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STABILITY CHICKEN MEATBALLS IN SOAKING 

CHITOSAN REVIEW OF THE pH, WHC AND TPC 

DURING STORAGE 

 

Uswatun Chasanah, Djalal Rosyidi and Aris Sri Widati 

  

ABSTRACT 

 

The research was aimed to evaluate the effect of 

chitosan addition to the physical quality of chicken meatball. 

The materials were chicken meat, chitosan, tapioca flour, eggs, 

salt, garlic, pepper, and water. The methode that used was 

factorial experiment with a Completely Randomized Designed 

(CRD). The first factor was soaking concentration chitosan 0% 

(K0), 3% (K1), 6% (K2). The second factor was the time of 

storage the chicken meatball 0 hours (P0), 24 hours (P1), 48 

hours (P2) and continued with Duncan’s Multiple Rang Test 

Method. Results showed that soaking treatment of chitosan 

give significant effect to (P<0.01) pH and didn’t give 

significant effect to (P>0.05) WHC and TPC chicken meatball. 

The treatment of storage the time provide significant effect 

(P<0.05) against the pH and the WHC will however give very 

significant effect (P<0.01) against TPC chicken meatball. The 

interaction between treatment give significant effect to 

(P>0.05)  pH, WHC, and TPC chicken meatball. The 

conclusion of this research was level of chitosan on soaking in 

the chicken meatball product will decrease the pH, the TPC, 

and increases the WHC. While the treatment of the time 

storage will decrease the pH, the WHC, TPC chicken 

meatball. Recommended in the preservation of chicken 

meatball chitosan should use 6% with the time storage 0 hours. 

  

Keywords: chitosan, chicken meatball, physical quality  
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STABILITAS BAKSO DAGING AYAM DALAM 

PERENDAMAN LARUTAN CHITOSAN DITINJAU 

DARI pH, WHC dan TPC SELAMA PENYIMPANAN 

  

Uswatun Chasanah, Djalal Rosyidi dan Aris Sri Widati 

 

RINGKASAN 

 

 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 

2012 sampai 29 April 2012 di Laboratorium Mikrobiologi, 

Laboratorium Fisikokimia, dan Laboratorium Rekayasa dan 

Pengolahan Hasil Ternak Bagian Teknologi Hasil Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kombinasi 

yang tepat antara konsentrasi perendaman bakso daging ayam 

dalam larutan chitosan yang tepat untuk memperoleh kualitas 

yang lebih baik dan lebih tahan lama yang ditinjau dari pH, 

WHC dan jumlah mikroorganisme (TPC). 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

bakso yang dibuat dari daging ayam kemudian dilakukan 

perendaman dalam larutan chitosan. Metode yang digunakan 

adalah percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) pola faktorial (3x3) dengan 3 ulangan. Faktor 

perlakuan pertama adalah % konsentrasi larutan chitosan 0% 

(K0), 3% (K1), 6% (K2) dari air rendaman yang digunakan. 

Faktor perlakuan kedua adalah lama waktu penyimpanan 

bakso daging ayam pada suhu kamar (P) yang terdiri dari 3 

tingkat yaitu 0 jam (P0), 24 jam (P1), 48 jam (P2). Paramater 

yang diamati dalam penelitian yaitu pengujian pH, WHC dan 

TPC bakso daging ayam. Data dianalisa dengan analisis ragam 

(ANAVA) dan dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan 

bila terdapat perbedaan. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi 

perlakuan tingkat konsentrasi larutan chitosan dan lama 

penyimpanan tidak memberikan perbedaan pengaruh yang 

nyata (P>0,05) terhadap pH, WHC, dan TPC bakso daging 

ayam, perlakuan tingkat konsentrasi larutan chitosan 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap pH dan tidak memberikan perbedaan pengaruh yang 

nyata (P>0,05) terhadap WHC dan TPC bakso daging ayam. 

Perlakuan lama penyimpanan memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap pH dan WHC akan 

tetapi memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap TPC bakso daging ayam. Perlakuan terbaik terdapat 

pada interaksi perlakuan perendaman bakso daging ayam 

dalam larutan chitosan 6% pada perlakuan lama simpan 0 jam.  

Disimpulkan bahwa interaksi perlakuan tingkat 

konsentrasi larutan chitosan dan perlakuan lama penyimpanan 

dapat meningkatkan WHC dan menurunkan pH dan TPC. 

Perlakuan tingkat konsentrasi larutan chitosan dapat 

menurunkan pH, TPC, dan meningkatkan WHC, sedangkan 

perlakuan lama penyimpanan akan menurunkan pH, WHC, 

dan TPC bakso daging ayam. Penggunaan konsentrasi larutan 

chitosan 6 % dalam air rendaman bakso menghasilkan bakso 

daging ayam yang berkualitas baik ditinjau dari pH 6,0; WHC 

63,25; dan TPC 6,37 log cfu/g. Disarankan dalam 

mengawetkan bakso daging ayam sebaiknya menggunakan 

larutan chitosan 6 %. 

 

Kata kunci : chitosan, bakso daging ayam, kualitas fisik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Daging sering diolah untuk meningkatkan nilai 

ekonomis, selera konsumsi masyarakat, dan masa simpan 

melalui penganekaragaman produk seperti bakso. Daging 

ayam sangat berpotensi untuk diolah karena mengandung 

protein yang tinggi dan termasuk daging putih yang memiliki 

kandungan kolesterol rendah, mempunyai marbling yang 

cukup dan jaringan lemak yang sedikit serta harganya relatif 

lebih murah dibandingkan daging sapi. Menurut Holland, 

Welch, Unwin, Buss, Paul, & Southgate (1997), daging ayam 

bagian dada tanpa kulit per 100 gram mengandung 74,2 gram 

air, 24,0 gram protein dan 1,1 gram lemak. Istilah bakso 

biasanya diikuti dengan nama jenis dagingnya, seperti bakso 

sapi atau bakso ayam. 

Bakso merupakan salah satu produk olahan yang 

sangat populer di masyarakat. Bakso adalah produk pangan 

yang terbuat dari bahan utama daging yang dihaluskan, 

dicampur dengan tepung tapioka, bawang putih, merica, dan 

garam dapur, setelah itu dibentuk bulat-bulat dengan manual 

atau alat dengan ukuran seperti kelereng yang dimasak dalam 

air panas. Kualitas bakso ditentukan oleh bahan mentahnya 

terutama jenis dan mutu daging, jenis tepung yang digunakan 

serta perbandingannya di dalam adonan.  

Tepung tapioka merupakan salah satu bahan yang 

digunakan dalam pembuatan bakso yang berguna untuk 

memperbaiki tekstur produk, karena memiliki tingkat 

elastisitas yang tinggi dan dapat mencegah agar bakso tidak 

berkeriput dan berlubang seperti pori-pori, tetapi tidak bisa 
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cepat masak pada suhu rendah. Wibowo (2009) mengatakan 

bahwa penggunaan tepung tapioka dalam pembuatan bakso 

daging adalah 10 % dari berat daging sehingga dihasilkan 

bakso daging dengan mutu yang baik karena jumlah daging 

yang lebih dominan dibandingkan dengan jumlah tepung yang 

digunakan.  

Bakso merupakan produk makanan yang mengandung 

protein tinggi, memiliki kadar air yang tergolong tinggi yakni 

52 % dan pH netral sehingga rentan terhadap kerusakan 

sehingga memiliki daya awet atau masa simpan bakso 

maksimal antara satu sampai dua hari pada suhu kamar 

(Kurniawati, 2008., Wardaniati dan Setyaningsih, 2009). 

Dibutuhkan suatu bahan pengawet yang tidak berbahaya bagi 

kesehatan konsumen serta dapat mempertahankan aspek gizi 

yang terkandung di dalamnya supaya mendapatkan bakso yang 

memiliki masa simpan lebih lama serta mutu yang dapat 

dipertahankan.  

Masa penyimpanan bahan pangan merupakan jangka 

waktu dimana bahan pangan tersebut dianggap tetap aman dan 

layak untuk dikonsumsi, dapat digunakan oleh konsumen 

sesuai dengan kebutuhannya. Park, Lee, dan Lee (2000) dan 

Singh (2000) mengatakan bahwa masa simpan ditentukan 

berdasarkan salah satu atau beberapa faktor kualitas dari bahan 

pangan yang dianggap paling penting yang akan berubah 

selama masa penyimpanan sampai batas terakhir yang masih 

dapat dianggap. 

Menurut Suseno (2006), alternatif untuk mengatasi 

permasalahan penggunaan bahan pengawet berbahaya salah 

satunya dengan penggunaan chitosan. Chitosan merupakan 

produk turunan dari polimer chitin yaitu produk samping 

(limbah) dari pengolahan industri perikanan, khususnya udang 
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dan rajungan. Limbah kepala udang mencapai 35 – 50 % dari 

total berat udang.  

Chitosan sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai 

bahan antimikroba, karena mengandung enzim lysosim dan 

gugus aminopolysacharida yang dapat menghambat 

pertumbuhan mikroba dan efisiensi daya hambat chitosan 

terhadap bakteri tergantung dari konsentrasi pelarutan 

chitosan. Pemanfaatan chitosan ini telah dicoba pada berbagai 

bidang, diantaranya sebagai bahan pelapis dan anti kapang. 

Kemampuan dalam menekan pertumbuhan bakteri disebabkan 

chitosan memiliki polikation bermuatan positif yang mampu 

menghambat pertumbuhan bakteri dan kapang (Wardaniati 

dan Setyaningsih, 2009). 

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh 

Wardaniati dan Setyaningsih (2009), bahwa serbuk chitosan 

1,5 gram ditambah dengan 100 ml larutan asam asetat 1 % 

dengan lama perendaman 60 menit bakso mampu bertahan 

selama 3 hari pada suhu kamar, semakin lama waktu 

perendaman bakso dalam chitosan, bakso semakin awet. 

Penggunaan chitosan tidak menyebabkan perubahan citarasa 

bakso dan membuat bakso terlihat lebih kesat. Penggunaan 

chitosan juga diaplikasikan dalam pengawetan ikan patin yang 

disimpan dalam suhu ruang. Konsentrasi chitosan 1,5 % 

dengan lama perendaman hanya 3 menit mampu memberikan 

hasil terbaik dilihat dari parameter penampakan daging, 

tekstur, bau, nilai pH dan nilai TVB (total volatile base)  fillet, 

sedangkan konsentrasi chitosan 3 % dengan lama perendaman 

yang sama mampu memberikan hasil terbaik dilihat dari 

parameter lendir dan nilai TPC fillet ikan. Penggunaan larutan 

chitosan mampu mempertahankan kesegaran fillet ikan 2 jam 
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lebih lama dibandingkan dengan fillet tanpa perlakuan larutan 

chitosan (Suptijah, 2008). 

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan 

penelitian tentang pengaruh tingkat konsentrasi larutan 

chitosan dalam pembuatan bakso daging ayam ditinjau dari 

pH, WHC dan TPC selama penyimpanan suhu ruang selain 

sebagai bahan pengawet. 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana interaksi perlakuan antara tingkat 

konsentrasi larutan chitosan dan lama penyimpanan 

bakso daging ayam terhadap pH, WHC, dan TPC? 

2. Bagaimana pengaruh bakso daging ayam dalam 

tingkat konsentrasi larutan chitosan terhadap pH, 

WHC, dan TPC? 

3. Bagaimana pengaruh bakso daging ayam selama 

penyimpanan pada suhu kamar terhadap pH, WHC 

dan TPC? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui kombinasi yang tepat antara tingkat 

konsentrasi larutan chitosan dengan lama 

penyimpanan bakso daging ayam terhadap pH, WHC, 

dan TPC. 

2. Untuk mengetahui pengaruh bakso daging ayam 

dalam tingkat konsentrasi larutan chitosan terhadap 

pH, WHC, dan TPC. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh bakso daging ayam 

selama penyimpanan pada suhu kamar terhadap pH, 

WHC dan TPC. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dilaksanakan penelitian ini adalah untuk 

memberikan informasi kepada produsen bakso tentang 

kegunaan larutan chitosan sebagai pengawet dalam pembuatan 

bakso daging ayam. 

1.5 Kerangka Pikir 

Bakso merupakan produk makanan dengan kadar air 

yang tergolong tinggi yakni mencapai 52 %. Diperlukan suatu 

bahan yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia serta 

dapat mempertahankan aspek gizi yang terkandung di 

dalamnya, supaya mendapatkan bakso yang memiliki masa 

simpan lebih lama serta mutu yang dapat dipertahankan, 

karena masa simpan bakso dalam kondisi normal 

penyimpanan hanya bisa bertahan selama satu sampai 2 hari, 

oleh karena itu banyak penambahan dilakukan dalam 

pembuatan bakso, seperti bahan pengawet, sekuestran, 

penyedap rasa, dan antioksidan (Kurniawati, 2008., 

Wardaniati dan Setyaningsih, 2009).  

Masa penyimpanan bahan pangan merupakan jangka 

waktu dimana bahan pangan tersebut dianggap tetap aman dan 

layak untuk dikonsumsi, dapat digunakan oleh konsumen 

sesuai dengan kebutuhannya. Masa simpan ditentukan 

berdasarkan salah satu atau beberapa faktor kualitas dari bahan 

pangan yang dianggap paling penting yang akan berubah 

selama masa penyimpanan sampai batas terakhir yang masih 

dapat dianggap baik (Park, Lee, dan Lee, 2000; Singh, 2000). 
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Chitosan merupakan salah satu contoh bahan pengawet alami 

yang dapat digunakan untuk memperpanjang masa simpan 

bakso yang lebih ramah lingkungan (Suseno, 2006). Fungsi 

lain dari chitosan adalah sebagai bahan pengawet alami yang 

dapat melapisi (coating), dengan adanya coating kandungan 

bahan makanan tidak keluar (Hardjito, 2006). 

Chitosan sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai 

bahan antimikroba, karena mengandung enzim lysosim dan 

gugus aminopolysacharida yang dapat menghambat 

pertumbuhan mikroba dan efisiensi daya hambat chitosan 

terhadap bakteri tergantung dari konsentrasi pelarutan 

chitosan. Kemampuan dalam menekan pertumbuhan bakteri 

disebabkan chitosan memiliki polikation bermuatan positif 

yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri dan kapang 

(Wardaniati dan Setyaningsih, 2009). 

Menurut Janesh (2003) disitasi dalam Suptijah (2006), 

bahwa chitosan yang memiliki polikation bermuatan positif 

mampu berikatan dengan protein, salah satunya adalah enzim. 

Chitosan yang berikatan dengan enzim mampu meminimalisir 

kerja enzim. Pengikatan enzim oleh Chitosan hanya 

berlangsung pada bagian permukaan fillet yang dilapisi oleh 

chitosan. Chitosan tidak mampu secara efektif masuk ke dalam 

jaringan otot daging untuk mengikat enzim karena berat 

molekul chitosan yang besar. Chitosan larut asam umumnya 

memiliki berat molekul berkisar antara 800 kD sampai dengan 

1000 kD, disamping itu chitosan juga memiliki sifat selektif 

permeable terhadap CO2 dan O2. Polikation alam dari 

chitosan dapat menghambat pertumbuhan kapang dan jamur 

pathogen. 

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh 

Wardaniati dan Setyaningsih (2009), bahwa penggunaan 
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chitosan tidak menyebabkan perubahan citarasa bakso dan 

membuat bakso terlihat lebih kesat. Penggunaan chitosan 

konsentrasi 1,5 % dengan lama perendaman 60 menit bakso 

mampu bertahan selama 3 hari dalam suhu kamar.  

Berdasarkan prapenelitian yang dilaksanakan 

diketahui bahwa perendaman bakso dalam larutan chitosan 

juga dapat menurunkan nilai pH. Semakin banyak konsentrasi 

larutan chitosan yang ditambahkan dalam air rendaman bakso 

maka akan semakin menurunkan nilai pH larutan. Diketahui 

bahwa pH larutan chitosan murni yaitu 3,5. Penambahan 

larutan chitosan 3 % dalam air rendaman pH nya menjadi 4,8 

sedangkan penambahan larutan chitosan 6 % pH nya menjadi 

4,2.  

Penelitian terhadap bakso yang direndam 

menggunakan larutan chitosan dapat memberikan informasi 

tentang pengaruh terhadap pH, WHC dan TPC selama 

penyimpanan. 

1.6 Hipotesis 

Terdapat interaksi antara tingkat konsentrasi larutan 

chitosan dengan lama penyimpanan bakso daging ayam pada 

suhu kamar ditinjau dari pH, WHC dan TPC. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Bakso 

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 hingga mengapung. Cara membuat adonan 

bakso yaitu daging dipotong-potong 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 sehingga mudah dibentuk, sedikit demi 

sedikit ditambahkan tepung kanji agar adonan lebih mengikat 

(Anonimus, 2009). 

Dalam pembuatan bakso daging, kesegaran dan jenis 

daging sangatlah mempengaruhi mutu dari bakso tersebut, 

oleh karena itu, digunakan jenis daging yang baik dan bermutu 

tinggi. Sebaiknya dipilih jenis daging yang masih segar, 

berdaging tebal, dan tidak banyak lemak sehingga 

rendemennya tinggi. Cara pengolahan bakso juga sangat 

mempengaruhi mutu bakso yang dihasilkan (Wibowo, 2009). 

Pembentukan adonan menjadi bola-bola bakso dapat 

dilakukan dengan menggunakan tangan atau dengan mesin 

pencetak bola bakso, jika memakai tangan, caranya yaitu 

adonan diambil dengan sendok makan lalu diputar-putar 

dengan tangan sehingga terbentuk bola bakso. Bagi orang 

yang telah mahir, 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 
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membentuk bulatan lalu diambil dengan sendok (Wibowo, 

2009). 

Bakso biasanya mempunyai tiga ukuran yaitu ukuran 

besar, sedang dan kecil.Ukuran dalam pembentukan bola 

bakso sebaiknya seragam, sehingga bakso dapat matang 

bersamaan dan mempermudah pengendalian proses. Bakso 

sedang berukuran 40, yaitu satu kilogram berisi 40 butir 

dengan berat 25 gram/butir. Bakso sedang berukuran 50 (50 

butir/kilogram) dengan berat rata-rata 20 g/butir. Bakso kecil 

berukuran 60 (60 butir/kg) dengan berat rata-rata 15 – 17 

g/butir (Widyaningsih dan Murtini, 2006). 

Bakso yang dipasarkan di Indonesia seharusnya 

memenuhi syarat kualitas Standart Nasional Indonesia (SNI), 

seperti yang terlihat pada Tabel 1. 

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

1995. 

Kriteria Uji  Satuan  Persyaratan 

Bau   -  Normal khas daging 

Rasa   -  Gurih 

Warna   -  Normal 

Tekstur   -  Kenyal 

Air   %b/b  Maksimal 70,0 

Abu   %b/b  Maksimal 3,0 

Protein   %b/b  Minimal 9,0 

Lemak   %b/b  Maksimal 2,0 

Borak   %b/b  Tidak boleh ada 

Sumber: Anonimus (1995). 

Bakso merupakan produk makanan dengan kadar air 

yang tergolong tinggi yakni mencapai 52 %. Masa simpan 

bakso dalam kondisi normal penyimpanan hanya bisa bertahan 

2 hari. Diperlukan suatu bahan pengawet yang tidak berbahaya 

agar mendapatkan bakso yang memiliki masa simpan lebih 
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lama serta mempertahankan mutu dan aspek gizi yang 

terkandung didalamnya (Wardaniati dan Setyaningsih, 2009) 

Bahan pengawet seperti chitosan dapat digunakan 

untuk merendam bakso selama 60 menit untuk mendapatkan 

kualitas bakso yang baik. Konsentrasi chitosan yang paling 

optimal untuk digunakan sebagai pengawet bakso adalah 1,5 

% dengan masa simpan bakso hingga 3 hari (Wardaniati dan 

Setyaningsih, 2009).  

2.2 Daging Ayam 

Daging ayam broiler adalah bahan pangan yang 

penting dalam pemenuhan kebutuhan zat gizi. Daging broiler 

mengandung asam amino essensial yang tinggi terutama 

arginin, sistin, dan fenilalanin yang sangat diperlukan oleh 

tubuh manusia (Sudaryanti dan Maryanto, 1989). Komponen 

kimia daging ayam selain protein adalah lemak, air, 

karbohidrat dan mineral. Kandungan daging ayam terdiri dari 

protein 16 – 22 %, lemak 1,5 – 13 %, senyawa non protein 

nitrogen 1 %, karbohidrat 0,5 %, dan kadar air 65 – 80 % 

(Forest, Aberle, Hedrick, Judge, Merkel, 1975). 

Daging ayam mempunyai ciri-ciri yaitu berwarna 

keputih-putihan atau merah pucat, memiliki serat yang halus 

dan panjang. Secara umum tekstur ayam pedaging lembut, 

empuk dan rasanya gurih dengan bobot hidup antara 1,5 -  2,0 

kg. Daging ayam merupakan salah satu komoditi peternakan 

yang menghasilkan nilai gizi yang sejajar dengan nilai gizi 

daging lainnya (Anonim, 2010). 
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2.3 Tepung Tapioka 

Bahan pengisi yang biasa digunakan dalam pembuatan 

bakso adalah tepung pati, misalnya tepung tapioka dan tepung 

pati aren. Bahan pengisi mempunyai kandungan karbohidrat 

yang tinggi sedangkan kandungan proteinnya rendah. Bahan 

tersebut tidak dapat mengemulsikan lemak, tetapi memiliki 

kemampuan dalam mengikat air. Tapioka mengandung 

karbohidrat 86,55 %, air 13,12 %, protein 0,13 %, lemak 0,04 

% dan abu 0,16 % (Usmiati, 2009).  

Pati terdiri atas dua fraksi yaitu fraksi terlarut 

(amilosa) yang bersifat higroskopis (mudah menyerap air) 

sehingga mudah membentuk gel dan fraksi tidak terlarut 

(amilopektin), semakin sedikit kandungan amilosa maka 

semakin lekat produk olahannya (Usmiati, 2009). Penggunaan 

tepung pati dalam pembuatan bakso untuk konsumsi rumah 

tangga biasanya 4 – 5 % dari berat daging, sedangkan pada 

pembuatan komersial penambahan tepung berkisar antara 50 – 

100 % dari berat daging. Hal ini dimaksudkan untuk menekan 

biaya produksi dan mengurangi harga bakso. Penambahan 

tepung terlalu tinggi akan menutup rasa daging sehingga rasa 

bakso kurang disukai konsumen. Bakso idealnya 

menggunakan tepung tapioka sebanyak 10 % dari berat daging 

agar menghasilkan rasa yang lezat dan bermutu tinggi 

(Anonim, 2009).  

2.4 Chitosan 

Chitosan merupakan zat anti bakteri, efektif dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri, hal ini disebabkan karena 

chitosan memiliki polikation alami yang mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri dan kapang. Sebagian besar limbah 

udang yang dihasilkan oleh usaha pengolahan udang berasal 
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dari kepala, kulit dan ekornya. Kulit udang mengandung 

protein (25 % – 40 %), chitin (15 % –20 %) dan kalsium 

karbonat (45 % – 50 %). Kandungan chitin dari kulit udang 

lebih sedikit dibandingkan dengan kulit atau cangkang 

kepiting. Chitin ini dapat diolah lebih lanjut menjadi chitosan 

[(C
6
H

11
NO

4
)

n
] dan glukosamin (C

6
H

13
NO

5
). Protein, chitin, 

dan kalsium karbonat mempunyai sifat mudah terurai dan 

tidak mempunyai sifat beracun sehingga sangat ramah 

terhadap lingkungan (Marganof, 2003).  

Chitosan merupakan bahan pengawet ikan selain 

garam, karena itu chitosan juga dapat diaplikasikan terhadap 

produk bakso sebagai pengganti formalin yang marak akhir-

akhir ini. Senyawa chitosan aman dan tidak berbahaya bagi 

manusia. Chitosan merupakan produk turunan dari polimer 

chitin. Bentuknya mirip dengan selulosa, hanya beda pada 

gugus hidroksi C-2 chitin yang digantikan dengan gugus 

amino (NH2) (Roberts, 1992). Bastaman (1989) 

menambahkan bahwa chitosan merupakan turunan dari chitin 

yang diperoleh dengan cara penghilangan gugus asetil dari 

chitin dengan menggunakan larutan pekat soda api dengan 

perlakuan suhu dan lama waktu tertentu serta perbandingan 

tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan proses pencucian 

sampai netral, pengeringan, penggilingan,  grading dan sortasi 

serta pengepakan chitosan. 

Chitosan kering tidak mempunyai titik lebur, bila 

chitosan disimpan dalam jangka waktu yang relatif lama pada 

suhu sekitar 100 ºC maka sifat kelarutannya dan viskositasnya 

akan berubah, bila chitosan disimpan lama dalam keadaan 

terbuka (terjadi kontak dengan udara) maka akan terjadi 

dekomposisi, warnanya menjadi kekuningan dan viskositas 

larutan menjadi berkurang. Hal ini dapat digambarkan seperti 
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kapas atau kertas yang tidak stabil terhadap udara, panas dan 

sebagainya. Dalam cangkang udang, chitin terdapat sebagai 

mukopoli sakarida yang berikatan dengan garam-garam 

anorganik, terutama kalsium karbonat (CaCO3), protein dan 

lipida termasuk pigmen-pigmen, oleh karena itu untuk 

memperoleh chitin dari cangkang udang melibatkan proses-

proses pemisahan protein (deproteinasi) dan pemisahan 

mineral (demineralisasi), sedangkan untuk mendapatkan 

chitosan dilanjutkan dengan proses deasetilasi (Wardaniati dan 

Setyaningsih, 2009). 

Kemurnian chitosan dapat dilihat dari kadar air dan 

kadar abu yang rendah, namun memiliki derajat deasetilasi 

yang tinggi, semakin tinggi derajat deasetilasi, semakin 

banyak gugus amino (NH2) pada rantai molekul chitosan 

sehingga chitosan semakin reaktif. Keunikan bahan pengawet 

chitosan ini adalah karena mempunyai gugus amino tersebut. 

Pelapis dari polisakarida ini merupakan penghalang (barrier) 

yang baik, sebab pelapis jenis ini bisa membentuk matrik yang 

kuat dan kompak yang berfungsi sebagai pelindung. Chitosan 

mudah larut dalam asam organik dan memiliki muatan positif 

kuat yang dapat mengikat muatan negatif dari senyawa lain, 

termasuk yang terdapat di dalam membran bakteri (Suseno, 

2006). 

Chitosan dapat larut dalam beberapa larutan asam 

organik tetapi tidak larut dalam pelarut organik. Chitosan tidak 

larut dalam air, larutan basa kuat dan larutan yang 

mengandung konsentrasi ion hidrogen diatas pH 6,5, tetapi 

chitosan dapat larut dalam asam hidroklorat dan asam nitrat 

pada konsentrasi 0,15 – 1,1 % dan tidak larut pada konsentrasi 

10 %. Chitosan juga tidak larut dalam asam sulfur tetapi larut 

sebagian pada asam ortofosfat dengan konsentrasi 0,5 % 
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(Ornum, 1992). Menurut  Knorr (1982) pelarut chitosan yang 

baik dan umum digunakan adalah asam asetat dengan 

konsentrasi 1 – 2 %. Kaban (2009) menambahkan bahwa 

chitosan tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut asam 

dengan pH di bawah 6,0. Pelarut yang umum digunakan untuk 

melarutkan chitosan adalah asam asetat 1 %, dengan pH 

sekitar 4,0.  

 Penggunaan chitosan sebagai bahan pengawet yang 

efektif untuk mencegah kerusakan kualitas dan 

memperpanjang umur simpan produk pangan sangatlah 

potensial. Chitosan bersifat hidrofobik, dimana ia mampu 

mengikat air sehingga kandungan air dapat dipertahankan (No 

dan Meyers, 1997).  

Chitosan mempunyai sifat unik, dalam keadaan cair 

sensitif terhadap kekuatan ion tinggi, daya tolak menolak 

antara fungsi amin menurun sesuai dengan fleksibilitas rantai 

chitosan dan pendekatannya dalam ruang distabilkan oleh 

ikatan hidrogen akan menghasilkan suatu molekul yang tahan 

terhadap stress mekanik dan kemampuan berkembangnya 

bertambah (Ornum, 1992). Sifat chitin yang penting untuk 

aplikasinya adalah kemampuan mengikat air dan minyak 

karena terdapatnya gugus hidrofobik dan hidrofilik. Semakin 

banyak gugus asetil yang hilang dari polimer chitin, interaksi 

antara ikatan hidrogen dari chitosan akan semakin kuat. 

Bentuk yang spesifik dan adanya kandungan asam amino 

dalam rantai karbonnya menyebabkan chitosan bermuatan 

positif (Knorr, 1982). 

Chitosan sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai 

bahan anti mikroba, karena mengandung enzim lysosim dan 

gugus aminopolysacharida yang dapat menghambat 

pertumbuhan mikroba dan efisiensi daya hambat chitosan 
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terhadap bakteri tergantung dari konsentrasi pelarutan 

chitosan. Salah satu mekanisme yang mungkin terjadi dalam 

pengawetan makanan yaitu molekul chitosan memiliki 

kemampuan untuk berinteraksi dengan senyawa pada 

permukaan sel bakteri kemudian teradsorbsi membentuk 

semacam lapisan yang menghambat saluran transportasi sel 

sehingga sel mengalami kekurangan substansi untuk 

berkembang dan mengakibatkan matinya sel. Chitosan dari 

segi kimiawi dianggap aman karena dalam prosesnya cukup 

dilarutkan dengan asam asetat encer (1 %) hingga membentuk 

larutan chitosan yang homogen (Wardaniati dan Setyaningsih, 

2009). Murtini (2008) menambahkan bahwa chitosan juga 

mampu berikatan dengan senyawa-senyawa yang bermuatan 

negatif seperti protein, polisakarida, asam nukleat, logam berat 

dan lain-lain. 

Chitosan juga mampu menurunkan pH disebabkan 

adanya kandungan asam amino yang terdapat dalam chitosan 

yang akan membuat keasaman bakso ayam meningkat 

(Zanardi, Dazzi, Madarena, Chizzoloni, 2002). 

2.5 Bumbu-Bumbu 

Selain memberi rasa, bau, dan aroma pada masakan, 

bumbu mempunyai pengaruh sebagai bahan pengawet 

terhadap makanan. Penggunaan bumbu yang benar dan tepat 

pada suatu masakan akan menghasilkan makanan yang baik, 

enak, dan menggugah selera makan. Macam bumbu yang 

banyak digunakan untuk memasak dapat dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu bumbu segar (bawang merah, bawang 

putih) atau bumbu kering (lada, garam) (Tarwotjo, 1998).  
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2.5.1 Bawang Putih 

Fungsi utama bawang adalah sebagai pelengkap agar 

masakan terasa lebih sedap. Bawang putih yang dibutuhkan 

dalam pembuatan bakso biasanya 2,5 % dari berat daging. 

Umumnya dikenal 2 macam bawang yaitu bawang putih 

(Allium sativum) dengan harga yang relatif lebih mahal dan 

bawang merah (Allium ascalonicum). Di Negara barat dikenal 

juga bawang merah besar (Onion) atau bawang bombay 

(Allium cepa) (Syarief dan Irawati, 1988).  

Di antara beberapa komponen bioaktif yang terdapat 

pada bawang putih, senyawa sulfida adalah senyawa yang 

banyak jumlahnya. Senyawa-senyawa tersebut antara lain 

adalah dialil sulfida atau dalam bentuk teroksidasi disebut 

dengan alisin. Alisin mempunyai fungsi fisiologis yang sangat 

luas, termasuk diantaranya adalah antioksidan, antikanker, 

antitrombotik, antiradang, penurunan tekanan darah, dan dapat 

menurunkan kolesterol darah (Wibowo, 2009).  

2.5.2 Garam 

Garam dapur berfungsi untuk memperbaiki cita rasa, 

melarutkan protein dan sebagai pengawet. Konsentrasi garam 

yang digunakan mempunyai batasan yang pasti. Tekstur, 

warna, dan rasa dapat diperbaiki dengan menggunakan garam 

sebanyak 2 – 3 % (Widyaningsih dan Murtini, 2006).  

Garam dapur yang dibutuhkan dalam pembuatan 

bakso biasanya 2,5 % dari berat daging, sebagai bumbu 

penyedap dapat digunakan bumbu campuran bawang merah, 

bawang putih, dan merica bubuk, sebaiknya jangan digunakan 

penyedap masakan monosodium glutamat atau yang dikenal 

dengan sebutan vetsin. Sejauh ini penggunaan penyedap ini 

masih menjadi perdebatan karena dicurigai menjadi penyebab 
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berbagai kelainan kesehatan, bahkan dicurigai penyebab 

timbulnya kanker (Wibowo, 2009). 

2.5.3 Lada 

Terdapat tiga zat khas di dalam lada yaitu alkaloid 

(piperene), minyak atheris dan resine sehingga lada sebagai 

bumbu masakan bisa memberi bau sedap, harum dan 

menambah kelezatan rasa makanan. Piperene adalah Zat – zat 

dari kelompok yang sama seperti grecoline, nicotine, conicine. 

Perbedaan formulasi lada yang ditambahkan akan 

menghasilkan produk daging dengan flavour yang berbeda 

karena lada dapat meningkatkan dan memodifikasi flavor pada 

pengolahan daging. Lada yang dibutuhkan dalam pembuatan 

bakso biasanya 0,5 % dari berat daging (Soeparno, 2005). 

2.5.4 Air Es 

Es menggantikan fungsi air sebagai fase pendispersi 

dalam olahan bakso secara manual. Dalam pengolahan bakso 

secara mesin penggunaan es bertujuan untuk mengurangi 

panas yang ditimbulkan oleh alat pembentuk emulsi atau 

chopper, jika suhu tidak diusahakan turun, maka protein akan 

terdenaturasi sehingga kemampuan bertindak sebagai 

pengemulsi akan turun (Elviera, 1988).  

Daging lumat digiling lagi bersama-sama es batu dan 

garam dapur agar bakso yang dihasilkan bagus, kemudian 

ditambahkan bahan yang lain. Tepung tapioka ditambahkan 

sambil dilumatkan hingga diperoleh adonan yang homogen. 

Penggunaan es atau air es ini, sebaiknya es batu, sangat 

penting dalam pembentukan tekstur bakso, dengan adanya es 

ini suhu dapat dipertahankan tetap rendah sehingga protein 

daging tidak terdenaturasi akibat gerakan mesin penggiling 
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dan ekstraksi protein berjalan dengan baik. Penggunaan es 

juga berfungsi menambahkan air ke adonan sehingga adonan 

tidak kering selama pembentukan adonan maupun selama 

perebusan dan dapat meningkatkan rendemennya, untuk itu 

dapat digunakan es sebanyak 10 – 15 % dari berat daging atau 

bahkan 30 % dari berat daging (Hudaya, 2008).  

2.6 pH 

Nilai pH suatu bahan makanan menunjukkan derajat 

keasaman makanan. Nilai pH pada makanan akan 

mempengaruhi mikroorganisme yang dapat tumbuh. Jasad 

renik yang dapat tumbuh pada kisaran pH 3 – 6 (Fardiaz, 

1992). Jaringan otot hewan pada saat masih hidup mempunyai 

pH pada kisaran 7,2 sampai 7,4, dan akan menurun setelah 

pemotongan (Buckle, Edwards, Fleet, Wooton, 1987; 

Foegeding, Lanier, Hultin, 1996), karena mengalami glikolisis 

dan dihasilkan asam laktat yang akan mempengaruhi pH 

(Forrest, Aberle, Hedrick, Judge, Merkel, 1975; Lawrie,1996). 

Hasil penelitian Duna, Kilpatrick dan Gault (1993) bahwa rata 

– rata pH awal otot dada broiler 7,09 kemudian menurun 

menjadi 5,94 yaitu pada enam jam postmortem. 

Aynur (2007) menambahkan kemunduran pH yang 

cepat disebabkan denaturasi dari protein-protein. Protein-

protein di dalam daging dengan pH yang rendah (< 5,4) tidak 

dapat mengikat air dengan kuat. Selama postmortem pH 

menurun, selaput-selaput sel dan jumlah dari intrasel dan 

cairan ekstra seluler berubah. pH ultimat normal daging 

postmortem adalah sekitar 5,4 – 5,8 yang sesuai dengan titik 

isoelektrik sebagian besar protein daging termasuk protein 

miofibril (Lukman, 2010). 
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Berdasarkan hasil penelitian Suptijah (2008) bahwa 

nilai pH tertinggi terdapat pada fillet ikan patin tanpa larutan 

chitosan penyimpanan jam ke – 0, yaitu sebesar 6,94; nilai pH 

terendah pada fillet ikan patin dengan larutan chitosan 3 % 

penyimpanan jam ke  – 18, yaitu sebesar 5,41. 

2.7 WHC (Water Holding Capacity) 

Daya ikat air oleh protein daging atau water holding 

capacity atau water binding capacity (WHC atau WBC) adalah 

kemampuan daging untuk mengikat airnya atau air yang 

ditambahkan selama ada pengaruh kekuatan dari luar, 

misalnya pemotongan daging, pemanasan, penggilingan, dan 

tekanan (Soeparno, 2005). 

Daya ikat air dipengaruhi oleh perbedaan macam otot, 

spesies, umur, dan fungsi otot. Fungsi atau gerakan otot yang 

berbeda mengakibatkan jumlah glikogen yang menentukan 

pembentukan asam laktat dan akhirnya menghasilkan daya 

ikat air yang berbeda. Daya ikat air menurunkan dari pH tinggi 

sekitar 7 – 10 sampai pada titik isoelektrik protein-protein 

daging. Nilai daya ikat air dipengaruhi oleh susunan jarak 

molekul dari protein miofibril terutama miosin dan serabut-

serabut (filamen-filamen), jika kekuatan tarik-menarik antara 

molekul-molekul yang berdekatan menurun yang disebabkan 

oleh kenaikan muatan netto negative diantara muatan protein 

atau melemahnya ikatan hidrogen maka jaringan protein akan 

membesar, pembengkakan meningkat dan lebih banyak air 

yang terikat oleh protein sehingga akan terjadi peningkatan 

nilai daya ikat air (WHC), jika kekuatan tarik-menarik ini 

mengalami penurunan terus-menerus maka jaringan protein 

akan mengalami kerusakan dan gel akan menjadi larutan 

koloid dan jika kekuatan tarik-menarik antara molekul yang 
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berdekatan naik maka air yang terikat akan dilepaskan kembali 

sehingga nilai daya ikat air turun (Elisabeth dan Stevan, 2005). 

2.8 TPC (Total Plate Count) 

Menurut Fardiaz (1993) total bakteri dihitung 

menggunakan metode Total Plate Count (TPC). Jumlah 

bakteri per ml diperoleh dengan cara mengalikan jumlah 

koloni per cawan dengan faktor pengenceran, dalam 

pengenceran menghasilkan kurang dari 30 koloni, hanya 

jumlah koloni pada pengenceran terendah yang digunakan, 

sedangkan koloni yang lebih dari 300, hanya jumlah koloni 

pada pengenceran tertinggi yang digunakan, apabila dua 

tingkat pengenceran menghasilkan koloni dengan jumlah 

antara 30 – 300 koloni, yang dihitung adalah rata-rata kedua 

nilai pengenceran tersebut.  

Pengujian TPC dimaksudkan untuk menunjukkan 

jumlah mikroorganisme yang terdapat dalam suatu produk 

dengan cara menghitung koloni mikroorganisme yang yang 

ditumbuhkan pada media agar (Anonimus, 1995). 

Prinsip hitungan cawan dapat digunakan untuk 

menghitung total mikroorganisme. Media yang digunakan 

adalah Nutrien Agar (NA). NA adalah medium yang 

mengandung sumber nitrogen dalam jumlah cukup yaitu 0,3% 

ekstrak sapi dan 0,5 % pepton, tetapi tidak mengandung 

sumber karbohidrat, oleh karena itu baik untuk pertumbuhan 

mikroorganisme, tetapi khamir dan kapang tidak dapat tumbuh 

dengan baik (Fardiaz, 1993). 

Parameter TPC pada produk pangan sangat penting 

diperhatikan karena parameter ini erat hubungannya dengan 

keamanan produk pangan. Menurut SNI 01-3818 (1995), 
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bakso memiliki batas maksimal TPC sebesar 0,1 x 10
5
  

koloni/gram. 

2.9 Penyimpanan Bakso Ayam pada Suhu Ruang 

pH daging akan mengalami penurunan sesuai dengan 

waktu penyimpanan, semakin lama penyimpanan akan 

semakin rendah pH daging sampai tercapai pH akhir pada 

kisaran 5,4 sampai 5,8 (Soeparno, 2005). 

Perubahan daya ikat air daging selama penyimpanan 

diduga karena terjadinya perubahan ion-ion yang diikat oleh 

protein daging (Hamm, 1972). Menurut Ockerman (1983), 

bahwa perbedaan nilai daya ikat air daging dipengaruhi oleh 

kandungan protein dan karbohidrat daging, kandungan protein 

daging yang tinggi akan diikuti dengan semakin tingginya 

daya mengikat air. 

Nilai TPC pada kontrol dan sampel hari ke-0 

menunjukkan nilai total mikroba awal pada produk bakso. 

Nilai total mikroba awal dari suatu produk pangan sangat 

mempengaruhi umur simpan dari produk tersebut. Nilai total 

mikroba awal dari produk bakso menjadi hal penting yang 

harus diamati karena bakso memiliki sifat keasaman rendah, 

pH yang tinggi dan kadar air yang tinggi sehingga bakteri 

mudah berkembang (Teddy, 2007). Menurut Frazier dan 

Westhoff (1988), jumlah populasi mikroba saat terbentuknya 

lendir adalah 3.0 x 10
6 

sampai 3.0 x 10
8
 koloni/gram sampel 

dan jumlah populasi mikroba saat terdeteksi bau kurang enak 

adalah 1.2 x 10
6
 sampai 10

8. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium 

Mikrobiologi, Laboratorium Fisikokimia, dan Laboratorium  

Rekayasa Pengolahan Pangan di bagian Teknologi Hasil 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Penelitian 

ini berlangsung pada tanggal 13 Pebruari sampai 29 April 

2012.  

3.2 Materi Penelitian 

Bahan dan alat yang digunakan adalah: 

1. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah bakso yang dibuat dari daging broiler bagian 

dada, tepung tapioka, garam, bawang putih, gula, lada, 

telur, es batu  yang direndam dalam chitosan 0 – 6 % 

dan lama simpan 0 sampai 48 jam.  

2. Alat yang digunakan untuk penelitian ini antara lain 

blender khusus daging bakso kapasitas 0,5 kg, panci, 

kompor gas, telenan, pengaduk, termometer, baskom, 

sendok, peniris, pisau, timbangan digital, pipet tetes, 

seperangkat uji pH, kertas saring Whatman No.42, 

beban 35 kg, dua plat kaca, plastik, kertas grafik, pipet 

volume, kawat ose, spirtus, cawan petri, gelas ukur, 

erlenmeyer, tabung reaksi, gelas pengaduk, beaker 

glass, mortar, autoclave. Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi chitosan cair, aquades, pepton, 

PCA (plate count agar) sebagai media isolasi, alkohol 

70%, spirtus, buffer pH 4 dan buffer pH 7. 
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3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan 

faktorial (3x3) dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL). 

Faktor perlakuan pertama adalah % konsentrasi chitosan 

adalah 0% (K0), 3% (K1), 6% (K2) dari jumlah air rendaman 

yang digunakan. Faktor perlakuan kedua adalah lama waktu 

penyimpanan bakso daging ayam pada suhu kamar (P) yang 

terdiri dari 3 tingkat yaitu 0 jam (P0), 24 jam (P1), 48 jam 

(P2). Setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Adapun 

susunan perlakuan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 

2. 

Tabel 2. Percobaan dua faktor RAL yang digunakan pada    

penelitian 

% Larutan 

Chitosan 

Lama Penyimpanan 

0 24 48 

 

0/K0 

K0P0U1 

K0P0U2 

K0P0U3 

K0P1U1 

K0P1U2 

K0P1U3 

K0P2U1 

K0P2U2 

K0P2U3 

3/K1 

K1P0U1 

K1P0U2 

K1P0U3 

K1P1U1 

K1P1U2 

K1P1U3 

K1P2U1 

K1P2U2 

K1P2U3 

6/K2 

 

K2P0U1 

K2P0U2 

K2P0U3 

K2P1U1 

K2P1U2 

K2P1U3 

K2P2U1 

K2P2U2 

K2P2U3 

3.3.1. Tahapan Penelitian 

3.3.1.1. Persiapan Laboratorium dan Bahan Uji 

Dalam tahap ini, dilakukan pengecekan dan registrasi 

peminjaman fasilitas laboratorium serta persiapan alat dan 

bahan yang akan dipakai, selain itu dilakukan juga penentuan 

penggunaan sampel daging ayam segar yang akan digunakan 

selama penelitian. 
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3.3.1.2. Prosedur Pembuatan Bakso Daging Ayam 

Menurut Yuyun (2008), prosedur pembuatan bakso 

daging ayam yang dimodifikasi yaitu: 

1) Persiapan bahan meliputi pemilihan daging yang 

segar dan penyiapan bahan tambahan. 

2) Daging dipotong kecil-kecil dan dapat dicincang 

dengan alat percincangan (chopper) bersama 

garam 2,5 % dan es batu 15 % dari adonan, baru 

kemudian dicampur dengan bahan-bahan lain 

yaitu bawang putih 2,5 %, gula 2,5 %, lada 0,1 %, 

dan putih telur 3 % dari adonan dengan alat yang 

sama. Komposisi adonan bakso ayam dalam 

penelitian ini semua berat bahan berdasarkan atas 

berat adonan bakso ayam yang telah 

dikonversikan dari satuan persen ke gram. Tabel 

komposisi adonan penelitian tertera pada Tabel 3. 

Tabel 3. Komposisi adonan bakso daging ayam 

(g). 

Bahan-bahan Jumlah Persentase 

Daging ayam (g) 

Tepung tapioka (g)  

Es batu (g) 

Putih telur(g) 

Garam (g) 

Gula (g) 

Bawang putih (g) 

Lada (g) 

Jumlah (g) 

333 

37 

75 

15 

12,5 

12,5 

12,5 

2,5 

500 

64 % 

10 % 

15 % 

3 % 

2,5 % 

2,5 % 

2,5 % 

0,5 % 

100 % 

 

3) Tepung tapioka ditambahkan sebanyak 10% dari 

berat daging, kemudian di chopper. 

4) Adonan dicetak menggunakan tangan. 
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5) Pemasakan adonan bakso dilakukan dalam dua 

tahap. Tahap pertama, bakso dipanaskan dalam 

panci berisi air hangat sekitar 60 ºC sampai 80 ºC, 

sampai bakso mengeras dan mengembang di 

permukaan air. Pada tahap selanjutnya bakso 

dipindahkan ke dalam panci lainnya yang berisi 

air mendidih dengan suhu ±100 ºC, kemudian 

direbus sampai matang sekitar 10 menit. Tujuan 

dilakukan dalam dua tahap agar permukaan bakso 

yang dihasilkan tidak keriput dan tidak pecah 

akibat perubahan suhu yang terlalu cepat. 

6) Bakso yang sudah matang segera diangkat dan 

ditiriskan, kemudian diangin-anginkan sekitar 20 

menit.  

7) Bakso direndam selama 60 menit dalam larutan 

chitosan dengan konsentrasi dan lama 

penyimpanan sesuai dengan perlakuan dan 

dilakukan proses pengamatan selanjutnya. 

Diagram alir pembuatan bakso daging ayam 

terdapat pada Gambar 1, dan pembuatan larutan 

chitosan terdapat pada Gambar 2. 
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Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Bakso Daging Ayam. 

Dianalisis pH, WHC dan TPC. 

Penyimpanan (sesuai perlakuan): 

Tanpa Penyimpanan (P0) 

Penyimpanan 24 jam (P1) 

Penyimpanan 48 jam (P2) 
 

 

Adonan bakso 

Perebusan pada suhu 60-80 ºC sampai mengembang dan 100 ºC 

selama 5 menit 

Pencetakan bulat-bulat 

Bakso ayam 

Direndam selama 60 menit dengan tingkat 

konsentrasi larutan chitosan: 

Chitosan 0 % (K0), Chitosan 3% (K1), Chitosan 6 % 

(K2) 
 

Daging giling  

Ditambahkan tepung tapioka 10 % (dari daging), bawang putih 

2,5 %, gula 2,5 %, garam 2,5 %, lada 0,5 %, putih telur 3 %, es 

batu 15 % (dari adonan) 

Penggilingan dengan chopper 

Daging ayam dipotong 

kecil dan digiling 
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Gambar 2. Diagram alir pembuatan larutan chitosan. 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengujian pH dengan metode elektromagnetik (Lukman, 

2010), seperti pada Lampiran 1. 

2. Pengukuran daya ikat air (Water Holding Capacity) dengan 

metode Soeparno (2005) seperti pada Lampiran 2. 

3. Penghitungan jumlah mikroorganisme dengan uji TPC 

(Total Plate Count) dengan metode Fardiaz (1993) seperti 

pada Lampiran 3. 

3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 

analisis ragam (ANOVA= Analysis of Variance), kemudian 

dilakukan uji lanjutan menggunakan Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD) (Yitnosumarto, 1993). 

 

Chitosan cair 

Diambil air aquades sebanyak 100 ml 

Ditambah chitosan cair masing-

masing sebanyak 3 % dan 6 %. 

Larutan Chitosan 
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3.6 Batasan Istilah  

1 Chitosan: biopolimer karbohidrat yang diperoleh dari 

proses deasetilasi chitin, yakni produk samping 

(limbah) dari pengolahan industri perikanan, 

khususnya dari cangkang crustacea seperti udang dan 

rajungan yang di dapat dari toko perikanan di 

Surabaya. 

2 Lama penyimpanan: bakso daging ayam disimpan 

pada suhu kamar/ruang (20°-25°C) dengan lama 

simpan 0 jam, 24 jam, dan 48 jam dan diamati setiap 

24 jam. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Pengaruh tingkat konsentrasi larutan chitosan dan 

lama penyimpanan terhadap pH bakso daging ayam  

Data dan analisis ragam pH bakso daging ayam 

dapat dilihat pada Lampiran 4. Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa interaksi antara tingkat konsentrasi 

larutan chitosan dan lama penyimpanan pada pembuatan bakso 

daging ayam tidak memberikan perbedaan pengaruh yang 

nyata (P>0,05) terhadap pH bakso daging ayam, sedangkan 

pada penggunaan larutan chitosan dengan tingkat konsentrasi 

yang berbeda memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) dan lama penyimpanan yang berbeda 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

terhadap pH bakso daging ayam. Rata-rata pH bakso daging 

ayam dapat dilihat pada Tabel 4.  

Tabel 4. Rata-rata pH bakso ayam dengan perlakuan tingkat 

konsentrasi larutan chitosan dan lama penyimpanan 

Kons. 

Larutan 

Chitosan 

Lama Penyimpanan (Jam) Rata-

rata±SD 

(%) 0 24 48 

0 6,43±0,06 6,30±0 6,30±0,1 6,34
p
±0,07 

3 6,20±0 6,13±0,06 6,13±0,06 6,16
q
±0,04 

6 6,03±0,11 6,10±0,1 5,97±0,06 6,03
r
±0,06 

Rata-rata 6,22
a
±0,20 6,18

b
±0,11 6,13

c
±0,16  

Keterangan: superskrip yang berbeda menunjukkan bahwa 

perlakuan tingkat konsentrasi larutan chitosan 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01 ) dan lama penyimpanan 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata 

(P<0,05) terhadap pH bakso daging ayam. 
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Interaksi yang tidak nyata antara tingkat konsentrasi 

larutan chitosan dan lama penyimpanan yang terjadi pada nilai 

pH bakso daging ayam disebabkan peningkatan konsentrasi 

chitosan menunjukkan kecenderungan penurunan pH dan 

semakin lama waktu penyimpanan juga menunjukkan 

kecenderungan penurunan pH. Penurunan pH akibat dua 

faktor tersebut juga cenderung sama sehingga apabila 

digambar, grafik kedua faktor tersebut tidak akan pernah 

bertemu.  

Pengukuran pH sangat penting karena dapat 

menentukan kerusakan makanan yang disebabkan oleh 

mikroorganisme. Nilai pH sangat berpengaruh terhadap daya 

simpan produk olahan daging. Tabel 4 menunjukkan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi larutan chitosan maka pH bakso 

semakin menurun secara sangat nyata yaitu dari pH 6,34 

menjadi 6,03. Penurunan pH bakso disebabkan chitosan 

mengandung gugus amino dalam rantai karbonnya. Semakin 

banyak gugus amino dalam rantai karbonnya maka chitosan 

akan semakin reaktif sehingga pH bakso akan semakin rendah. 

Chitosan juga merupakan polikation bermuatan positif yang 

sangat kuat sehingga mampu mengikat muatan negatif dari 

senyawa lain. Kondisi pH yang semakin menurun juga 

dikarenakan adanya pelarut asam asetat. Asam asetat cair 

adalah pelarut protiotik hidrofilik (polar), mirip seperti air dan 

etanol. Asam asetat memiliki konstanta dielektrik yang sedang 

yaitu 6,2 dan pH 2,4 sehingga bisa melarutkan baik senyawa 

polar seperi garam anorganik dan gula maupun senyawa 

nonpolar seperti minyak serta unsur-unsur seperti sulfur dan 

iodin. Asam asetat bercambur dengan mudah dengan pelarut 

polar atau nonpolar lainnya seperti air, kloroform dan heksana. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Etanol
http://id.wikipedia.org/wiki/Konstanta_dielektrik
http://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_kimia
http://id.wikipedia.org/wiki/Garam_%28kimia%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Kimia_anorganik
http://id.wikipedia.org/wiki/Gula
http://id.wikipedia.org/wiki/Unsur_kimia
http://id.wikipedia.org/wiki/Sulfur
http://id.wikipedia.org/wiki/Iodin
http://id.wikipedia.org/wiki/Pelarut
http://id.wikipedia.org/wiki/Kloroform
http://id.wikipedia.org/wiki/Heksana
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Sifat kelarutan dan kemudahan bercampur dari asam asetat ini 

membuatnya digunakan sebagai pelarut chitosan yang baik.  

Ornum (2005) menyatakan chitosan dapat larut dalam 

beberapa larutan asam organik tetapi tidak larut dalam pelarut 

organik. Chitosan tidak larut dalam air, larutan basa kuat dan 

larutan yang mengandung konsentrasi ion hidrogen diatas pH 

6,5, tetapi chitosan dapat larut dalam asam hidroklorat dan 

asam nitrat pada konsentrasi 0,15 – 1,1 % dan tidak larut pada 

konsentrasi 10 %. Chitosan juga tidak larut dalam asam sulfur 

tetapi larut sebagian pada asam ortofosfat dengan konsentrasi 

0,5 %. Knorr (1982) menambahkan bahwa pelarut chitosan 

yang baik dan umum digunakan adalah asam asetat dengan 

konsentrasi 1 – 2 %.  

Tabel 4 menunjukkan bahwa perlakuan lama 

penyimpanan menyebabkan penurunan nilai pH bakso secara 

nyata yaitu dari pH 6,22 menjadi 6,13. Penurunan pH 

kemungkinan disebabkan oleh degradasi protein menjadi 

asam-asam amino yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan 

mikroorganisme. Pada tabel 6 ditunjukkan bahwa TPC bakso 

daging ayam semakin meningkat dengan bertambahnya lama 

simpan. Rahayu, Ninoek, dan Utomo (1990) menambahkan, 

mikroba dapat memecah protein menjadi senyawa-senyawa 

yang lebih sederhana, asam amino dan basa-basa yang mudah 

menguap. 

4.2. Pengaruh tingkat konsentrasi larutan chitosan dan 

lama penyimpanan terhadap nilai WHC (Water 

Holding capacity) (%) bakso daging ayam 

Data dan analisis ragam WHC bakso daging ayam 

dapat dilihat pada Lampiran 5. Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa interaksi antara tingkat konsentrasi 
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larutan chitosan dan lama penyimpanan pada pembuatan bakso 

daging ayam tidak memberikan perbedaan pengaruh yang 

nyata (P>0,05) terhadap WHC bakso daging ayam dan pada 

penggunaan larutan chitosan dengan tingkat konsentrasi yang 

berbeda juga tidak memberikan perbedaan pengaruh yang 

nyata (P>0,05) sedangkan pada lama penyimpanan yang 

berbeda memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

terhadap WHC bakso daging ayam. Rata-rata WHC bakso 

daging ayam dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rata-rata WHC (%) bakso daging ayam dengan 

perlakuan tingkat konsentrasi larutan chitosan dan 

lama penyimpanan  

Kons. 

Larutan 

Chitosan 

Lama Penyimpanan (Jam) Rata-

rata±SD 

(%) 0 24 48 

0 64,28±0,94 59,66±2,27 59,36±3,50 61,10±2,76 

3 64,84±3,21 61,02±3,71 60,79±4,78 62,22±2,27 

6 65,16±3,47 62,68±5,16 61,90±4,60 63,25±1,7 

Rata-rata 64,76
a
±0,44 61,12

b
±1,51 60,68

b
±1,28  

Keterangan: superskrip yang berbeda menunjukkan bahwa 

perlakuan lama penyimpanan memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

terhadap WHC bakso daging ayam. 

Interaksi yang tidak nyata antara tingkat konsentrasi 

larutan chitosan dan lama penyimpanan yang terjadi pada nilai 

WHC bakso daging ayam disebabkan peningkatan konsentrasi 

larutan chitosan menunjukkan kecenderungan peningkatan 

WHC meskipun tidak nyata dan lama penyimpanan juga 

menunjukkan penurunan WHC secara nyata sehingga kedua 

faktor tersebut tidak ada interaksi yang nyata.  

Nilai WHC bakso daging ayam dengan perlakuan 

tingkat konsentrasi larutan chitosan yang berbeda pada 



33 

 

penyimpanan suhu kamar 0, 24, 48 jam (Tabel 5) cenderung 

naik tetapi tidak terjadi perubahan yang signifikan. Hal ini 

diduga air yang terikat dalam protein bakso masih terikat kuat 

dan jumlah air bebas yang dikeluarkan dari bakso sangat kecil 

sehingga WHC yang terdapat dalam bakso daging ayam relatif 

tidak berubah. Nilai WHC bakso daging ayam dipengaruhi 

secara nyata oleh lamanya penyimpanan pada suhu kamar, 

sedangkan perlakuan tingkat konsentrasi chitosan serta 

interaksi keduanya tidak memberikan pengaruh yang nyata. 

Peningkatan konsentrasi larutan chitosan diduga 

menyebabkan muatan positif yang keluar semakin banyak dan 

muatan negatif semakin tinggi. Kelebihan muatan negatif akan 

memperbesar penolakan dari myofilamen dan akan 

memberikan ruang kosong yang lebih untuk molekul air. 

Kondisi ini menyebabkan WHC bakso daging ayam semakin 

meningkat. Ikatan positif yang terlepas tersebut 

mengakibatkan protein daging bermuatan negatif. Pelepasan 

kondisi pH yang asam dan bermuatan positif menyebabkan 

terjadinya ikatan antara protein daging dan molekul H, oleh 

karena itu, semakin tinggi konsentrasi chitosan yang 

digunakan akan meningkatkan WHC bakso daging ayam.  

Sudrajat (2007) menyatakan bahwa faktor yang 

menyebabkan chitosan tidak berpengaruh nyata adalah 

konsentrasi chitosan yang rendah. Chitosan sebenarnya 

memiliki sifat pengikat (binding agent) air, chitosan memiliki 

muatan positif yang disebabkan oleh kedua ligannya (OH
+
 dan 

NH2) sehingga dapat berinteraksi dengan protein yang 

bermuatan negatif. Hal ini yang menyebabkan chitosan dapat 

meningkatkan daya ikat air karena dapat memperbaiki protein 

untuk mengikat air dan lemak. 
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Tabel 5 menunjukkan bahwa perlakuan lama 

penyimpanan menyebabkan penurunan WHC bakso daging 

ayam yaitu dari 64,76 menjadi 60,68. Daya ikat air bakso 

daging ayam juga dipengaruhi oleh pH. Penurunan pH (Tabel 

4) diikuti dengan penurunan nilai WHC (Tabel 5). pH bakso 

daging ayam berkisar antara 5,97 – 6,43 merupakan pH yang 

lebih tinggi dari pH titik isoelektrik protein-protein daging 

akan mempengaruhi daya ikat air. Soeparno (2005) 

menyatakan bahwa pada pH lebih tinggi atau lebih rendah dari 

pH titik isoelektrik protein-protein daging (5,0 – 5,1) daya ikat 

air akan meningkat, karena pada pH yang lebih tinggi atau 

rendah dari pH titik isoelektrik protein daging mengakibatkan 

molekul-molekul daging yang bermuatan akan saling tolak-

menolak sehingga menimbulkan ruang-ruang kosong untuk 

molekul-molekul air.  

4.3. Pengaruh tingkat konsentrasi larutan chitosan dan 

lama penyimpanan terhadap TPC (Total Plate Count) 

bakso daging ayam 

Data dan analisis ragam TPC bakso daging ayam 

dapat dilihat pada Lampiran 6. Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa interaksi antara tingkat konsentrasi 

larutan chitosan dan lama penyimpanan pada pembuatan bakso 

daging ayam tidak memberikan perbedaan pengaruh yang 

nyata (P>0,05) terhadap TPC bakso daging ayam dan pada 

penggunaan larutan chitosan dengan tingkat konsentrasi yang 

berbeda juga tidak memberikan perbedaan pengaruh yang 

nyata (P>0,05) sedangkan lama penyimpanan yang berbeda 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap TPC bakso daging ayam. Rata-rata TPC bakso 

daging ayam dapat dilihat pada Tabel 6.  
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Tabel 6. Rata-rata TPC bakso daging ayam dalam log cfu/g 

dengan perlakuan tingkat konsentrasi larutan 

chitosan dan lama penyimpanan 

Kons.  

Larutan 

Chitosan 

Lama Penyimpanan (Jam) Rata-

rata±SD 

(%) 0 24 48 

0 5,22±0,65 7,41±0,66 7,81±0,51 6,80±1,54 

3 4,78±0,07 6,78±0,05 7,77±0,10 6,45±1,39 

6 ,79±0,27 6,67±0,11 7,65±0,04 6,31±1,45 

Rata-rata 4,93
b
±0,25 6,95

a
±0,98 7,69

a
±0,76  

Keterangan: superskrip yang berbeda menunjukkan bahwa 

perlakuan lama penyimpanan memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap TPC bakso daging ayam. 

Interaksi yang tidak nyata antara tingkat konsentrasi 

larutan chitosan dan lama penyimpanan yang terjadi pada nilai 

TPC bakso daging ayam disebabkan peningkatan konsentrasi 

larutan chitosan menunjukkan kecenderungan penurunan TPC 

meskipun tidak nyata dan lama penyimpanan juga 

menunjukkan peningkatan TPC secara nyata sehingga kedua 

faktor tersebut tidak ada interaksi yang sangat nyata.  

Tabel 6 menunjukkan bahwa perlakuan tingkat 

konsentrasi larutan chitosan dapat menurunkan TPC bakso 

daging ayam secara nyata. Hal ini disebabkan chitosan 

memiliki polikation bermuatan positif yang mampu 

menghambat pertumbuhan bakteri dan kapang. Selain itu, 

chitosan juga mengandung enzim lysosim dan gugus 

aminopolysacharida yang mampu menghambat pertumbuhan 

mikroba. Penambahan konsentrasi larutan  chitosan dalam air 

rendaman bakso juga akan membuat tingkat keasaman pada 
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bakso semakin tinggi yang ditunjukkan dengan kondisi pH 

yeng rendah yang akan mempengaruhi TPC bakso. 

Shank, Siliker dan Harper (1999) menambahkan 

bahwa pemberian konsentrasi chitosan yang semakin tinggi 

akan menurunkan pH bakso daging ayam maka jumlah 

mikroorganismenya juga akan semakin turun. pH bakso 

daging ayam yang semakin rendah dibanding pH normal akan 

mampu menghambat dan mencegah pertumbuhan dari 

mikroorganisme karena mikroorganisme tidak dapat tumbuh 

pada pH yang tidak mendukung siklus hidupnya, semakin 

rendah pH yang tercipta akibat semakin tingginya konsentrasi 

chitosan akan semakin banyak mikroorganisme yang 

terhambat pertumbuhannya. Dampak pH rendah terhadap 

kualitas bakso akibat semakin tingginya konsentrasi chitosan 

yang diberikan yaitu bakso akan lebih awet karena dapat 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme. 

Tabel 6 menunjukkan bahwa lama penyimpanan 

bakso daging ayam menyebabkan jumlah mikroorganisme 

semakin tinggi secara sangat nyata. Pertumbuhan bakteri pada 

lama penyimpanan 24 jam untuk bakso yang direndam dalam 

chitosan memiliki jumlah mikroba yang lebih kecil 

dibandingkan dengan kontrol pada lama penyimpanan yang 

sama yaitu 24 jam, hal ini diduga akibat adanya chitosan yang 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri dan membuktikan 

bahwa chitosan mampu melindungi bakso. Peningkatan 

jumlah mikroba kemudian meningkat pada lama penyimpanan 

48 jam sehingga dapat dibuktikan bahwa penambahan chitosan 

belum mampu mempertahankan keawetan bakso dengan 

penyimpanan pada suhu ruang, selain suhu penyimpanan 

kandungan nutrisi yang terdapat pada bakso sangat tinggi 

sehingga mikroba cepat berkembang. Menurut Frazier dan 
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Westhoff (1988), jumlah populasi mikroba pada saat 

terbentuknya lendir adalah 3.0 x 10
6 

 sampai 3.0 x 10
8 

koloni/gram sampel dan jumlah populasi mikroba saat 

terdeteksi bau kurang enak pada bakso adalah 1.2 x 10
6
 sampai 

1.2 x 10
8. 

. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Interaksi antara perlakuan tingkat konsentrasi larutan 

chitosan dan lama penyimpanan dapat meningkatkan 

WHC dan menurunkan pH dan TPC bakso daging 

ayam. 

2. Perendaman bakso daging ayam dalam konsentrasi 

larutan chitosan yang semakin meningkat dapat 

meningkatkan WHC dan menurunkan pH dan TPC.  

3. Lama penyimpanan dapat meningkatkan TPC dan 

menurunkan pH dan WHC bakso daging ayam. 

4. Perlakuan terbaik terdapat pada interaksi perlakuan 

tingkat konsentrasi larutan chitosan 6% dengan lama 

penyimpanan 0 jam ditinjau dari pH, WHC, dan TPC 

bakso daging ayam.  

5.2. Saran 

 Saran yang dapat diberikan yaitu untuk mengawetkan 

bakso sebaiknya menggunakan chitosan 6% dengan lama 

simpan 0 jam (tanpa penyimpanan). 
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Lampiran 1. Prosedur Pengukuran pH daging dengan 

                      metode elektromagnetik   (Sudarmadji, 1997). 

 

1. Test mode selective diatur pada posisi pH. 

2. Knop pengatur suhu diatur sesuai dengan suhu 

sampel. 

3. Ditimbang sample sebanyak 5 gram kemudian 

dihaluskan dengan mortar. 

4. Dicampur yang halus dengan 10 ml aquades. 

5. pH meter dikalibrasi dengan memasukkan elektroda 

dari pH meter ke dalam buffer  pH 7, kemudian 

elektroda dibilas dengan aquades dan dikeringkan 

dengan kertas tissue, setelah itu dilakukan kalibrasi 

dengan menggunakan buffer pH 4. 

6. Elektroda yang telah dikalibrasi kemudian 

dimasukkan ke dalam larutan sampel yang akan diuji. 

7. Angka yang terbaca pada layer pH meter dicatat 

setelah angka konstan, kemudian dibilas elektroda 

dengan aquades.   
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Lampiran 2. Prosedur pengukuran daya ikat air (WHC)  

                       Dengan metode Soeparno (2005).  

 

1. Sampel ditimbang sebanyak 0,3 gram, kemudian 

dipres pada kertas saring Whatman No.42 yang 

diletakkan di antara dua plat kaca tebal 3 mm dengan 

beban 35 kg selama 5 menit. 

2. Daerah area basah dari sampel yang telah dipres pada 

kertas saring kemudian digambar pada plastik dan 

dipindahkan pada kertas grafik, dari gambar diperoleh 

area basah setelah dikurangi area yang tertutup 

daging (dari total area). 

Kandungan air daging (pada area basah) dapat diukur 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Mg H2O = area basah (cm²) _ 8,0 = X 

 0,0948 

WHC dapat dihitung dengan: 

% kadar air area basah = X/berat sampel x 100% 

%WHC = % kadar air sampel - %kadar air area basah 
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Lampiran 3. Penghitungan jumlah mikroorganisme 

dengan uji Total Plate Count (TPC) 

dengan metode Fardiaz (1993). 

   

1. Persiapan media dan sampel 

 Dibuat media pertumbuhan menggunakan Nutrien 

Agar (NA) dengan melarutkan 28 NA ke dalam 1 liter 

aquades dan pepton 1 gram ke dalam 1 liter aquades. 

Dipanaskan dan diaduk hingga homogen atau larut. 

Disterilisasi larutan NA dan pepton selama 15 menit 

pada suhu 121ºC dan tekanan 2 atm. 

 Didinginkan larutan agar sampai ± 50 ºC pada water 

bath, karena mikroba dapat mati jika dimasukkan 

media bersuhu > 55 ºC. 

 Dibuat pengenceran 10
 -1

 sampai 10
 -5

  dari sampel 

yang sudah disuspensikan dengan perbandingan 1:10 

dengan menggunakan 0,1 % larutan pepton. 

2. Prosedur penanaman 

 Dengan metode spare plate, dituang larutan agar ke 

dalam cawan, dan dibiarkan beku. 

 Dipipet 1 ml sampel dari masing-masing pengenceran 

ke dalam cawan yang sudah berisi agar. 

 Dibalik lempengan agar dan dimasukkan ke dalam 

inkubator (35 ºC selama 24-48 jam). 

3. Perhitungan koloni 

 Dihitung jumlah koloni pada lempengan agar dengan 

colony counter, digunakan agar yang mempunyai 30-

300 koloni. 

 Dihitung dengan rumus: 

Jumlah koloni =   1    x hasil perhitungan 

        FP 

 FP = Faktor pengenceran 
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Lampiran 4. Data dan Analisis Ragam pH Bakso Daging 

Ayam dengan Perlakuan Tingkat 

Konsentrasi Larutan Chitosan dan Lama 

Penyimpanan. 

 

1. Data pH Bakso Daging Ayam 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata 
1 2 3 

K0 

P0 6,4 6,5 6,4 19,30 6,4 

P1 6,3 6,3 6,3 18,90 6,3 

P2 6,2 6,4 6,3 18,90 6,3 

K1 

P0 6,2 6,2 6,2 18,60 6,2 

P1 6,1 6,2 6,1 18,40 6,1 

P2 6,2 6,1 6,1 18,40 6,1 

K2 

P0 6,1 6,1 5,9 18,10 6,0 

P1 6,1 6,2 6,0 18,30 6,1 

P2 6,0 6,0 5,9 17,90 5,9 

Total 
 

55,60 56,00 55,20 166,80 
 

 

Tabel dua arah 

Perlakuan 
Lama Penyimpanan (Jam) 

Total 
Rata – 

rata 0 24 48 

K0 

K1 

K2 

19,3 

18,6 

18,1 

18,9 

18,4 

18,3 

18,9 

18,4 

17,9 

57,1 

55,4 

54,3 

6,34 

6,16 

6,03 

Total 56 55,6 55,2   

Keterangan: 

K0: Kontrol  

K1: Perendaman dengan Chitosan 3% 

K2: Perendaman dengan Chitosan 6% 
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2. Analisis Ragam 

   k  p  r 

Faktor Koreksi (FK) =∑ ∑ ∑ 

     i=1  j=1  k=1 

                      KxPxr 

  = (166,8)² = 27822,24  

       3x3x3           27    

  = 1030,453 

      k  p  r 

JK Total  = ∑ ∑ ∑  Yijk² - FK 

      i=1 j=1  r=1 

   = (6,4² + 6,5² + .......... + 5,9²) – FK 

   = 1031,06 – 1030,45 

   = 0,61  

                                               k   p 

       r (∑ ∑  Yijk )² 

JK Ulangan  = ∑   i=1 j=1         - FK 

     k=1        KxP 

  = 55,6² + 56² + 55,2²  - 1030,45 

   3x3 

            p  r 

                    k (∑ ∑  Yijk )²       

JK Chitosan  =   ∑   j=1 k=1        - FK 

        i=1        Pxr 

  =  57,1² + 55,4² + 54,3²  - FK 

        3x3 

  = 1030,89 – 1030,45 

  = 0,442 
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                       k  r 

                  p (∑ ∑  Yijk )²  

JK Lama Penyimpanan = ∑   i=1 k=1             - FK 

                 j=1        Kxr 

  = 56² + 55,6² + 55,2² - FK 

      3x3 

  = 1030,49 – 1030,45 

  = 0,035 

         r 

    (∑  Yijk )² 

                 k=1 

                 k  p 

JK kombinasi  = ∑ ∑                     - FK 

                i=1 j=1     r 

= 19,3² + 18,9² + ......... + 17,9²  - FK 

     3 

= 1030,97- 1030,45 

= 0,52 

JK interaksi (K-P) = JK kombinasi – JK K – JK P 

   = 0,52 – 0,44 –  0,04 

= 0,035 

JK Galat  = JK Total – JK Kelompok – JK K – 

   JK P – JKKP 

   = 0,06 

Derajat Bebas Total = rt-1 

   = 27-1    

   = 26 

Derajat Bebas Ulangan = r-1    

   = 3-1 

   = 2 
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Derajat Bebas Chitosan   = c-1 

     = 3-1 

     = 2 

Derajat Bebas Lama Penyimpanan = p-1 

     = 3-1 

     = 2 

Derajat Bebas interaksi   = 4 

Derajat Bebas Galat (db galat) = db total – db  

   ulangan – db  

   perlakuan – db lama  

   simpan – db   

   interaksi  

     = 26-2-2-2-4 

     = 16  

Kuadrat Tengah Kelompok  = JKK 

            r-1 

     = 0,039/2 

     = 0,02 

Kuadrat Tengah Chitosan  = JKP 

                                  t-1 

     = 0,44/2 

     = 0,22 

Kuadrat Tengah Lama Penyimpanan = 0,04/2 

     = 0,02 

Kuadrat Tengah Kombinasi   = 0,52/9 

     = 0,058 

Kuadrat Tengah Interaksi  = 0,04/4 

= 0,01 

Kuadrat Tengah Galat   =     JKG            

                           (r-1)(t-1)                      

     = 0,051 /16 = 0,0064 
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Statistik penguji F dihitung sebagai: 

 Fhitung kelompok  = KTK 

        KTG 

     = 0,02/0,0064 

= 4,92 

 Fhitung chitosan  = KTP 

        KTG 

     = 0,22/0,0064  

= 61,23 

 Fhitung lama penyimpanan = 0,02/0,0064  

= 4,92 

 F hitung interaksi  = 0,01/0,0064  

= 2,46 

 

Berdasarkan analisis di atas, maka tabel analisis ragam adalah 

sebagai berikut: 

SK Db JK KT F hit 

F 

tabel 

0,05 

F 

tabel 

0,01 

Kelompok 

Chitosan 

Lama Penyimpanan 

Interaksi 

Galat 

2 

2 

2 

4 

16 

0,04 

0,44 

0,04 

0,04 

0,06 

0,02 

0,22 

0,02 

0,01 

0,01 

4,92* 

61,23** 

4,92* 

2,46 

3,68 

3,68 

3,68 

3,06 

6,36 

6,36 

6,36 

4,89 

Total 26 0,61 0,02    

Keterangan:  

*: menunjukkan bahwa diantara perlakuan terdapat 

perbedaan yang nyata   (F hit > F tabel 0,05) 

**: menunjukkan bahwa diantara perlakuan terdapat 

perbedaan yang sangat nyata (F hit > F tabel 0,01) 
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Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) Untuk Analisis pH 

S x Chitosan   = √KT Galat 

                            r 

    =√(0,01/9)  

= 0,001 

S x Lama Penyimpanan  = √ KT Galat 

               r 

    = √(0.01/9)  

= 0,001 

 

Tabel Penotasian 

Chitosan   Nilai 

K0    6,34 

K1    6,16 

K2    6,03 

Chitosan Nilai Notasi 

K0 

K1 

K2 

6,34 

6,16 

6,03 

p 

q 

r 

 

Lama Penyimpanan  Nilai 

P0    6,22 

P1    6,18 

P2    6,13 

 

Lama Penyimpanan Nilai Notasi 

P0 

P1 

P2 

6,22 

6,18 

6,13 

a 

   b 

     c 
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Lampiran 5. Data dan Analisis Ragam WHC (%) Bakso 

Daging Ayam dengan  Perlakuan Tingkat 

Konsentrasi Larutan Chitosan dan Lama 

Penyimpanan. 

 

1. Data WHC Bakso Daging Ayam 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata 
1 2 3 

K0 

P0 63,31 65,19 64,34 192,84 64,28 

P1 57,71 62,15 59,12 178,98 59,66 

P2 55,32 61,43 61,33 178,08 59,36 

K1 

P0 68,12 64,70 61,70 194,52 64,84 

P1 65,27 58,43 59,37 183,07 61,02 

P2 65,84 60,19 56,34 182,37 60,79 

K2 

P0 69,17 63,15 63,17 195,49 65,16 

P1 68,43 61,19 58,43 188,05 62,68 

P2 66,54 61,82 57,35 185,71 61,90 

Total 
 

579,71 558,25 541,15 1679,11 
 

       Tabel dua arah 

Perlakuan 
Lama Penyimpanan (Jam) 

Total 
Rata – 

rata 0 24 48 

K0 

K1 

K2 

192,84 

194,52 

195,49 

178,98 

183,07 

188,05 

178,08 

182,37 

185,71 

549,9 

559,96 

569,25 

61,10 

62,22 

63,25 

Total 582,85 550,1 546,16   

Keterangan: 

K0: Kontrol 

K1: Perendaman dengan Chitosan 3% 

K2: Perendaman dengan Chitosan 6% 
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2. Analisis Ragam 

   k  p  r 

Faktor Koreksi (FK) =∑ ∑ ∑ 

      i=1  j=1  k=1 

          KxPxr 

  = (1679,11)² = 2819410,39   

         3x3x3      27 

   =104422,6 

      K p r 

JK Total  = ∑ ∑ ∑  Yijk² - FK 

      i=1 j=1  r=1 

   = (63,31² + 65,19² + ... + 57,35²) – FK 

   = 364,88  

                                             k  p 

       r (∑ ∑  Yijk )² 

JK Ulangan  = ∑   i=1 j=1                - FK 

     k=1   KxP 

        = 579,71² + 558,25² + 541,15²  - 104422,6 

           3x3 

  = 82,96 

               p  r 

          k (∑ ∑  Yijk )²         

JK Chitosan (K)  =   ∑   j=1 k=1            - FK 

             i=1    Pxr 

       =  549,90² + 559,96² + 569,25²  - 104422,6 

                         3x3 

  = 20,81 

               k     r 

           p   (∑ ∑  Yijk )²  

JK Lama Penyimpanan (P)= ∑   i=1 k=1            - FK 

         j=1       Kxr 
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         = 579,71² + 558,25² + 541,15² - 104422,6 

              3x3 

  = 90,16    

              r 

                               (∑  Yijk )² 

                               k=1 

    k  p 

JK kombinasi = ∑ ∑                     - FK 

                            i=1 j=1        r 

            = 192,84² + 178,98² + ......... + 185,71²  - FK 

         3 

      = 114,87 

JK interaksi (K-P)  = JK kombinasi – JK K – JKP 

    = 114,87 – 20,81 – 90,16 

= 3,9 

JK Galat = JK Total – JK Kelompok – JK K –      

JKP – JKKP 

   = 167,06 

Derajat Bebas Total  = rt-1 

    = 27-1 

    = 26 

Derajat Bebas Ulangan    = r-1   

    = 3-1 

    = 2 

Derajat Bebas Chitosan  = c-1 

    = 3-1 

    = 2 

Derajat Bebas Lama Penyimpanan = p-1 

     = 3-1 

     = 2 
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Derajat Bebas interaksi   = 4 

Derajat Bebas Galat (db galat)   = db total – db  

   ulangan – db 

   perlakuan – db  

   lama penyimpanan  

   – db interaksi  

          = 26-2-2-2-4 

     = 16 

Kuadrat Tengah Kelompok  = JKK 

         r-1 

     = 41,48 

Kuadrat Tengah Chitosan  = JKP 

         t-1 

     = 10,41 

Kuadrat Tengah Lama Penyimpanan = 45,08 

Kuadrat Tengah Interaksi  = 0,97 

Kuadrat Tengah Galat =    JKG    = jumlah kuadrat galat 

                  (r-1)(t-1)               db galat 

   = 10,44 

Statistik penguji F dihitung sebagai: 

 Fhitung kelompok  =  KTK 

            KTG 

     = 3,97 

 Fhitung chitosan  = KTP 

           KTG 

     = 1,00 

 Fhitung lama penyimpanan = 4,32 

 F hitung interaksi  = 0,09 
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Berdasarkan analisis di atas, maka tabel analisis ragam adalah 

sebagai berikut: 

SK Db JK KT F hit 
F tabel 

0,05 

F tabel 

0,01 

Kelompok 

Chitosan 

Lama Penyimpanan 

Interaksi 

Galat 

2 

2 

2 

4 

16 

82,96 

20,81 

90,16 

3,89 

167,06 

41,48 

10,41 

45,08 

0,97 

10,44 

3,97* 

1,00 

4,32* 

0,09 

3,68 

3,68 

3,68 

3,06 

6,36 

6,36 

6,36 

4,89 

Total 26 364,88 14,03    

Keterangan:  

*: menunjukkan bahwa diantara perlakuan terdapat 

perbedaan yang nyata   (F hit > F tabel 0,05) 

**: menunjukkan bahwa diantara perlakuan terdapat 

perbedaan yang sangat nyata (F hit > F tabel 0,01) 

 

Uji Jarak Berganda Duncan Untuk Analisis WHC 

S x Lama Penyimpanan  = √KT Galat 

                r 

    = √(10,44/9) = 1,08 

 

Tabel Penotasian 

Lama Penyimpanan  Nilai 

P0    64,76 

P1    61,12 

P2    60,68 

 

Lama Penyimpanan Nilai Notasi 

P0 

P1 

P2 

64,76 

61,12 

60,68 

a 

 b 

 b 
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Lampiran 6. Data dan Analisis Ragam TPC Bakso Daging 

Ayam dengan Perlakuan Tingkat 

Konsentrasi Larutan Chitosan dan Lama 

Penyimpanan. 

 

1. Data TPC Bakso Daging Ayam 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata 
1 2 3 

K0 

P0 5,96 4,75 4,94 15,65 5,22 

P1 7,65 7,92 6,65 22,22 7,41 

P2 7,05 7,54 8,73 23,32 7,77 

K1 

P0 4,86 4,74 4,73 14,33 4,78 

P1 6,73 6,78 6,82 20,33 6,78 

P2 7,72 7,79 7,92 23,43 7,81 

K2 

P0 5,10 4,67 4,61 14,38 4,79 

P1 6,61 6,80 6,59 20,00 6,67 

P2 7,63 7,12 7,68 22,43 7,48 

Total 
 

59,31 58,11 58,67 176,09 
 

 

Tabel dua arah 

Perlakuan 
Lama Penyimpanan (Jam) 

Total 
Rata – 

rata 0 24 48 

K0 

K1 

K2 

15,65 

14,33 

14,38 

22,22 

20,33 

20,00 

23,32 

23,43 

22,43 

61,19 

58,09 

56,81 

6,80 

6,45 

6,31 

Total 44,36 62,55 69,18   

Keterangan: 

K0: Kontrol 

K1: Perendaman dengan Chitosan 3% 

K2: Perendaman dengan Chitosan 6% 
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2. Analisis Ragam 

                                          k  p  r 

Faktor Koreksi (FK) =∑ ∑ ∑ 

      i=1  j=1  k=1 

          KxPxr 

  = (175,80)² = 30905,64  

        3x3x3   27 

  =1148,172  

      k  p  r 

JK Total  = ∑ ∑ ∑  Yijk² - FK 

      i=1 j=1  r=1 

   = (5,96² + 4,75² + ....... + 7,68²) – FK 

   = 41,87 

                                               k  p 

       r (∑ ∑  Yijk )² 

JK Ulangan  =  ∑   i=1 j=1                   - FK 

     k=1    KxP 

              = 63,92² + 52,22² + 59,66²  - 1148,172 

           3x3 

  = 0,0795 

               p  r 

          k (∑ ∑  Yijk )²      

    

JK Chitosan (K) =   ∑   j=1 k=1                  - FK 

       i=1    Pxr 

             =  68,03² + 58,09² + 49,68²  - 1148,172 

            3x3 

  = 1,127 
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                            k   r   

               p (∑ ∑  Yijk )²  

JK Lama Penyimpanan (P)= ∑   i=1 k=1                    - FK 

         j=1        Kxr 

   = 63,92² + 52,22² + 59,66² - 1148,172 

          3x3 

   = 36,709  

                           r 

                                  (∑  Yijk )² 

           k=1 

    k  p 

JK kombinasi = ∑ ∑                     - FK 

                             i=1 j=1     r 

   = 15,65² + 25,26² + ......... + 15,31²  - FK 

      3 

            = 94,65 

JK interaksi (K-P) = JK kombinasi – JK K – JK P 

   = 0,40 

JK Galat    = JK Total – JK Kelompok – JK K – 

   JK P – JKKP 

   = 3,55 

Derajat Bebas Total  = rt-1 

   = 27-1 

   = 26 

Derajat Bebas Ulangan  = r-1    

   = 3-1 

   = 2 

Derajat Bebas Chitosan = c-1 

   = 3-1 

   = 2 
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Derajat Bebas Lama penyimpanan = p-1 

     = 3-1 

     = 2 

Derajat Bebas interaksi   = 4 

Derajat Bebas Galat (db galat)   = db total – db 

   ulangan – db 

   chitosan – db  

   lama penyimpanan  

   – db interaksi  

     = 26-2-2-2-4 

     = 16  

Kuadrat Tengah Kelompok  = JKK 

         r-1 

     = 0,04 

Kuadrat Tengah Chitosan  = JKP 

         t-1 

     = 0,56 

Kuadrat Tengah Lama Penyimpanan = 18,35 

Kuadrat Tengah Interaksi  = 0,10 

Kuadrat Tengah Galat =  JKG   = jumlah kuadrat galat 

                (r-1)(t-1)              db galat 

   = 0,22 

 

Statistik penguji F dihitung sebagai: 

 Fhitung kelompok  = KTK 

        KTG 

     = 0,18 

 Fhitung chitosan  = KTP 

        KTG 

     = 2,54 
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 Fhitung lama penyimpanan = 82,69 

 F hitung interaksi  = 0,46 

 

Berdasarkan analisis di atas, maka tabel analisis ragam adalah 

sebagai berikut: 

SK Db JK KT F hit 

F 

tabel 

0,05 

F 

tabel 

0,01 

Kelompok 

Chitosan 

Lama Simpan 

Interaksi 

Galat 

2 

2 

2 

4 

16 

0,08 

1,13 

36,71 

0,41 

3,55 

0,04 

0,56 

18,35 

0,10 

0,22 

0,18 

2,54 

82,69** 

0,46 

3,68 

3,68 

3,68 

3,06 

6,36 

6,36 

6,36 

4,89 

Total 26 41,87 1,61    

Keterangan:  

*: menunjukkan bahwa diantara perlakuan terdapat 

perbedaan yang nyata   (F hit > F tabel 0,05) 

**: menunjukkan bahwa diantara perlakuan terdapat 

perbedaan yang sangat nyata (F hit > F tabel 0,01) 

 

Uji Jarak Berganda Duncan untuk Analisis TPC 

S x Lama Penyimpanan  = √KT Galat 

                             r 

    = √(0,22/9)  

= 0,15 

 

Tabel Penotasian 

Lama penyimpanan   Nilai 

P0    4,93 

P1    6,95 

P2    7,69 
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Lama Penyimpanan Nilai Notasi 

P2 

P1 

P0 

7,69 

6,95 

4,93 

a 

a 

b 

 

 

 


