mempunyai kadar air yang rendah 
(65,17 %) dibandingkan menggunakan bahan pengenyal 
boraks (68,81 %), soda kue (66,43 %) dan putih telur 
(66,88 %) kadar air tertinggi pada bakso yang 
menggunakan bahan pengenyal boraks dikarenakan 
sumber boraks yang digunakan sebagai bahan pengenyal 
adalah air bleng yang mempunyai kadar air yang tinggi. 

Penggunaan komposisi tapioka bila semakin besar 
yang ditambahkan dalam pembuatan bakso daging sapi 
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maka akan menurunkan kadar air bakso. Penurunan ini 
disebabkan karena tepung berfungsi sebagai bahan 
pengikat yang dapat meningkatkan daya ikat air, dimana 
tepung akan mengikat air yang berada dalam matriks 
daging sehingga kadar air bakso semakin menurun, hal 
ini sesuai dengan pernyataan Manullang, Theresia dan 
Irianto (1995) yang menyatakan penurunan kadar air 
akibat mekanisme interaksi pati dan protein sehingga air 
tidak dapat diikat secara sempurna karena ikatan 
hidrogen yang seharusnya mengikat air telah dipakai 
untuk interaksi pati dan protein, dengan demikian 
semakin tinggi persentase tepung yang digunakan maka 
massa tepung di dalam bakso akan semakin besar dan 
kadar air bakso semakin menurun. 

Widyastuti (1999) menyatakan fungsi tapioka 
dalam pembuatan bakso adalah sebagai filler yaitu fraksi 
bukan daging yang ditambahkan dan mempunyai sifat 
dapat mengikat air dan membentuk gel, sekaligus sebagai 
binder atau material bukan daging yang dapat 
meningkatkan daya ikat air daging dan emulsi lemak 
(Soeparno, 1992). Pada saat di dalam air dingin, granula 
pati akan menyerap air sebanyak 20-25 % dari beratnya, 
namun pada tahapan pemanasan sampai 65 0C mulai 
terjadi pengembangan granula, granula pati akan 
menyerap air lebih banyak yaitu 70% sampai dengan 80 
% namun saat pemanasan di atas 65 0C granula pati akan 
mengalami penguraian karena panas. Penggunaan bahan 
lain sebagain pencampur bakso yang mengandung kadar 
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air cukup tinggi pun mempengaruhi kadar air bakso 
(Handershot, 1970). 

 
4.2 Kadar Lemak Bakso Daging Sapi Di Kota Malang 

Data hasil pengujian dan analisis ragam terhadap 
kadar lemak bakso daging sapi di 5 Kecamatan Kota 
Malang (Lampiran 6) menunjukkan tidak berbeda nyata 
(P>0,05) terhadap kadar lemak. Rata-rata kadar lemak 
hasil pengujian dari contoh  bakso daging sapi yang 
beredar di lima Kecamatan Kota Malang dapat dilihat 
pada Tabel 11. 
Tabel 11. Rata-rata kadar lemak (%) bakso daging sapi di 
Kota Malang 
No Kecamatan                 Rata-rata  

1 Klojen 5,68±0,81 
2 Sukun 4,75±0,51 
3 Blimbing 5,75±1,11 
4 Lowokwaru 4,37±0,77 
5 Kedungkandang 4,92±1,86 

Rata-Rata 5,10 
 
Tabel 11 menunjukkan bahwa kadar lemak bakso 

daging sapi yang beredar di lima Kecamatan Kota 
Malang mempunyai rata-rata 5,10 %, dibandingkan 
dengan nilai dalam standar mutu bakso pada SNI yang 
menyatakan kadar lemak maksimal 2 % maka contoh 
bakso daging sapi tersebut sudah memenuhi persyaratan 
itu, sedangkan menurut Wibowo (2006) hasil analisis di 
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lapangan yaitu bakso daging restauran mempunyai kadar 
lemak manimal 1,09 %, jika dibandingkan dengan 
menurut standar SNI dan Wibowo (2006) rata-rata kadar 
air bakso daging sapi yang beredar di Kota Malang masih 
dalam batasan normal dan dapat diterima untuk kualitas 
produk bakso. 

Jumlah pati yang digunakan dalam pembuatan 
bakso daging sapi bila semakin sedikit maka kadar lemak 
bakso daging sapi yang dihasilkan akan semakin 
meningkat, begitu pula sebaliknya bila pati yang 
ditambahkan dalam pembuatan bakso daging sapi banyak 
maka kadar lemak bakso akan menurun, hal inilah yang 
membuat kadar lemak bakso daging sapi di masing-
masing Kecamatan bervariasi. Penurunan ini disebabkan 
kandungan lemak pada pati yang sangat rendah, hal ini 
sesuai dengan Anonimous (1996) yang menyatakan 
bahwa pada tepung tapioka terkandung lemak 0,3g/100g 
bahan, dengan demikian semakin tinggi jumlah tepung 
yang digunakan maka jumlah daging yang digunakan 
akan semakin kecil sehingga kandungan lemak bakso 
yang dominan diperoleh dari daging akan semakin 
menurun, begitu pula apabila penggunaan jumlah tepung 
yang sedikit maka kandungan lemak bakso yang dominan 
diperoleh dari daging semakin meningkat, hal ini sesuai 
dengan Anonimous (2006) yang menyatakan bahwa 
daging terkandung lemak 14,00g/100g bahan, dengan 
demikian semakin sedikit jumlah tepung yang digunakan 
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maka kandungan lemak bakso yang dominan diperoleh 
dari daging. 

Penggunaan bahan pengenyal juga mempengaruhi 
kadar lemak bakso yang dihasilkan, bakso tanpa bahan 
pengenyal mempunyai kadar lemak yang tinggi namun 
bila ditambahkan bahan pengenyal kadar lemaknya 
menjadi rendah. Hasil penelitian Tiven (2007) juga 
menunjukkan bahwa kadar lemak bakso daging kambing 
tanpa bahan pengenyal awalnya lebih tinggi, tetapi 
setelah ditambah bahan pengenyal dan direbus kadar 
lemaknya semakin menurun. Penurunan lemak ini diduga 
disebabkan karena ada asam lemak yang terekstraksi 
keluar selama perebusan. Menurut Hadiwiyoto (1992), 
bahwa selama pemasakan beberapa asam lemak akan 
mengalami penurunan yang disebabkan adanya migrasi 
dari daging ke kulit. Kadar lemak terendah pada bakso 
dengan bahan pengenyal boraks, selain dipengaruhi oleh 
sifat asam lemak daging, juga dipengaruhi oleh kadar air 
bleng sebagai sumber boraks yang mempunyai 
kandungan air yang relatif tinggi, sehingga akan 
berlawanan dengan kadar lemak. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Soeparno (1992), bahwa kadar lemak 
mempunyai korelasi negatif dengan kadar protein dan 
kadar air, yakni apabila kadar protein dan airnya tinggi 
maka kadar lemaknya rendah. 
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4.3 Kadar Protein Bakso Daging Sapi Di Kota Malang 
Data hasil pengujian dan analisis ragam terhadap 

kadar protein bakso daging sapi di 5 Kecamatan Kota 
Malang (Lampiran 7) menunjukkan tidak berbeda nyata 
(P>0,05) terhadap kadar protein. Rata-rata kadar protein 
bakso daging sapi di lima Kecamatan Kota Malang dapat 
dilihat pada tabel 12. 
Tabel 12. Rata-rata kadar protein (%) bakso daging sapi 
di Kota Malang 
No Kecamatan               Rata-rata 

1 Klojen 10,73±0,86 
2 Sukun 12,35±0,79 
3 Blimbing 11,30±3,84 
4 Lowokwaru 13,10±1,60 
5 Kedungkandang 15,81±2,23 

Rata-Rata 12,66 
 
Tabel 12 menunjukkan bahwa nilai kadar protein 

bakso daging sapi yang beredar di lima kecamatan Kota 
Malang mempunyai nilai rata-rata 12,66 %, nilai ini 
sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang 
menyebutkan kadar protein bakso minimal 9 % 
sedangkan menurut Wibowo (2006) bakso daging sapi 
mutu tinggi mempunyai nilai kadar protein maksimal 
14,68 %, jika dibandingkan dengan menurut standar SNI 
dan Wibowo (2006) rata-rata kadar protein bakso daging 
sapi yang beredar di Kota Malang masih dalam batasan 
normal dan dapat diterima untuk kualitas produk bakso. 
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Kadar protein bakso mengalami perubahan jika 
dibandingkan dengan kadar protein daging yang sebesar 
18,80 %. Perubahan yang terjadi adalah penurunan kadar 
protein. Penurunan ini dapat disebabkan oleh 
penambahan bahan tambahan selama proses pembuatan 
bakso. Salah satu bahan tambahan yang digunakan 
selama proses pembuatan bakso adalah tepung tapioka. 
Gaffar (1998) melaporkan bahwa semakin tinggi 
penggunaan tepung mengakibatkan kadar protein bakso 
semakin menurun. Peningkatan kadar air selama 
perebusan juga dapat menurunkan kadar protein bakso. 
Kadar protein bakso dalam berat kering mempunyai nilai 
yang lebih rendah dibandingkan dengan kadar protein 
daging ditambahkan Fatriani (2003) dari hasil 
penelitiannya, semakin tinggi jumlah penambahan 
tepung, kadar protein bakso semakin menurun karena 
proporsi daging yang makin rendah. 

Kadar protein yang menurun juga bisa disebabkan 
karena protein mengalami kerusakan, hal ini diduga 
selama pemasakan menggunakan suhu yang cukup 
tinggi, hal ini sesuai pendapat Asyahari (1993), bahwa 
dengan adanya penggunaan suhu yang cukup tinggi dapat 
merusak kandungan protein. Penggunaan berbagai bahan 
pengenyal seperti boraks, soda kue, putih telur, dan STTP 
juga dapat mempengaruhi kadar protein bakso. Hasil 
penelitian Tiven (2007) menunjukkan kadar protein 
tertinggi diperoleh dari bakso dengan bahan pengenyal 
boraks, sedangkan kadar protein terendah diperoleh dari 
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bakso dengan bahan pengenyal soda kue. Bakso yang 
menggunakan bahan pengenyal boraks mempunyai kadar 
protein yang lebih tinggi karena sifat boraks yang 
mengenyalkan dan mengompakkan bakso, sehingga zat-
zat termasuk protein daging yang mudah larut 
(sarkoplasmik) terperangkap dan tidak banyak yang 
terekstraksi keluar. Menurut Widyaningsih dan Murtini 
(2006), bahwa bakso yang diberi bahan pengenyal boraks 
akan lebih kenyal dan kompak bila dibanding dengan 
kontrol. Rendahnya kadar protein pada bakso yang 
menggunakan bahan pengenyal soda kue menunjukan 
bahwa soda kue kurang baik sebagai bahan pengenyal. 
Hal ini disebabkan karena sifat soda kue yang 
mengembang bila dipanaskan, sehingga mikrostruktur 
produk bakso lebih besar, yang menyebabkan protein 
mudah terektraksi keluar, sehingga kadar proteinnya 
lebih rendah dibanding bakso tanpa bahan pengenyal 
(kontrol). 

 
4.4 Profil Asam Amino Bakso Daging Sapi Di Kota 
Malang 

Kadar asam amino bakso daging sapi di Kota 
Malang dapat dilihat pada Tabel 13. 



�

Tabel 13. Profil asam amino bakso daging sapi yang 
beredar di Kota Malang 
No Asam amino Kadar 

(%) 
Asam amino Kadar 

(%) 

 Esensial :  Non Esensial:  

1 L-histidin 0,38 L-asam 
aspartat 

1,08 

2 L-arginin 0,77 L-serin 0,50 

3 L-treonin 0,50 L-asam 
glutamat 

2,32 

4 L-valin 0,52 L-glisin 0,53 

5 L-meteonin 0,21 L-prolin 0,36 

6 L-lisin 1,27 L-cistin 0,00 

7 L-isoleusin 0,51 L-tirosin 0,28 

8 L-leusin 0,84   

9 L-penilalanin 0,42   

 Total  5,45 Total  5,10 

 
Komposisi asam amino pada bakso daging sapi 

yang beredar di 5 Kecamatan Kota Malang pada Tabel 13 
menunjukkan bahwa penyusun terbesar asam amino 
bakso daging sapi adalah asam glutamat yang tergolong 
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dalam asam amino non esensial, hal ini sesuai dengan 
hasil penelitian Pane (2006) yang menyatakan bahwa 
asam amino non esensial tertinggi pada produk bakso 
adalah asam glutamat sebesar 6,16 %, hal ini dikarenakan 
daging sebagai bahan baku utama pembuatan bakso 
mempunyai kandungan glutamat yang cukup tinggi 
sebesar 6,60 % sehingga banyak atau sedikitnya 
penambahan garam sodium atau vetsin pada bakso kadar 
glutamat masih tinggi. Sebuah protein dikatakan non 
esensial apabila dapat disintesis di dalam tubuh. Asam 
amino yang tergolong non esensial adalah asam aspartat, 
serin, asam glutamat, glisine, alanin, prolin, cistin dan 
tirosin. 

Sebuah protein dikatakan esensial apabila tidak 
dapat disintesis di dalam tubuh. Tabel 13 menunjukkan 
kadar asam amino essensial tertinggi adalan lisin, hal ini 
sama dengan hasil penelitian yang dilakukan Pane 
(2006), bahwa asam amino essensial tertinggi pada 
produk bakso adalah lisin sebesar 2,61 %. Peningkatan 
asam amino essensial dikarenakan bakso mengalami 
proses perebusan. Menurut Hendriks et al. (1999), 
makanan kucing kaleng (bahan dasar 60% terdiri dari 
daging) yang mengalami pemanasan dalam suhu 
121±1°C selama 0,5,3; 8,6; 17,2 dan 24,2 menit 
menunjukkan peningkatan pada kadar asam amino, 
ditambahkan Davidek et al. (1990) menyatakan bahwa 
pemanasan pada asam amino yang terikat dengan protein 
dapat menyebabkan rasemisasi dan beberapa reaksi asam 
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amino lainnya yang terkadang menyebabkan penurunan 
yang nyata pada nilai nutrisi protein. Asam animo yang 
tergolong dalam asam amino esensial adalah histidin, 
arginin, treonin, valin, meteonin, lisin, isoleusine, 
leusine, dan penilalanin. Daging sapi mengandung asam 
amino leusin, lisin, dan valin yang lebih tinggi daripada 
daging babi atau domba, profil asam amino esensial pada 
daging sapi dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 13 menunjukkan kadar asam amino 
esensial tertinggi yaitu lisin sebesar 1,27 %, sesuai 
Angka Kecukupan Gizi (AKG) asam amino lisin paling 
banyak dibutuhkan oleh anak-anak usia 10-12 tahun (BB 
= 35 kg) sebanyak 2100 mg/hari sedangkan untuk usia 
>12 tahun (BB = 55 kg) dibutuhkan sebanyak 660 
mg/hari. Jenis olahan bakso kebutuhan lisin yang 
dibutuhkan tubuh yaitu 930 mg/100 g bahan (Anggraeni, 
2011). Lisin termasuk asam amino yang sangat penting 
dan dibutuhkan sekali dalam pertumbuhan dan 
perkembangan anak. Karena, asam amino ini sangat 
penting untuk pertumbuhan dan perkembangan untuk 
tulang pada anak, membantu penyerapan kalsium dan 
menjaga keseimbangan nitrogen didalam tubuh, dan 
memelihara masa tubuh anak agar tidak terlalu berlemak. 
Lisin yang terkandung pada produk olahan daging 
dibutuhkan untuk menghasilkan antibody, hormon, 
enzim, dan pembentukan kolagen, disamping perbaikan 
jaringan. kandungan lisin bisa melindungi anak dari cold 
sore dan virus herpes (Purwaningsih, 2012). Pemanasan 
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dapat mempengaruhi kandungan protein daging. Daging 
sapi yang dipanaskan pada suhu 70 0C akan mengalami 
pengurangan jumlah lisin menjadi 90 %, sedangkan 
pemanasan pada suhu 160 0C akan menurunkan jumlah 
lisin hingga 50 %. Pengasapan dan penggaraman juga 
sedikit mengurangi kadar asam amino (Lawrie, 1995). 
 
4.5.  Nilai Kelompok Terbaik 

Kuisioner pemilihan ranking peranan variabel 
terhadap mutu dapat dilihat pada Lampiran 9. 
Perhitungan penentuan kelompok terbaik dapat dilihat 
pada Lampiran 10. Daftar nilai untuk menentukan 
kelompok terbaik dapat dilihat pada Lampiran 11. Data 
nilai hasil kelompok terbaik terdapat pada Tabel 14. 
Tabel 14. Nilai hasil kelompok terbaik bakso daging sapi 
di lima Kecamatan Kota Malang 
No Kelompok Nilai Hasil 

1 K5 0,68 

2 K2 0,43 

3 K4 0,23 

4 K1 0,19 

5 K3 0,11 
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Hasil perhitungan kelompok terbaik didapatkan 
total nilai hasil (Nhl) pada kelompok K5 (Kecamatan 
Kedungkandang) merupakan kelompok terbaik dalam 
menghasilkan bakso daging sapi dengan kualitas kimia 
yang terbaik. Kadar protein sesuai dengan SNI namun 
kadar air dan kadar lemak tidak sesuai SNI Variabel 
penelitian yang diperhatikan oleh responden secara 
berurutan adalah kadar air, kadar lemak, dan kadar 
protein. Nilai kelompok terbaik (K5) dapat dilihat pada 
Tabel 15. 
Tabel 15. Nilai (%) kelompok terbaik (K5)  
Variabel Rata-rata 

Kadar Air 74,71±1,79 

Kadar Lemak 

Kadar Protein 

4,92±1,86 

15,81±2,23 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

1. Kualitas kimiawi bakso daging sapi di lima 
Kecamatan Kota Malang menunjukkan perbedaan 
yang tidak nyata (P>0,05) terhadap kadar air, 
lemak, dan protein. 

2. Kualitas kimiawi bakso daging sapi di Kota 
Malang mempunyai nilai kadar air sebesar 68,18-
74,71 %; kadar lemak sebesar 4,37-5,75 %; kadar 
protein sebesar 10,73-15,81 % dan asam amino 
dengan total 11,17 %. 

3. Nilai rata-rata kualitas kimiawi masing-masing 
Kecamatan adalah: 
A. Rata-rata kadar air di Kecamatan Klojen, 

Sukun, Blimbing, Lowokwaru, dan 
Kedungkandang, adalah 68,18 %, 74,31 %, 
72,18 %,  73,67 %, dan 74,71 %  

B. Rata-rata kadar lemak di Kecamatan Klojen, 
Sukun, Blimbing, Lowokwaru, dan 
Kedungkandang, adalah 5,68 %, 4,75 %, 5,75 
%, 4,37 %, dan 4,92 % 

C. Rata-rata kadar protein di Kecamatan Klojen, 
Sukun, Blimbing, Lowokwaru, dan 
Kedungkandang, adalah 10,73 %, 12,36 %, 
11,30 %, 13,10 %, dan 15,81 %. 
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4. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia dari 
masing-masing Kecamatan yang mempunyai nilai 
terbaik adalah untuk nilai kadar air bakso 
terendah yaitu Kecamatan Klojen sebesar 68,18 
%, sedangkan nilai kadar lemak bakso terendah 
yaitu Kecamatan Lowokwaru sebesar 4,37 %, dan 
nilai kadar protein bakso tertinggi yaitu 
Kecamatan Kedungkandang sebesar 15,81 %. 

5. Kelompok K5 (Kecamatan Kedungkandang) 
merupakan kelompok terbaik dalam 
menghasilkan bakso daging sapi dengan kualitas 
kimia yang terbaik. 

 
5.2 Saran 

Disarankan agar pedagang bakso mengurangi 
kadar air dan kadar lemak bakso dengan cara 
menambahankan tapioka juga mengurangi penambahan 
es batu dalam pembuatan bakso serta menggunakan 
daging yang berkualitas baik agar bakso yang dihasilkan 
mempunyai nutrisi sesuai dengan Standar Nasional 
Indonesia. 
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Lampiran 1. Prosedur Pengukuran Kadar Protein 
Metode Kjeldahl-Mikro (Anonimous, 
2011a)  

1. Dinyalakan disgestion unit dengan menekan 
tombol on/off. 

2. Diatur suhu pada alat 4000C. 
3. Aliran air dinyalakan untuk kondensor. 
4. Sampel ditimbang ±0,5 g dan masukkan kedalam 

tabung destruksi. 
5. Ditambahkan 1 tablet Kjeldahl dan 10 ml H2SO4 

pekat kedalam tabung tersebut. 
6. Kemudian tabung destruksi dipasang pada rak 

kemudian disambung pada alat digestion unit 
(semua tabung destruksi harus terpasang) 

7. Exhaust system dipasang pada tabung destruksi 
8. Tombol run/stop ditekan untuk menaikan suhu. 
9. Proses destruksi dihentikan dengan menekan 

tombol run/stop jika larutan sudah berwarna hijau 
10. Exhaust sistem dinyalakan kembali dengan 

menekan tombol suc. 
11. Didiamkan hingga agak dingin dan angkat 

exhaust sistem serta rak tabung destruksi dari plat 
disgestion unit. 

12. Exhaust system dimatikan dengan menekan 
tombol suc. 

13. Alat destruksi dimatikan dengan menekan tombol 
on/off. 
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14. Dinginkan larutan yang sudah didestruksi hingga 
mencapai suhu ruang. 

15. Distillation dinyalakan dengan menekan tombol 
on/off, ditambahkan 20 ml NaOH pada larutan 
sampel. 

16. Proses distillation selesai sampai sampel 
berwarna keruh dan dihentikan dengan menekan 
tombol run/stop. 

17. Titration dinyalakan dengan menekan tombol 
on/off, ditambahakan HCl 

18. Aliran air dinyalakan untuk kondensor. 
19. Komputer dinyalakan dan masuk ke program 

vapodest. 
20. Kalibrasi pH meter dengan menggunakan pH 4 

dan pH 7. 
21. Untuk mengkalibrasi ph meter pilih menu pH 

calibration, dan pada alat muncul perintah 
“Buffer pH 7” kemudian masukkan elektroda 
kedalam buffer pH 7 dan klik calibration. 

22. Setelah kalibrasi pH 7 selesai, pada alat akan 
muncul perintah “Buffer pH 4”. Kemudian 
masukkan elektroda ke dalam buffer 4 dan klik 
calibration. 

23. Setelah kalibrasi selesai klik accept. 
24. Bersihkan elektroda dengan aquadest dan 

masukkan kedalam wadah larutan asam borat. 
25. Tabung destruksi dimasukan kedalam carosel. 
26. Sampel dilakukan blank tes sebelum destilasi 
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27. Blank test dilakukan dengan menggunakan tabung 
kosong dan dilakukan sebanyak 3x. 

28. Setelah semua tabung masuk ke carosel alat 
dijalankan melalui komputer. 

29. Melalui komputer, dipilih Sampel input �New 
�Insert sampel �Add sampel �lalu isikan data-
data yang dibutuhkan. 

30. Untuk blank, nama sampel diisikan blank, dan 
metode yang digunakan sesuai dengan jenis 
sampel yang dianalisa. 

31. Setelah pengaturan penamaan selesai diklik 
tombol START. 

32. Proses destilasi akan dilanjutkan dengan proses 
titrasi. 

33. Dari volume HCl hasil titrasi dikalkulasikan 
menjadi % N dan % Protein. 

34. Print data hasil dari analisa dengan klik data 
result �ok �pilih data �klik icon print �klik 
print untuk print data dan klik preview untuk 
melihat detail data. 

35. Alat dimatikan dengan menekan tombol on/off. 
36. Aliran air dimatikan pada kondensor. 
37. Komputer dimatikan.   

% N = ���������	��������
��� ����� ����
��� ���������
��������� ���

  

% kadar protein = % N x factor koreksi protein 
(6,25) 



�

Lampiran 2. Prosedur Pengukuran Kadar Lemak 
Metode Soxhlet (AOAC, 2005) 

1. Sampel ditimbang 1-2 g (X), dibungkus dengan 
kertas saring bebas lemak dan dioven selama 24 
jam pada suhu 1050 C, kemudian dimasukkan 
dalam eksikator selama 15 menit dan ditimbang 
(Y) 

2. Sampel dimasukan dalam labu soxhlet, 
diekstraksi dengan larutan petroleum eter (PE) 
selama 4-5 jam sampai larutan PE berwarna 
jernih. 

3. Sampel diangin-anginkan sebentar hingga kering 
(PE menguap). Selanjutnya dioven selama 24 jam 
pada suhu 1050 C, setelah itu dimasukkan dalam 
eksikator selama 15 menit dan kemudian 
ditimbang (Z) 

4. Perhitungan: 

% lemak = ������
�

 x 100 % 
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Lampiran 3. Prosedur Pengukuran Kadar Air 
Metode Oven (AOAC, 2005) 

1. Cawan yang akan digunakan dioven terlebih 
dahulu selama 30 menit pada suhu 100-105 0C, 
kemudian didinginkan dalam desikator untuk 
menghilangkan uap air dan ditimbang (A). 

2. Sampel ditimbang sebanyak 2 g, sampel 
ditimbang di dalam cawan yang telah ditimbang 
dan diketahui bobotnya (B). 

3. Dikeringkan di dalam oven 1050 C selama 5 jam, 
kemudian didinginkan di dalam desikator selama 
15 menit dan ditimbang sampai bobotnya konstan 
(C). 

4. Perhitungan kadar air dapatr dihitung dengan 
rumus: 

% air = ����
���

 x 100 % 
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Lampiran 4. Prosedur Pengukuran Asam Amino 
Metode HPLC (Anonimous, 2011a) 

A. Preparasi ACCQ Fluor Reagent Kit: 
1. Pemanas dipanaskan sampai suhu 55 0C 
2. Vial 2A (AccQ Fluor Reagent Powder) 

dipanaskan sebentar agar powder berada 
dibawah vial. 

3. Vial 2B sebanyak 1 ml dimasukkan (AccQ 
Fluor Reagent Diluent) kedalam vial 2A. 

4. Vial ditutup dan dikocok selama 10 detik. 
5. Vial 2A dipanaskan kembali, kocok sampai 

powder tercampur rata. 
B. Preparasi Solvent 

1. Solvent A: 19 g sodium acetate, 2,27 g TEA, 
40% phosphoric acid, 5 ml ACN. Dicampur 
19 g sodium acetate dan 2,27 g TEA dalam 1 
L air. Kemudian ditambahkan 40% 
phosphorir acid (± 6 ml atau lebih) sampai pH 
5,1 dan kemudian ditambahkan  5 ml ACN. 

2. Solvent B: ACN (Acetonitrile). 
3. Solvent C: air 

C. Preparasi Standar 
1. Standar asam amino H Pierce = 2,5 µmol/ml. 
2. Diambil 10 µl stok standar pierce dan 

diencerkan dengan air sampai 10 ml. 

3. FP = ������ !
��� !

 = 1000 x 
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Sehingga konsentrasi standar menjadi 2,5 
nmol/ml. 

D. Preparasi Sampel HPLC (Hidrolisis) 
1. Sampel ditimbang sebanyak 100 mg. 
2. Dimasukkan 5 ml 6 N HCl 
3. Kemudian sampel dikeringkan menggunakan 

nitrogen atau argon. 
4. Tabung ditutup dan dimasukkan oven pada 

suhu 112 0C selama 22 jam. 
5. Sampel disaring menggunakan 0,45µm kertas 

saring. 
6. Kemudian sampel diambil yang sudah 

disaring sebanyak 100 µl dan encerkan 
dengan MiliQ water sebanyak 5 ml. 
 
 

E. Preparasi Sampel HPLC (Derivatization) 
1. Sampel diambil yang sudah diencerkan 

sebanyak 50 µl dan campurkan dengan 350 µl 
AccQ Derivatization Buffer dan 100 µl AccQ 
Fluor Reagent to Derivatize. 

2. Dikocok sebentar dan masukkan kedalam air 
yang sudah dipanaskan selama 10 menit 
dengan suhu 55 0C. 

3. Sampel siap diinjeksikan. 
F. Perhitungan 

1. Konsentrasi asam amino dalam sampel 

Csampel = "#$"% &!�'�(%)*�'�+,% &!
"#$"%)*
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Ket: 
C smpl  : konsentrasi sampel (nmol/ml) 
Area smpl  : area sampel 
C std  : konsentrasi standar (nmol/ml) 
DF smpl  : factor pengenceran sampel 
Area std  : area standar 

2. Persen asam amino dalam sampel  

% AA = (% &!�'�- #�""
./01)�%1 &/!

 x 100 

C smpl   : konsentrasi sampel 
(µmol) 
Berat sampel  : µg 



�

Lampiran 5. Data Analisis Ragam Kadar Air 

1. Data Kadar Air Bakso Daging Sapi 

Perlakuan Kelompok   

  Klojen Sukun Blimbing Lowokwaru Kedungkandang Total 

1 74,96 78,07 79,00 74,06 72,93 379,04 
2 63,71 73,54 75,36 72,44 74,69 359,76 
3 65,86 71,31 62,18 74,49 76,52 350,38 

Total 204,53 222,93 216,55 221,01 224,15 1089,19 

Rata-rata 68,17 74,31 72,18 73,67 74,71 72,61 
 

Faktor Koreksi (FK) = 2
3

0)
 

          = ��456�57
3

�8
 

           = 79089,86 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) = 9:;ij – FK 

                                   = 79435,04 – 79089,86 
                                   = 345,17 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) = 
923���<<

0
 – FK 

                          = 9 =�56���3>�=856�753>�=8�6=4=3

8
 – 79089,86 

   = 85,40 



�

 

Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) = 
923���??

)
 – FK  

= 9 ;��68=53>�;;;65=�3>�;�768873>�;;�6���3>�;;�6�873

=
 – FK  

= 84,82 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) = JKT – JKP – JKK 

                       = 345,17 – 85,40 – 84,82 
                       = 174,95 
 

Derajat Bebas Total (DB Total) = rt – 1 

                            = 15 – 1 
                            = 14 

Derajat Bebas Kelompok (DB Kelompok) = r – 1 

                                                                     = 5 – 1 

                                             = 4 

Derajat Bebas Perlakuan (DB Perlakuan) = t – 1 

                                           = 3 – 1 
                                           = 2 
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Derajat Bebas Galat (DB Galat) = db total – db kelompok 
– db perlakuan 

                                   = 14 – 4 – 2 

           = 8 

Kuadrat Tengah Kelompok = @AA
���

 

                     = 84,82 / 4 
                     = 21,20 

Kuadrat Tengah Perlakuan = @AB
���

 

                    = 85,40 / 2 
                    = 42,70 

Kuadrat Tengah Galat = @AC

D��C����
 

             = 174,95 / 8 
             = 21,86 

F Hitung sebagai berikut : 

Fhitung kelompok = 
AEA

AEC
 

                     = 
;�6;�

;�647
 

                      = 0,96 
 



�

Fhitung perlakuan = 
AEB

AEC
 

                    = 
�;6��

;�647
 

                    = 1,95 

 

Tabel Analisis Ragam 

  DB JK KT Fhit 5% 1% 

KELOMPOK 4 84,82 21,20 0,96 3,84 7,01 
PERLAKUAN 2 85,40 42,70 1,95 4,46 8,65 
GALAT 8 174,95 21,86       

TOTAL 14 345,17         
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Lampiran 6. Data Analisis Ragam Kadar Lemak 

1. Data Kadar Lemak Bakso Daging Sapi 

Perlakuan Kelompok   

  Klojen Sukun Blimbing Lowokwaru Kedungkandang  Total 

1 5,18 4,98 7,03 4,69 5,68 27,58 
2 5,24 5,12 5,21 3,49 2,80 21,86 
3 6,63 4,17 5,02 4,94 6,28 27,06 

Total 17,06 14,27 17,27 13,13 14,77 76,51 

Rata-rata 5,68 4,75 5,75 4,37 4,92 5,10 

  

Faktor Koreksi (FK) = 2
3

0)
  

                                  = �768��
3

�8
 

                                   = 390,26 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) = 9:;ij – FK 

                                   = 407,08 – 390,26 
                                   = 16,82 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) = 
923���<<

0
 – FK 

                                  = 9 ;�684;3>�;�64743>�;�68��3

8
 – 390,26 

           = 3,99 



�

 

Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) = 
923���??

)
 – FK 

= 9 ��6�7=3>���6;�;3>���6;��3>��=6�==3>���6��;3

=
 – 390,26 

= 4,34 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) = JKT – JKP – JKK 

= 16,82 – 3,99 – 4,34 
= 8,49 
 

Derajat Bebas Total (DB Total) = rt – 1 

                                                    = 15 – 1 

                                                    = 14 

Derajat Bebas Kelompok (DB Kelompok) = r – 1 

                                             = 5 – 1 
                                             = 4 

Derajat Bebas Perlakuan (DB Perlakuan) = t – 1 

                                           = 3 – 1 
                                           = 2 
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Derajat Bebas Galat (DB Galat) = db total – db kelompok 
– db perlakuan 

                                                   = 14 – 4 – 2 

                                                    = 8 

Kuadrat Tengah Kelompok = @AA
���

 

                      = 4,34 / 4 

                                             = 1,08 

Kuadrat Tengah Perlakuan = @AB
���

 

                     = 3,99 / 2 
                     = 1,99 

Kuadrat Tengah Galat = @AC

D��C����
 

             = 8,49 / 8 
             = 1,06 

F Hitung sebagai berikut : 

Fhitung kelompok = 
AEA

AEC
 

                     = 
�6�4

�6�7
 

                      = 1,02 

 



�

 

Fhitung perlakuan = 
AEB

AEC
 

                     = 
�655

�6�7
 

                      = 1,88 

Tabel Analisis Ragam 

  DB JK KT Fhit 5% 1% 

KELOMPOK 4 4,34 1,08 1,02 3,84 7,01 
PERLAKUAN 2 3,99 1,99 1,88 4,46 8,65 
GALAT 8 8,49 1,06       

TOTAL 14 16,82         
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Lampiran 7. Data Analisis Ragam Kadar Protein 

1. Data Kadar Protein Bakso Daging Sapi 

Perlakuan Kelompok   
  Klojen Sukun Blimbing Lowokwaru Kedungkandang Total 

1 10,47 11,93 12,17 14,55 14,96 64,08 

2 11,7 13,27 14,64 11,37 14,13 65,11 

3 10,02 11,87 7,1 13,38 18,35 60,72 

Total 32,19 37,07 33,91 39,3 47,44 189,91 

Rata-rata 10,73 12,35 11,30 13,1 15,81 12,66 

 

Faktor Koreksi (FK) = 2
3

0)
  

                                  = �4565�
3

�8
 

                                   = 2404,38 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) = 9:;ij – FK 

                                  = 2499,25 – 2404,38 
                                  = 94,87 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) = 
923���<<

0
 – FK 

= 9 7�6�43>�786��3>�7�6�;3

8
 – 2404,38 

= 2,10 



�

Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) = 
923���??

)
 – FK 

= 9 =;6�53>�=�6��3>�==65�3>�=56=�3>���6��3

=
 – 2404,38 

= 47,38 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) = JKT – JKP – JKK 

= 94,87 – 2,10 – 47,38 
= 45,38 
 

Derajat Bebas Total (DB Total) = rt – 1 

                            = 15 – 1 
                            = 14 

Derajat Bebas Kelompok (DB Kelompok) = r – 1 

                                             = 5 – 1 
                                             = 4 

Derajat Bebas Perlakuan (DB Perlakuan) = t – 1 

                                           = 3 – 1 
                                           = 2 
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Derajat Bebas Galat (DB Galat) = db total – db kelompok 
– db perlakuan 

                                                    = 14 – 4 – 2 

                                                    = 8 

Kuadrat Tengah Kelompok = @AA
���

 

                      = 47,38 / 4 
                      = 11,84 

Kuadrat Tengah Perlakuan = @AB
���

 

                     = 2,10 / 2 
                     = 1,05 

Kuadrat Tengah Galat = @AC

D��C����
 

             = 45,38 / 8 
             = 5,67 

F Hitung sebagai berikut : 

Fhitung kelompok = 
AEA

AEC
 

                     = 
��64�

�867�
 

                      = 2,08 
 



�

Fhitung perlakuan = 
AEB

AEC
 

                    = 
�6�8

867�
 

                     = 0,18 

Tabel Analisis Ragam 

  DB JK KT Fhit 5% 1% 

KELOMPOK 4 47,38 11,84 2,08 3,84 7,01 
PERLAKUAN 2 2,10 1,05 0,18 4,46 8,65 
GALAT 8 45,38 5,67       

TOTAL 14 94,87         
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Lampiran 8. Daftar Pedagang Bakso 
 
1. Bakso Pak Man 

Jl. Diponegoro no.19 Malang 
2. Bakso Dulmanan  

Jl. S. Priyosudarmo 41-43, Malang 
3. Bakso Solo Kidul Pasar  

Jl. Halmahera, Malang Telp. 0341-352260 
4. Bakso Priangan 

Jl. Trunojoyo no.31, Malang 
5. Bakso Dunia Rasa 

Jl. Semeru, Gajahyana, Malang 
6. Bakso Pahlawan Trip 

Jl. Pahlawan Trip dekat RS Husada Bunda, 
Malang 

7. Bakso Samut  
Warung ruko tidar 50-G Jl. Raya Tidar, 
Malang Telp. 0341-7090726 

8. Bakso Gun  
Jl. Kawi Atas no.41, Malang 

9. Bakso Kaget 
Jl. Kawi Atas no.35, Malang Telp. 0341-
9889929 

10. Bakso ABM  
Jl. Candi Trowulan, Malang 

11. Bakso Damas  
Jl. Soekarno Hatta no.70, Malang 
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12. Bakso Presiden  
Jl. Batanghari no.5, Malang telp. 0341-
496746 

13. Bakso Cak Man 
Jl. Soekarno Hatta no.22, Malang 

14. Bakso Jowo 
Jl. Jend. M. Wiyono, Sawojajar, Malang 

15. Bakso Rambutan Pak Bas  
Jl. Danau Sentani Raya H1-B41, Sawojajar, 
Malang Telp. 0341-725664 
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Lampiran 9. Kuisioner Pemilihan Ranking Peranan 
Variabel Terhadap Mutu 

 
Pemilihan Urutan (Ranking) Pentingnya Peranan 

Variabel 
Terhadap Mutu Produk 

 
 
 

Produk  : Bakso Daging Sapi 
Responden  : ………………………. 

Saudara diminta untuk mengemukakan pendapat 
tentang urutan (ranking) pentingnya peranan ketiga 
variabel berikut terhadap mutu produk, dengan 
mencantumkan nilai 1 – 3 mulai dari kurang penting 
sampai yang terpenting.  
Atas partisipasi Saudara diucapkan terima kasih.  

Variabel Ranking 
Kadar Air 
Kadar Lemak 
Kadar Protein 

………………. 
……………….. 
……………….. 

 
CATATAN : 
• Berhubung ada 3 variabel, rankingnya adalah 1 – 3, 

dari yang peranannya kurang penting sampai 
terpenting.  

Nomor ranking untuk variabel yang diteliti tidak boleh 
ada yang sama. 
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Lampiran 10. Perhitungan Penentuan Kelompok 
Terbaik 
 
Tabel Hasil Ranking 

Responden 
Kadar 

Air 
Kadar 
Lemak 

Kadar 
Protein 

1 1 2 3 
2 1 3 2 
3 1 2 3 

Jumlah  3 7 8 
Rata-rata 1 2.33 2.67 
Ranking 3 2 1 

 
Tabel  nilai terbaik dan terjelek masing-masing variabel 
untuk masing-masing kelompok  

Kelompok Kadar Air Kadar Lemak Kadar Protein 
K1 *68,17 5,68 **10,73 
K2 74,31 4,75 12,35 
K3 72,18 **5,75 11,30 
K4 73,67 *3,66 13,10 
K5 **74,71 4,92 *15,81 

     
 Keterangan:   *) Nilai Terbaik 
  **) Nilai Terjelek



�

 
Lampiran 11. Nilai Untuk Menentukan Kelompok Terbaik  
  

Variabel Bobot 
Variabel 

Bobot 
Normal 

Kecamatan 1 Kecamatan 2 Kecamatan 3 Kecamatan 4 Kecamatan 5 

    Ne   Nhl Ne Nhl Ne Nhl Ne Nhl     Ne Nhl 

Air 0.375 0.17 1.00 0.17 0.06 0.01 0.39 0.06 0.16 0.03    0.00 0.00 
lemak 0.875 0.39 0.05 0.02 0.72 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00    0.60 0.23 
protein 1 0.44 0.00 0.00 0.32 0.14 0.11 0.05 0.47 0.21   1.00 0.44 

Jumlah 2.25     0.19   0.43   0.11   0.23   0.68 
 
 
Keterangan : * K5 (Kecamatan Kedungkandang) adalah perlakuan terbaik 
 
Keterangan :  
Bobot Variabel (BV) =  Rata-rata ranking variabel  

Rata-rata ranking tertinggi 
Bobot Normal (BN) = BV : Total BV 
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Ne (Nilai efektifitas) = Nilai perlakuan – Nilai terjelek 
 Nilai terbaik – Nilai terjelek 
Nhl (Nilai hasil) = Ne x BN 



���
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Lampiran 12. Rata-rata (%) Kadar Air, Kadar 
Lemak, dan Kadar Protein Bakso 
Daging Sapi di Kota Malang 

No Kecamatan Kadar Air Kadar Lemak Kadar Protein 

1 Klojen 68,17±5,97 5,68±0,81 10,73±0,86 

2 Sukun 74,31±3,44 4,75±0,51 12,35±0,79 

3 Blimbing 72,18±8,84 5,75±1,11 11,30±3,84 

4 Lowokwaru 73,67±1,08 4,37±0,77 13,10±1,60 

5 Kedungkandang 74,71±1,79 4,92±1,86 15,81±2,23 

 Rata-Rata     72,61     5,10     12,66 

 

Syarat mutu bakso daging menurut SNI 01-3818-1995 

 No       Kriteria uji   Satuan      Persyaratan 
  1          Bau                  -           Normal khas daging 
  2          Rasa                 -           Gurih 
  3          Warna                 -           Normal 
  4          Tekstur     -           Kenyal 
  5          Air   %b/b      Maksimal 70,0 
  6          Abu   %b/b      Maksimal 3.0 
  7          Protein  %b/b      Minimal 9,0 
  8           Lemak  %b/b      Maksimal 2,0 
  9           Borak            %b/b      Tidak boleh ada 
 


