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PHYSICAL AND ORGANOLEPTI QUALITY 
OF BEEF MEATBALLS  IN MALANG CITY 

 
ABSTRACT 

Diah Putri1, Djalal Rosyidi2, Aris Sri Widati2 

 

The purpose of this research was to determine the 
physical and organoleptic quality of 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. Physical quality variables were observed 
pH, WHC and elasticity. Organoleptic quality variables were 
observed color, flavor, texture and aroma. The results showed 
that were physical and organoleptic quality of meatballs in 
five districts of Malang wre significantly different (P>0.05) 
on pH, WHC, elasticity and organic quality. The physical 
quality of meatballs in Malang had a pH, WHC and elasticity 
a follows: 6.09-6.29, 65.53%-71.56%, 20.11-20.43 N/m². The 
average value of meatballs for the pH of Klojen, Sukun, 
Blimbing, Lowokwaru, and Kedungkandang were 6.29, 6.09, 
6.26, 6.29 and 6.12, value of meatballs for WHC of Klojen, 
Sukun, Blimbing, Lowokwaru, and Kedungkandang were 
65.53%, 70.63%, 70.56%, 71.18%, and 71.56%,  the elasticity 
of meatballs for Klojen, Sukun, Blimbing, Lowokwaru, and 
Kedungkandang 20.43, 20.11, 20.14, 20.14, and 20.23 N/m². 
The organoleptic quality of meatballs in Malang had a 
average value 3-4. K5 (Kedungkandang District) was the best 
group to produce quality meatballs based on pH (6.12), WHC 
(71.56%), elasticity (20.23 N/m²) and organoleptic average 
value 3-4 it’s mean has a good taste, flavor, colour, and 
texture. 

Keywords: physical quality, organoleptic quality, meatballs 
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KUALITAS FISIK DAN ORGANOLEPTIK BAKSO 
DAGING SAPI YANG BEREDAR DI KOTA MALANG 

 
RINGKASAN 

Diah putri1, Djalal Rosyidi2, Aris Sri Widati2 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknologi 
Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, 
Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas Brawijaya dan 
Laboratorium Farmasi Universitas Airlangga Surabaya. 
Pelaksanaan penelitian dimulai bulan Februari-April 2013. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
kualitas fisik dan organoleptik bakso daging sapi yang beredar 
di kota Malang. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan 
sebagai bahan informasi kepada  mahasiswa, konsumen, dan 
produsen bakso tentang kualitas fisik dan organoleptik 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. 
(RAK). Pengelompokan didasarkan pada pengambilan sampel 
di lima kecamatan Kota Malang dan setiap kecamatan diambil 
tiga sampel pedagang bakso secara acak. Variabel fisik yang 
diamati adalah pH, WHC, dan kekenyalan, untuk organoleptik 
yang diamati antara lain, bau, warna, rasa,dan tekstur. 

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang tidak 
nyata kualitas fisik dan organoleptik bakso sapi di lima 
Kecamatan (P>0,05) terhadap pH, WHC, kekenyalan, dan 
organoleptik bakso. Kualitas fisik bakso daging sapi yang 
beredar di kota malang mempunyai nilai pH sebesar 6.09-
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6.29, WHC sebesar 65.53%-71.56%, kekenyalan sebesar 
20.11-20.43 N/m², dan rata-rata organoleptik antara 3-4. Nilai 
rata-rata untuk pH maing-masing kecamatan Klojen, Sukun, 
Blimbing, Lowokwaru, dan Kedungkandang adalah 6.29, 
6.09, 6.26, 6.29 and 6.12, untuk WHC maing-masing 
kecamatan Klojen, Sukun, Blimbing, Lowokwaru, dan 
Kedungkandang adalah 65.53%, 70.63%, 70.56%, 71.18%, 
dan 71.56%, untuk kekenyalan maing-masing kecamatan 
Klojen, Sukun, Blimbing, Lowokwaru, dan Kedungkandang 
adalah 20.43, 20.11, 20.14, 20.14, dan 20.23 N/m². 

 Kesimpulan penelitian adalah perlakuan K5 
(kecamatan Kedungkandang) merupakan kelompok terbaik 
dalam menghasilkan bakso daging sapi dengan kualitas fisik 
dan organolaeptik yang terbaik, dengan pH 6.12, WHC 
71.56%, kekenyalan 20.23 N/m² persegi, dan nilai 
organoleptik 3-4 yang menandakan bakso dengan rasa yang 
enak, kenyal, bau khas daging, dan warna bakso yang normal. 

Kata kunci : Kualitas fisik, kualitas organoleptik, bakso 
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BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Modernisasi zaman menjadikan masyarakat terlalu 
sibuk untuk menyiapkan makanan yang membutuhkan proses 
panjang, sehingga berpengaruh terhadap pola konsumen pada 
berbagai makanan yang disajikan di rumah makan atau 
warung pinggir jalan, namun masyarakat semakin terbuka 
wawasannya terhadap makanan yang sehat dan bergizi tinggi 
yang dapat disajikan dengan cepat, contohnya bakso. Ditinjau 
dari kecukupan gizi, bakso dapat dijadikan sebagai sarana 
yang tepat, karena produk ini bernilai gizi tinggi dan disukai 
oleh semua lapisan masyarakat.  

Bahan utama pembuatan bakso adalah daging. Daging 
merupakan salah satu produk peternakan yang mengandung 
protein hewani  tinggi. Komposisi daging terdiri atas 75% air, 
18% protein, 3,5% lemak, dan 3,5% zat-zat non  protein yang 
dapat larut (Lawrie, 2003). 

Beberapa jenis bakso diantaranya ialah bakso sapi, 
bakso ayam, bakso udang, dan bakso ikan yang saat ini banyak 
diproduksi, namun bakso daging sapi merupakan produk 
bakso yang paling digemari. Bakso daging sapi merupakan 
produk olahan daging sapi yang telah digiling terlebih dahulu, 
dicampur dengan bumbu-bumbu dan bahan tambahan lain 
seperti tepung tapioka, setelah semua bahan pembuatan bakso 
tercampur menjadi adonan, dibentuk seperti bola-bola kecil 
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dan direbus dalam air mendidih sampai matang 
(Widyaningsih, 2006).  

Menurut Wibowo (2006), bakso daging sapi yang 
lezat dan bermutu gizi tinggi membutuhkan jumlah tepung 
tidak lebih dari 15% dari berat daging, namun masih terdapat 
pencampuran  tepung pada bakso yang dijajakan di jalanan 
mencapai 30-50% dari berat daging, sehingga mengakibatkan 
tekstur yang keras, rasa kurang enak dan mutunya juga kurang 
baik. 

Kegemaran terhadap bakso menyebabkan masyarakat 
kurang memperhatikan kualitas bakso, namun kualitas bakso 
yang baik dapat dikenali dengan penginderaan atau disebut 
organoleptik, antara lain dari bau, warna, rasa, dan tekstur. 
Bakso dengan warna abu-abu tua menandakan bakso dibuat 
dengan tambahan obat pengawet yang berlebihan, sedangkan 
warna yang telalu keputih-putihan menandakan bakso dibuat 
menggunakan tambahan tepung lebih banyak (Widyaningsih, 
2006). Penilaian kualitas fisik bakso juga merupakan hal yang 
perlu diperhatikan, penilaian sifat fisik bakso diantaranya 
pengukuran pH yang digunakan untuk mengukur tingkat 
keasaman, Water Holding Capacity (WHC), dan kekenyalan 
bakso untuk menguji tekstur bakso. 

Proses pembuatan bakso pada umumnya 
menggunakan tepung tapioka. Adapun penambahan tepung 
sebagai filler bakso berguna untuk memperbaiki tekstur, 
meningkatkan daya ikat air, menurunkan penyusutan akibat 
pemasakan dan meningkatkan elastisitas produk (Montalalu, 
dkk, 2013). Sudarwati (2007) menambahkan penggunaan 
macam-macam tepung akan berpengaruh terhadap kualitas 
bakso, semakin tinggi persentase campuran tepung maka kadar 
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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. 
Tepung tapioka dapat berfungsi sebagai bahan perekat dan 
bahan pengisi adonan bakso, sehingga dengan demikian 
jumlah bakso yang dihasilkan lebih banyak. Adapun dosis 
yang digunakan adalah 100-400 g untuk tiap 1 kg daging sapi 
giling. Untuk menghasilkan bakso daging yang lezat dan 
bermutu tinggi jumlah tepung yang dipergunakan sebaiknya 
15% dari berat daging. Idealnya, tepung tapioka yang 
ditambahkan sebanyak 10 % dari berat daging (Zulkarnain, 
2013). 

Beberapa pedagang bakso besar di kota Malang yang 
terletak di lima kecamatan Kota Malang menjadi komoditas 
penelitian ini untuk mengetahui kualitas fisik dan organoleptik 
bakso yang beredar di Kota Malang yang diharapkan dapat 
memberikan wacana kepada masyarakat penggemar bakso 
untuk memilih bakso daging sapi yang akan dikonsumsi, serta 
memperhatikan kualitas dan keamanannya. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah kualitas fisik dan organoleptik bakso 
daging sapi yang beredar di lima kecamatan Kota Malang? 

 
1.3. Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui kualitas fisik dan organoleptik bakso 
daging sapi yang beredar di Kota Malang. 
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2. Mengetahui kualitas fisik dan organoleptik terbaik 
bakso daging sapi di lima kecamatan Kota 
Malang. 
 

1.4.  Kegunaan Penelitian  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai wacana terhadap konsumen tentang kualitas fisik dan 
organoleptik bakso daging sapi yang beredar di kota Malang. 

 
1.5.  Kerangka Pikir 

Definisi bakso daging menurut SNI 01‐‐‐‐3818‐‐‐‐1995 
adalah produk makanan berbentuk bulatan yang diperoleh dari 
campuran daging ternak (kadar daging tidak kurang dari 50 %) 
dan pati dengan atau tanpa penambahan makanan yang 
diizinkan (Sutaryo dan Mulyani, 2004). 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 
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 elastis sehingga 
mudah dibentuk, dan sedikit demi sedikit ditambahkan tepung 
kanji agar adonan lebih mengikat. Penambahan tepung kanji 
cukup 15-20 % dari berat daging (Ngadiwaluyo dan Suharjito, 
2003). 
 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, 
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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). 

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 memerlukan teknik, peralatan, dan tenaga khusus. 
Pengujian sifat fisik bakso antara lain derajat keasaman (pH), 
water holding capacity (WHC), dan kekenyalan yang diukur 
dengan autograf. Nilai pH berhubungan dengan kemampuan 
suatu produk untuk mengikat air, keempukan dan bisa juga 
berhubungan dengan warna dari produk (Sudrajat, 2007). 
Menurut Hatta dan Murpiningrum (2012) pada produk bakso 
daging sapi dengan konsentrasi garam 5%, diperoleh 
peningkatan daya ikat air bakso dengan semakin 
meningkatnya pemberian konsentrasi garam. Daya ikat air 
atau WHC dapat mempengaruhi mutu produk bakso, yaitu 
daging dengan daya ikat air yang tinggi menyebabkan tekstur 
bakso menjadi baik, sebaliknya daging dengan daya mengikat 
yang rendah menyebabkan teksturnya kurang baik. Pengikat 
air pada daging dipengaruhi secara kuat dengan penambahan 
garam. Maharaja (2008) menambahkan, bakso yang baik 
adalah bakso yang bersifat kenyal, kekenyalan dipengaruhi 
oleh daging yang digunakan dan proses pemanasan selama 
perebusan bakso yang mempengaruhi kekenyalan bakso 
daging yang dihasilkan. 

Sudarwati (2007) menyatakan penggunaan macam-
macam tepung juga akan berpengaruh terhadap kualitas bakso, 
semakin tinggi persentase campuran tepung maka kadar 
protein semakin menurun, hal ini disebabkan karena jumlah 
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protein dalam daging sapi yang digunakan per massa tepung 
yang dicampurkan dalam adonan bakso akan semakin kecil.  

 
1.6. Hipotesis Penelitian 

Bakso yang beredar di lima kecamatan Kota Malang 
memberikan perbedaan terhadap kualitas fisik dan 
organoleptik bakso daging sapi. 
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 BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Bakso  

Bahan utama pembuatan bakso adalah daging. Daging 
yang banyak digunakan untuk pembuatan bakso adalah daging 
sapi,  sedangkan bakso yang banyak dijumpai di pasar dan 
supermarket dibuat dari berbagai jenis daging, antara lain 
daging sapi, daging ayam, dan ikan (Wibowo,2006).  Hammes 
et al. (2003) menambahkan, bahwa daging merupakan 
komponen esensial dalam makanan manusia untuk 
mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh yang 
optimal karena kandungan zat gizi daging yang lengkap 
meliputi protein, lemak, air, karbohidrat, mineral dan vitamin. 
Daging menjadi sangat rentan terhadap kerusakan yang 
disebabkan oleh mikroorganisme. 

 
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, 2006). 

Bakso sebagai produk olahan tradisional, secara tidak 
sengaja telah menerapkan teknologi restructured meat. 
Definisi 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 
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50%) dan pati atau serelia dengan atau tanpa penambahan 
makanan yang diizinkan (Sutaryo dan Mulyani, 2004). 
Pembuatan bakso biasanya menggunakan daging yang segar. 
Daging segar (pre-rigor) adalah daging yang diperoleh setelah 
pemotongan hewan tanpa mengalami proses pendinginan 
terlebih dahulu. Fase pre-rigor berlangsung selama 5 sampai 8 
jam setelah postmortem (Gaffar, 2003). Standarisasi mutu 
bakso di Indonesia sudah diatur dalam SNI seperti yang 
terlihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Syarat Mutu Bakso Daging Menurut SNI 01-3818-
1995 

Sumber : Anonimous (2011) 

 

 

 

 
 

 Kriteria uji Satuan Persyaratan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bau 
Rasa 
Warna 
Tekstur 
Air 
Abu 
Protein 
Lemak 
Borak 

- 
- 
- 
- 
%b/b 
%b/b 
%b/b 
%b/b 
%b/b 

Normal khas daging 
Gurih 
Normal 
Kenyal 
Maksimal 70,0 
Maksimal   3,0 
Minimal     9,0 
Maksimal     2,0 
Tidak boleh ada 
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2.2 Bahan dan Cara Pembuatan Bakso   
2.2.1 Tepung Tapioka  

Tepung tapioka merupakan jenis tepung, yaitu  tepung 
yang berasal dari ubi kayu yang  mempunyai kandungan 
karbohidrat cukup tinggi sebesar 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 membuat tekstur bakso 
menjadi kenyal (Suprapti, 2005). Tepung tapioka memiliki 
kandungan pati yang lebih tinggi. Pati memegang peranan 
penting dalam menentukan tekstur makanan. Campuran 
granula pati dan air bila dipanaskan akan membentuk gel. Pati 
yang berubah menjadi gel bersifat irreversible dimana molekul 
pati saling melekat membentuk suatu gumpalan sehingga 
viskositasnya semakin meningkat (Montalalu, Lontaan, sakul, 
dan Mirah, 2013). 

Bakso daging yang bermutu tinggi, menggunakan 
jumlah tepung tapioka yang paling baik adalah 10-15% dari 
berat dagingnya (Wibowo, 2006). Tapioka yang ditambahkan 
mempengaruhi kualitas bakso yang dihasilkan, semakin 
banyak tapioka yang ditambahkan menyebabkan kekenyalan 
bakso makin menurun dan kandungan proteinnya makin 
rendah karena daging makin sedikit dan kandungan 
karbohidrat makin tinggi (Usmiati, 2009). Bakso yang lezat 
dan bermutu tinggi, idealnya tapioka yang ditambahkan 
sebanyak 10% dari berat daging (Yuyun, 2008). Komposisi 
tepung tapioka dapat dilihat pada tabel 2. 
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Tabel 2. 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 
                                        

Sumber: Anonimous (2002). 

2.2.2 Bawang putih  

Bawang putih termasuk tanaman rempah yang  
bernilai ekonomi tinggi karena memiliki beragam kegunaan. 
Bawang putih memegang peranan sebagai tanaman apotek 
hidup yang sanggup berkiprah. Manfaat utama bawang putih 
adalah sebagai penyedap masakan yang membuat masakan 
menjadi beraroma dan mengundang selera, meskipun 
kebutuhan untuk bumbu masakan hanya sedikit, namun tanpa 
bawang putih masakan akan terasa hambar (Wibowo, 2006).      

Zat-zat  kimia  yang  terdapat  pada  bawang  putih  
adalah  Allicin  yang berperan memberi aroma pada bawang 
putih sekaligus berperan ganda membunuh bakteri gram 
positif maupun bakteri gram negatif, sedangkan Scordinin 
berupa senyawa kompleks yang berfungsi sebagai 
antioksidan          (Wibowo, 2006). Komposisi kimia umbi 
bawang putih dapat dilihat pada tabel 3. 
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Tabel 3. Komposisi kimia umbi bawang putih per 100 gram. 
 Komposisi  Jumlah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protein  
Lemak  
Kalsium  
Air  
Fosfor  
Besi  
Karbohidrat  
Vitamin B1  
Vitamin C  
Kalori  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,5 g 
0,2 g 
42,0 mg 
71,0 g 
134,0 mg 
1,0 mg 
23,1 g 
0,22 mg 
15,0 mg 
95,0 kkal 

Sumber : Anonimous (2011) 

2.2.3 Garam  
Garam dapur atau NaCl mempunyai fungsi untuk 

meningkatkan cita rasa produk bakso, sebagai pelarut protein 
yaitu miosin sehingga menstabilkan emulsi daging, sebagai 
pengawet karena dapat mencegah pertumbuhan mikroba 
sehingga memperlambat kebusukan dan untuk meningkatkan 
daya mengikat air yang biasanya dipadukan dengan STPP 
(Sudrajat, 2007). 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, di 
sinilah garam berperan, karena dapat meningkatkan 
konsistensi adonan serta mengikat air, yang akan membuat 
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adonan mengembang dengan baik dan tidak berlebihan 
(Suyanti, 2008). 

Garam dapur yang dibutuhkan untuk membuat bakso 
biasanya 2,5% dari berat daging. Sebagai bumbu penyedap 
dapat digunakan bumbu campuran bawang merah, bawang 
putih dan merica bubuk, tidak disarankan menggunakan 
penyedap masakan monosodium glutamat atau yang dikenal 
sebagai vetsin. Sejauh ini penggunanan penyedap ini masih 
menjadi perdebatan karena dicurigai menjadi penyebab 
berbagai kelainan kesehatan, bahkan dicurigai penyebab 
timbulnya kanker (Wibowo, 2006) . Kandungan gizi garam 
dapat dilihat pada tabel 4. 
Tabel 4. Kandungan Gizi Garam per 100 gram. 
 Kandungan unsur  Jumlah 
 
 
 
 
 
 

NaCl 
CaCl2 
MgSO4 
MgCl2 
Bahan tak berlarut 
Air 

 
 
 
 
 
 

95 g 
0,9 g 
0,5 g 
0,5 g 
Sangat sedikit 
3,1 g 

Sumber : Murniyah dan Sunarman (2000). 

2.2.4 Lada 

Lada adalah tanaman yang tumbuh di tempat 
bertemperatur tinggi, curah hujan yang rata dan daerah yang 
kaya akan unsur hara. Terdapat dua jenis lada, yaitu lada hitam 
dan l ada putih. Lada hitam adalah lada yang dikeringkan 
tanpa kulit. Lada sebagai bumbu masakan bisa memberikan 
bau sedap, harum dan menambah kelezatan masakan, karena 
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di dalam lada terdapat tiga zat khas yaitu alkaloid (piperine), 
minyak etheris dan resine. Lada dapat meningkatkan dan 
memodifikasi flavor pada pengolahan daging sehingga 
perbedaan formulasi lada yang ditambahkan akan 
menghasilkan produk daging dengan flavour yang berbeda 
pula (Suprapti, 2005). Komposisi kimia lada dapat dilihat pada 
Tabel 5. 

Tabel 5. Komposisi kimia lada hitam dan lada putih per 100 
gram. 
 
 

 
Komposisi 

Lada hitam (g) Lada putih (g) 
Tertinggi 
(%) 

Terendah 
(%) 

Tertinggi 
(%) 

Terendah 
(%) 

 
 
 
 
 
 
 

Air 
Protein 
Minyak Eteris 
Amidon  
karbohidrat 
Selulosa 
Abu 
Zat alkohol 
kering* 

15.6 
12,66 
2 
50 
15,5 
5,9 
13,3 

9,56 
10,8 
1 
32,1 
11,9 
3,4 
6,5 

16,5 
12,4 
2 
69 
7,8 
3 
11,9 

9,9 
9,8 
1 
54,3 
4,2 
0,8 
8,5 

*) alkohol dengan kadar air yang sangat rendah (<1%) 
(Huang, 1997) 

Sumber : Sarpian (2007) 

2.2.5 Es atau Air Es 
Penggunaan es atau air es ini sangat penting dalam 

pembentukan tekstur bakso, dengan adanya es ini suhu dapat 
dipertahankan sehingga protein daging tidak terdenaturasi 
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terhadap gerakan mesin penggiling dan ekstrasi protein 
berjalan dengan baik. Penambahan es juga berfungsi sebagai 
penambahan air ke adonan sehingga adonan tidak kering 
selama pembentukan maupun selama perebusan. Penambahan 
es juga untuk meningkatkan rendeme nya, untuk itu digunkan 
es sebanyak 10 – 15% dari berat daging atau bahkan 30% dari 
berat daging (Wibowo, 2006). Es batu dicampur pada saat 
penggilingan, hal ini dimaksudkan agar selama proses 
penggilingan, daya elastis daging tetap terjaga sehingga bakso 
yang dihasilkan akan lebih kenyal (Widyaningsih, 2006). 

 

2.2.6 Putih Telur  
Telur merupakan sumber protein hewani yang 

dibutuhkan oleh tubuh. kandungan vitamin dan gizi yang 
terdapat di dalam telur sangat banyak. Telur mengandung 
vitamin A, D, E, B, fosfor dan zinc. Kandungan  putih telur 
yang bermanfaat diantaranya zat peptide. Berkat adanya zat 
putih telur, penyebaran bakteri dalam tubuh dapat dicegah. 
Cara kerja zat ini adalah dengan cara memenjarakan baktri E–
colli, sehingga bakteri tidak dapat menyebar ke seluruh tubuh 
dengan leluasa (Anonimous, 2009). 

Putih telur adalah cairan putih (disebut juga albumen atau 
glair / glaire) yang terkandung di dalam sebuah telur.   Putih telur 
terdiri dari 10% protein terlarut di air. Putih telur memiliki 
kemampuan untuk mengikat secara kuat dan mengurangi 
kemampuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri 
(Anonimus, 2011). 
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2.3. Kualitas Fisik Bakso 
 
2.3.1 pH 
 
 Nilai pH adalah sebuah indikator penting kualitas 
daging dengan memperhatikan kualitas teknologi dan 
pengaruh kualitas daging segar. Pengamatan terhadap pH 
penting dilakukan karena perubahan pH berpengaruh terhadap 
kualitas bakso yang dihasilkan. Pengukuran pH bertujuan 
untuk mengetahui tingkat keasaman bakso yang disebabkan 
oleh ion hidrogen (H+). Produk akhir yang mengalami 
pemasakan dan penggaraman bergantung pada pH daging. 
Temperatur tinggi meningkatkan laju penurunan pH, 
sedangkan temperatur rendah menghambat laju penurunan pH 
(Soeparno, 2005). 

Nilai pH merupakan salah satu kriteria dalam 
penentuan kualitas daging, khususnya di Rumah Potong 
Hewan (RPH).  Setelah pemotongan hewan (hewan telah 
mati), maka terjadilah proses biokimiawi yang sangat 
kompleks di dalam jaringan otot dan jaringan lainnya sebagai 
konsekuen tidak adanya aliran darah ke jaringan tersebut, 
karena terhentinya pompa jantung (Lukman, 2010). 

Daging dengan pH tinggi mempunyai kekenyalan 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan pH rendah. 
Peningkatan pH biasanya disebabkan lebih terbukanya struktur 
filamen – filamen  miofibrilar sehingga menyebabkan semakin 
banyak air yang masuk dan hal ini mendukung pula 
peningkatan WHC, pH daging tidak dapat diukur segera 
setelah pemotongan (biasanya dalam waktu 45 menit)  untuk 
mengetahui penurunan pH awal. Pengukuran selanjutnya 
biasanya dilakukan setidak-tidaknya setelah 24 jam untuk 
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mengetahui pH akhir dari daging atau karkas (Soeparno, 
2005). 

Lama post-mortem berpengaruh nyata terhadap pH 
bakso, sehingga pH bakso cenderung asam dengan pH antara 
5,7-5,9. Semakin lama waktu postmortemnya, maka pH bakso 
cenderung menurun, hal ini dikarenakan pH daging 
mengalami penurunan setelah hewan dipotong hingga tercapai 
pH ultimat dan lama penurunan pH ini dipengaruhi oleh 
cadangan glikogen pada otot. Perubahan pH sesudah ternak 
mati pada dasarnya ditentukan oleh kandungan asam laktat 
yang tertimbun dalam otot, yang selanjutnya ditentukan oleh 
kandungan glikogen dan penanganan sebelum penyembelihan. 
pH sangat berpengaruh terhadap daya simpan produk olahan 
daging, karena daging pada pH yang tinggi, berada sekitar pH 
6,2 – 7,2, menyebabkan keadaan yang lebih memungkinkan 
untuk perkembangan mikroorganisme. Sebagian besar bakteri 
tumbuh optimal pada pH kira-kira 7,0 (Soeparno, 2005). 

 
2.3.2. Water Holding Capacity (WHC) 

Soeparno (2005) mengatakan bahwa Water Holding 
Capacity (WHC) adalah kemampuan daging untuk mengikat 
airnya sendiri atau air yang di tambahkan selama mengalami 
perlakuan di luar seperti pemotongan daging, pemanasan, 
pendinginan, dan tekanan. WHC mempengaruhi sebagian sifat 
fisik daging seperti warna, tekstur, kesegaran, juiceness dan 
kekenyalan. Kemampuan daging untuk mengikat air 
tergantung jumlah gugus reaktif protein daging. 

 Water Holding Capacity (WHC) dipengaruhi oleh 
semua susunan jarak dari protein miofibril terutama miosin 
dan serabut – serabut  (filamen-filamen). Kekuatan tarik – 
menarik  antara molekul yang berdekatan bisa menurun, 
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disebabkan kenaikan muatan negatif 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 WHC (Lawrie,2003). 

Faktor yang mempengaruhi jumlah gugus reaktif 
protein daging antara lain pH, jumlah ATP, pengaruh 
rigormortis, dan perubahan struktur-struktur sel yang dikaitkan 
dengan enzim proteolitik. Nilai WHC dipengaruhi oleh 
perbandingan kadar air dan protein, juga tipe protein myosin 
dan pH. Kandungan air dalam bahan makanan mempengaruhi 
daya tahan makanan terhadap serangan mikroba yang 
dinyatakan dalam Aw, yaitu jumlah air bebas yang dapat 
digunakan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhannya 
(Sutrisno, 2003) 

Hatta dan Murpiningrum (2012) menyatakan bahwa 
pada produk bakso daging sapi dengan konsentrasi garam 5%, 
diperoleh peningkatan daya ikat air bakso dengan semakin 
meningkatnya pemberian konsentrasi garam. Daya ikat air 
atau WHC dapat mempengaruhi mutu produk bakso, yaitu 
daging dengan daya ikat air yang tinggi menyebabkan tekstur 
bakso menjadi baik, sebaliknya daging dengan daya mengikat 
yang rendah menyebabkan teksturnya kurang baik. Pengikat 
air pada daging dipengaruhi secara kuat dengan penambahan 
garam.  
 
2.3.3. Kekenyalan 

Kekenyalan disebut juga daya elastis suatu produk. 
Semakin tinggi kekenyalan suatu produk maka produk tersebut 
semakin elastic, kekenyalan bakso dipengaruhi oleh jumlah 
tepung yang ditambahkan ke dalam adonan bakso. 
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Penambahan es atau air es mempengaruhi kekenyalan bakso. 
Semakin banyak penambahan es maka kekenyalan bakso 
semakin berkurang. Hal tersebut terjadi karena peningkatan 
kadar air menyebabkan bakso menjadi lembek (Paulus, 2009). 
Maharaja, (2008) menambahkan bahwa kekenyalan pada 
bakso merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas 
fisik bakso, daging yang akan diolah menjadi bakso biasanya 
dipisahkan dari jaringan pengikat lemak dan selaput 
pembungkus daging untuk mempermudah proses 
penghancuran sehingga mempengaruhi tekstur dan keempukan 
daging, bakso yang baik adalah bakso yang bersifat kenyal 

yang dipengaruhi oleh daging yang digunakan dan proses 

pemanasan selama perebusan bakso dan mempengaruhi 

kekenyalan bakso daging yang dihasilkan.  

 
2.4. Organoleptik Bakso 

Pengujian organoleptik bakso berasarkan 
penginderaan panel, antara lain uji warna, rasa, bau, dan 
tekstur yang dapat diuji oleh alat indera manusia. Evaluasi bau 
dan rasa masih tergantung pada taste panel. Keragaman antara 
individu dalam respon intensitas dan kualitas terhadap 
stimulus tertentu, dan pada seorang individu tertentu karena 
beberapa faktor luar menyebabkan pemilihan anggota panel 
dan beberapa kondisi operasi panel merupakan hal yang sangat 
penting (Lawrie, 2003). 

Warna, tekstur, rasa dan aroma memegang peranan 
penting dalam menentukan daya terima suatu produk pangan. 
Warna dapat memberi petunjuk mengenai perubahan kimia 
yang terjadi pada produk pangan. Tekstur produk pangan 
berhubungan dengan sifat aliran dan deformasi produk serta 
cara berbagai unsure struktur dan unsur komponen ditata dan 
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digabung menjadi mikro dan makro struktur. Rasa merupakan 
respon yang dihasilkan oleh sesuatu yang dimasukkan ke 
dalam mulut, sedangkan aroma adalah perasaan yang 
dihasilkan oleh indra bau atau pencium (deMan, 2005). 
 
2.4.1. Warna  

Warna makanan memiliki peranan utama dalam 
penampilan makanan, meskipun makanan tersebut lezat. Bila 
penampilan tidak menarik, maka saat disajikan akan 
mengakibatkan selera orang yang ingin mengkonsumsinya 
akan hilang (Soeparno, 2005). Warna dapat mengalami 
perubahan saat pemasakan yang  disebabkan oleh hilangnya 
sebagian pigmen yang diakibatkan pelepasan cairan sel saat 
pemasakan atau pengolahan, sehingga intensitas warna akan 
semakin menurun (Paulus, 2009). Penerimaan warna suatu 
bahan berbeda-beda tergantung dari faktor alam, geografis, 
dan aspek sosial masyarakat penerima (Winarno, 2002) 

 
2.4.2. Aroma  

Aroma merupakan pencicipan jarak jauh, aroma pada 
produk pangan sebagian besar berasal dari bumbu-bumbu 
yang ditambahkan pada adonan. Semakin banyak bumbu-
bumbu yang ditambahkan maka aroma yang dihasilkan 
semakin kuat. Panelis lebih menyukai aroma bakso yang 
berbau daging dibanding dengan aroma tepung. Selama 
pemasakan akan terjadi berbagai reaksi antara bahan pengisi 
dan daging, sehingga aroma daging berkurang selama 
pengolahan produk (Sudrajat, 2007). 
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2.4.3. Rasa 
Rasa merupakan faktor penentu daya terima 

konsumen terhadap produk pangan. Dalam menilai rasa lebih 
banyak menggunakan alat indra perasa. Pengindraan rasa 
dibagi menjadi 4 faktor yaitu asin, asam, manis dan pahit 
(Winarno, 2002). Umumnya, ada tiga macam rasa yang sangat 
menentukan penerimaan konsumen terhadap bakso, yaitu 
tingkat keasinan, rasa daging, tingkat kegurihan yang 
ditentukan oleh kadar garam dan kadar daging. Konsumen 
lebih menyukai rasa daging pada bakso dan tidak menyukai 
rasa pati (Hatta dan Murpiningrum, 2012). 

2.4.4. Tekstur 
Tekstur bakso merupakan kualitas organoleptik yang 

nampak. Tekstur bakso berhubungan dengan kemampuan 
molekul pati untuk membentuk gel. Penggunaan tepung yang 
rendah membatasi kemampuan pati untuk membentuk gel, 
sehingga kekenyalan menjadi rendah, dalam hal ini 
Kekenyalan merupakan bagian pembentuk tekstur yang 
diperhitungkan konsumen dalam menilai kesukaan dan 
penerimaan daging serta produknya (Montalalu,dkk, 2013). 
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BAB III 
MATERI  DAN METODE PENELITIAN 

 
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2013 
sampai  April 2013 di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya untuk pengujian 
bakso dengan uji organoleptik dan uji kualitas fisik (WHC), 
untuk pH dilakukan di Laboratorium Setral Ilmu Hayati, 
sedangkan untuk Kekenyalan dilakukan di Laboratorium 
Farmasi Universitas Airlangga, Surabaya. 

 
3.2. Materi Penelitian 
 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
bakso daging sapi yang tersebar di lima kecamatan di kota 
Malang, masing-masing kecamatan diambil tiga pedagang 
bakso. Alat dan bahan yang digunakan untuk analisa 
laboratorium meliputi uji fisik (pH) menggunakan alat pH 
meter (Scot gerate CG 804) dengan bahan antara lain 
elektroda, aquadest, dan larutan buffer, untuk uji WHC 
menggunakan kaca pemberat dan kertas whatman no. 42, dan 
untuk uji keempukan menggunakan alat universal insatron 
testing mechanic model Llyod, dan seperangkat alat penyaji 
untuk uji organoleptik. 
 
3.3. Metode Penelitian 
            Metode penelitian ini dengan pengelompokan merk 
bakso 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 
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perlakuan (Sutaryo dan Mulyani, 2004). Daftar pedagang 
bakso dapat dilihat pada Lampiran 5, sedangkan 
pengelompokan sampel bakso di lima Kecamatan Kota 
Malang dapat dilihat pada Tabel 8. 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) 

4. Nama pedagang sudah terkenal di kalangan 
masyarakat kota Malang.  

Tabel 6. Perlakuan dan Ulangan 
Ulangan/Pedagang Perlakuan/Kelompok 

 
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 
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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. Tahap 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 laboratorium yang akan 
dipakai serta persiapan alat dan bahan yang akan digunakan 
pada bulan Februari 2013. Kegiatan berikutnya yaitu 
pengambilan sampel bakso pada bulan Februari 2013 yang 
akan digunakan selama penelitian sehingga pada saat 
pelaksanaan penelitian dapat berjalan sesuai dengan rencana 
dan tidak terkendala gangguan teknis. 

3.4.2 Uji Kualitas Bakso 
 Pengujian bakso meliputi uji kualitas fisik (pH, WHC 
dan kekenyalan) serta uji organoleptik (bau, warna, rasa, dan 
tekstur bakso). 
 
3.5. Variabel Pengamatan 

Variabel penelitian yang diukur yaitu : 
1. Pengujian pH, mengikuti prosedur (Apriyanto, 

Fardiaz, puspitasari, dkk,2002 ) yang tertera pada 
Lampiran 1. 

2. Pengujian WHC, mengikuti metode Hamm dalam 
Soeparno (2005) yang tertera pada Lampiran 2. 
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3. Pengujian kekenyalan mengikuti metode Carballo, 
Fernandez dan Baretto tahun 1996 dalam Anonimous 
(2006) yang tertera pada Lampiran 3. 

4. Organoleptik bakso menggunakan uji hedonik yaitu 
uji kesukaan yang dinilai dengan indera penglihatan, 
pembau, perasa dan indera pengecap yang tertera pada 
Lampiran 4 (Sudrajat, 2007) 

3.6 Analisis data 

Data yang diperoleh ditabulasi ke dalam Microsoft Excel. 
Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode 
Analisis ragam dari Rancangan Acak Kelompok (RAK) 
dengan 5 k4lompok dan 3 ulangan, bila terdapat perbedaan 
maka dilakukan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). 
 
3.7. Batasan Istilah  
Kualitas fisik : Penilaian kualitas bakso berdasarkan uji pH, 

WHC dan,   Kekenyalan.  
Organoleptik : Penilaian yang dilakukan untuk mengetahui 

palatabilitas bakso yang  meliputi uji bau, warna, 
rasa, dan tekstur secara organoleptik. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 pH Bakso Daging Sapi Di Kota Malang  

 Data hasil pengujian dan analisis ragam terhadap pH 
bakso daging sapi di lima kecamatan kota Malang (Lampiran 
6) menunjukkan tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap pH 
bakso. Rata-rata pH bakso daging sapi di Kota Malang dapat 
dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Rata-rata pH bakso daging sapi di Kota Malang 

Tabel 7 menunjukkan bahwa pH bakso daging sapi 
yang beredar di lima kecamatan di kota Malang mempunyai 
rata-rata 6,21. Nilai pH tertinggi terdapat pada kecamatan 
Klojen dan Lowokwaru dengan nilai 6,29, sedangkan pH 
terndah terdapat pada kecamatan Sukun dengan nilai 6,09. 
Secara keseluruhan nilai pH pada lima kecamatan kota Malang 
memenuhi standar, hal ini sesuai menurut pernyataan 
(Soeparno, 2005) pH sangat berpengaruh terhadap daya 
simpan produk olahan daging, karena daging pada pH tinggi 
berada di atas 6,2 - 7,2. Kisaran pH bakso yang baik antara 5,9 
yaitu pada batas akhir keasaman daging sampai 6,2 yang 

No Kecamatan         Rata-rata 

1 Klojen                   6,29±0,02 
2 Sukun                   6,09±0,13 
3 Blimbing                   6,26±0,17 
4 Lowokwaru                   6,29±0,11 
5 Kedungkandang                   6,12±0,12 

Rata-rata                   6,21±0,26 
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merupakan pH minimum tumbuhnya mikroba. Rata-rata pH 
bakso daging sapi yang beredar di kota Malang dapat diterima 
untuk kualitas produk bakso. pH bakso yang dihasilkan 
masing-masing kecamatan bervariasi, pH tertinggi dimiliki 
oleh kecamat na Klojen dan Lowokwaru dengan pH sebesar 
6,29, dan pH terendah dimiliki oleh kecamatan Sukun dengan 
pH 6,09. Perbedaan pH bakso ini disebabkan karena 
perubahan pH sesudah ternak mati, pada dasarnya ditentukan 
oleh kandungan glikogen pada daging sapi dan penanganan 
sebelum penyembelihan. Menurut Linawati (2006), lama post-
mortem berpengaruh nyata terhadap pH bakso, sehingga 
semakin lama waktu post-mortem nya, maka pH bakso 
cenderung turun, hal ini dikarenakan pH daging mengalami 
penurunan setelah hewan dipotong hingga tercapai pH ultimat 
dan lama penurunan pH ini dipengaruhi oleh cadangan 
glikogen pada otot. 

Soeparno (2005) menyatakan, daging dengan pH 
tinggi (6,2-7,2) mempunyai kekenyalan yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan pH rendah. Peningkatan pH biasanya 
disebabkan lebih terbukanya filamen-filamen miofibrilar 
sehingga menyebabkan  semakin banyak air yang masuk, hal 
ini mendukung pula peningkatan WHC. 

4.2 WHC Bakso Daging Sapi di Kota Malang 
 Data hasil pengujian dan analisis ragam terhadap 
water holding capacity (WHC) bakso daging sapi yang beredar 
di lima kecamatan kota Malang (Lampiran 7) menunjukkan 
tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap WHC. Rata-rata daya 
ikat air atau WHC bakso daging sapi yang beredar di lima 
Kecamatan di Kota Malang dapat di lihat pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Rata-rata WHC (%) bakso daging sapi di Kota 
Malang 
No Kecamatan                       Rata-rata(%) 
1 Klojen 65,53±1,74 
2 Sukun 70,63±6,48 
3 Blimbing 70,56±3,34 
4 Lowokwaru 71,18±0,90 
5 Kedungkandang 71,56±0,97 

 
Rata-rata 69,90±9,71 

Tabel 8 menunjukkan bahwa WHC bakso daging sapi 
yang beredar di lima kecamatan di kota Malang mempunyai 
rata-rata 69,90%. Nilai WHC tertinggi terdapat pada 
kecamatan Kedungkandang yaitu 71,56%, sedangkan terendah 
terdapat pada kecamatan Klojen yaitu 65,53%. Secara 
keseluruhan rata-rata nilai WHC dari lima kecamatan kota 
Malang sudah memenuhi persyaratan. Menurut Hatta dan 
Murpiningrum (2012) menyatakan bahwa produk bakso 
daging sapi dengan konsentrasi garam 5% diperoleh 
peningkatan daya ikat air bakso. Daya ikat air atau WHC dapat 
mempengaruhi mutu produk bakso, yaitu daging dengan daya 
ikat air yang tinggi menyebabkan tekstur bakso menjadi baik. 

Garam mempunyai peranan untuk meningkatkan 
mutu, menekan susut berat dan daya mengikat air terutama 
pada penggunaan daging segar. Semakin tinggi konsentrasi 
garam akan terjadi peningkatan daya mengikat air (Hatta dan 
Murpiningrum, 2012). Daya mengikat air akan diperbaiki 
dengan menggunakan bahan kimia, misalnya dengan STPP.  
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 Menurut Sutrisno (2003), nilai WHC dipengaruhi oleh 
perbandingan kadar air, protein  dan pH. Kandungan air dalam 
makanan mempengaruhi daya tahan makanan terhadap 
serangan mikroba yang dinyatakan dalam αw, yaitu jumlah air 
bebas yang dapat digunakan oleh mikroorganisme untuk 
pertumbuhannya.  Jika jumlah air bebas pada kadar air sedikit, 
maka akan berpengaruh pada daya ikat air atau WHC, 
sehingga WHC nya semakin tinggi yang menyebabkan tekstur 
bakso menjadi baik, menurut hasil penelitian  Usmiati (2009) 
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 
%), sehingga jika semakin tinggi kadar air, dan semakin 
rendah jumlah air bebas maka tekstur dan kekenyalan bakso 
akan semakin baik, karena dibuat dengan bagian daging yang 
baik tanpa menggunakan daging campuran. 

Penggunaan komposisi tapioka bila semakin besar 
yang ditambahkan dalam pembuatan bakso daging sapi maka 
akan menurunkan daya 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 Maharaja (2008) 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 
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tepung yang digunakan maka massa tepung di dalam bakso 
akan semakin besar dan kadar air bakso semakin menurun. 

4.3 Kekenyalan Bakso Daging Sapi Di Kota Malang 

 Data hasil pengujian dan analilsis ragam terhadap 
kekenyalan bakso daging sapi yang beredar di lima  
Kecamatan di Kota Malang (Lampiran 8) menunjukkan tidak 
berbeda nyata (P>0,05) terhadap kekenyalan. Rata-rata 
kekenyalan bakso daging sapi di Lima kecamatan kota Malang 
dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Rata-rata kekenyalan bakso daging sapi di kota 
Malang 

No Kecamatan       Rata-rata (N/m²) 

1 Klojen 20,43±0,34 
2 Sukun 20,11±0,04 
3 Blimbing 20,14±0,04 
4 Lowokwaru 20,14±0,06 
5 Kedungkandang 20,23±0,16 

 
Rata-rata 20,21±0,25 

Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai kekenyalanan bakso 
daging sapi yang beredar di lima kecamatan kota Malang 
mempunyai nilai rata-rata 20 N/m², nilai masing-masing 
kecamatan hampir sama yaitu 20 N/m², secara keseluruhan 
nilai keempukan bakso tergolong baik atau kenyal dan disukai 
sebagian besar masyarakat, hal ini sesuai menurut penelitian 
Nila (2011), dari hasil penelitian yang dilakukan di kota 
Malang, terdapat 43% konsumen menyukai bakso dengan 
tekstur kenyal.  
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 Kekenyalan bakso merupakan faktor penting yang 
mempengaruhi kualitas fisik bakso, daging yang akan diolah 
menjadi bakso biasanya dipisahkan dari jaringan pengikat 
lemak dan selaput pembungkus daging untuk mempermudah 
proses penghancuran sehingga mempengaruhi tekstur dan 
kekenyalan 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)  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 Widyaningsih (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). 
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4.4 Organoleptik Bakso Daging Sapi Di Kota Malang 
4.4.1 Warna 

Data hasil pengujian dan analilsis ragam terhadap 
warna bakso daging sapi yang beredar di lima  kecamatan di 
kota Malang (Lampiran 9) menunjukkan tidak berbeda nyata 
(P>0,05) terhadap warna. Rata-rata warna bakso daging sapi di 
lima kecamatan kota Malang dapat dilihat pada Tabel 10. 

 
Tabel 10. Rata-rata warna bakso daging sapi di kota Malang 

No Kecamatan      Rata-rata 

1 Klojen 3,76±0,69 
2 Sukun 3,13±0,18 
3 Blimbing 2,94±0,86 
4 Lowokwaru 2,91±1,57 
5 Kedungkandang 3,92±0,77 

 
Rata-rata 3,33±2,44 

 
Tabel 10 menunjukkan bahwa nilai warna bakso 

daging sapi yang beredar di lima kecamatan kota Malang 
mempunyai nilai rata-rata 3,33. Skala penilaian berkisar warna 
putih sampai abu-abu kehitaman (5-1). Rataan penilaian 
panelis terhadap warna bakso berkisar antara 2,91 sampai 
dengan 3,92. Hasil nilai ini didapat dari uji organoleptik pada 
warna bakso dengan 30 orang panelis yang berarti bahwa nilai 
rata-rata warna bakso 3,33 berarti bahwa warna bakso sapi 
yang beredar di kota malang tergolong normal, hal ini sesuai 
dengan Standar  Nasional Indonesia (1995) yang menyatakan 
warna bakso daging sapi yang baik adalah yang normal, tidak 
terlalu putih atau abu-abu. 
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4.4.2. Aroma  
Data hasil pengujian dan analilsis ragam terhadap 

aroma bakso daging sapi yang beredar di lima kecamatan di 
kota Malang (Lampiran 10) menunjukkan tidak berbeda nyata 
(P>0,05) terhadap warna. Rata-rata warna bakso daging sapi di 
lima kecamatan kota Malang dapat dilihat pada Tabel 11. 

 
Tabel 11. Rata-rata aroma bakso daging sapi di kota Malang 

No Kecamatan       Rata-rata 

1 Klojen 3,12±1,42 
2 Sukun 3,63±0,71 
3 Blimbing 4,00±0,71 
4 Lowokwaru 3,86±0,11 
5 Kedungkandang 3,30±0,11 

 
Rata-rata 3,58±4,36 

Tabel 11 menunjukkan bahwa nilai warna bakso 
daging sapi yang beredar di lima kecamatan kota Malang 
mempunyai nilai rata-rata 3,58. Skala penilaian berkisar sangat 
khas daging sampai dengan berbau tepung (5-1). Rataan 
penilaian panelis terhadap aroma bakso berkisar antara 3,12 
sampai dengan 4,00. Hasil nilai ini didapat dari uji 
organoleptik pada aroma bakso dengan 30 orang panelis, 
dengan nilai rata-rata aroma bakso 3,58 berarti bahwa warna 
bakso sapi yang beredar di kota malang tergolong khas daging, 
hal ini sesuai dengan Standar  Nasional Indonesia (1995) yang 
menyatakan aroma bakso daging sapi yang baik adalah yang 
bau khas daging. Hail penelitian menunjukkan bahwa 
masyarakat lebih suka dengan aroma bakso daging sapi yang 
berbau khas daging. Hal ini diduga karena panelis lebih 
menyukai aroma bakso yang berbau daging dibanding dengan 
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aroma tepung. Selama pemasakan akan terjadi berbagai reaksi 
antara bahan pengisi dan daging, sehingga aroma daging 
berkurang selama pengolahan produk (Sudrajat, 2007). 
 
4.4.3 Rasa 

Data hasil pengujian dan analilsis ragam terhadap rasa 
bakso daging sapi yang beredar di lima  Kecamatan di Kota 
Malang (Lampiran 11) menunjukkan tidak berbeda nyata 
(P>0,05) terhadap rasa. Rataan rasa bakso daging sapi di lima 
kecamatan kota Malang dapat dilihat pada Tabel 12. 

 
Tabel 12. Rata-rata rasa bakso daging sapi di kota Malang 

No Kecamatan      Rata-rata 

1 Klojen 3,67±0,86 
2 Sukun 3,38±0,92 
3 Blimbing 3,88±1,06 
4 Lowokwaru 4,08±0,48 
5 Kedungkandang 3,77±0,80 

 
Rata-rata 3,76±2,63 

Tabel 12 menunjukkan bahwa nilai rasa bakso daging 
sapi yang beredar di lima kecamatan kota Malang mempunyai 
nilai rata-rata 3,76. Skala penilaian berkisar sangat enak 
sampai dengan sangat tidak enak (5-1). Rataan penilaian 
panelis terhadap rasa bakso berkisar antara 3,67 sampai 
dengan 4,08. Hasil nilai ini didapat dari uji organoleptik pada 
rasa bakso dengan 30 orang panelis dengan nilai rata-rata 
aroma bakso 3,76 yang berarti bahwa rasaa bakso sapi yang 
beredar di kota malang tergolong enak, hal ini sesuai dengan 
Standar  Nasional Indonesia (1995) yang menyatakan aroma 
bakso daging sapi yang baik adalah yang enak atau gurih.  
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 Pada penelitian ini umumnya panelis lebih menyukai 
rasa bakso yang masih terasa dagingnya. Hal ini sejalan 
dengan pendapat Sudrajat (2007) yang menyatakan sebagian 
besar konsumen menyukai bakso dengan rasa daging yang 
kuat. Penggunaan tepung sebagai bahan pengisi juga dapat 
mempengaruhi rasa, sebab amilosa dalam tepung dapat 
membentuk inklusi dengan senyawa cita rasa seperti garam 
dan bumbu-bumbu. 
 
4.4.4 Tekstur  

Data hasil pengujian dan analilsis ragam terhadap 
tekstur bakso daging sapi yang beredar di lima kecamatan di 
kota Malang (Lampiran 12) menunjukkan tidak berbeda nyata 
(P>0,05) terhadap tekstur. Rataan tekstur bakso daging sapi di 
lima kecamatan kota Malang dapat dilihat pada Tabel 13. 

 
Tabel 13. Rata-rata tekstur bakso daging sapi di kota Malang 

No Kecamatan      Rata-rata 

1 Klojen 3,31±0,78 
2 Sukun 4,27±0,72 
3 Blimbing 2,77±1,35 
4 Lowokwaru 3,78±0,42 
5 Kedungkandang 3,93±0,53 

 
Rata-rata 3,61±1,99 

Tabel 13 menunjukkan bahwa nilai tekstur bakso 
daging sapi yang beredar di lima kecamatan kota Malang 
mempunyai nilai rata-rata 3,61. Skala penilaian berkisar sangat 
halus sampai dengan sangat kasar (5-1). Rataan penilaian 
panelis terhadap rasa bakso berkisar antara 2,77 sampai 
dengan 4,27. Hasil nilai ini didapat dari uji organoleptik pada 
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tekstur bakso dengan 30 orang panelis dengan nilai rata-rata 
3,76 yang berarti bahwa tekstur bakso sapi yang beredar di 
kota malang tergolong halus, hal ini sesuai dengan pendapat 
Soeparno (2005) yang menyatakan bahwa Aspek yang dinilai 
dari tekstur bakso ditandai dengan kasar atau halusnya produk 
yang dihasilkan. Menurut Triatmojo (2004), bahwa adonan 
yang emulsinya stabil akan menyebabkan tekstur yang lebih  
baik. Tekstur juga dipengaruhi oleh tepung sebagai bahan 
pengisi, dimana pada saat dimasak protein daging yang 
mengalami pengerutan akan diisi oleh molekul-molekul pati 
yang dapat mengkompakkan tekstur. 
 
4.5. Nilai Kelompok Terbaik 
 Perhitungan penentuan kelompok terbaik dapat di lihat 
pada lampiran 14. Daftar nilai untuk menentukan kelompok 
terbaik dapat dilihat pada lampiran 15. Data hasil analisis 
kelompok terbaik terdapat pada Tabel 14. 
Tabel 14. Nilai hasil kualitas fisik kelompok terbaik bakso 
daging sapi di lima kecamatan kota Malang  
No Kelompok Nilai Hasil 
1 K1 0,33 
2 K2 0,56 
3 K3 0,67 
4 K4 0,75 
5 K5 0,77 

 
Hasil perhitungan kelompok terbaik didapatkan total 

nilai hasil (Nhl) pada kelompok K5 (Kecamatan 
Kedungkandang) merupakan kelompok terbaik dalam 
menghasilkan bakso daging sapi dengan kualitas fisik yang 
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terbaik, dengan pH WHC, dan kekenyalan yang baik, dan 
dengan rata-rata nilai organoleptik 3-4 yang menandakan bau 
khas daging, warna normal, rasa gurih, dan tekstur yang 
kenyal.  

Berdasarkan kualitas fisik, maka nilai kelompok 
terbaik yaitu kelompok 5 (kecamatan Kedungkandang) dapat 
dilihat pada tabel 15. 

Tabel 15. Nilai (%) kelompok terbaik (K5)  

Variabel          Rata-rata 

pH 
WHC 

Kekenyalan 

       6,12  ± 0,12 
       71,56± 0,97 
       20,23± 0,16 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 
1. Kualitas fisik bakso daging sapi di lima kecamatan 

kota Malang tidak menunjukkan perbedaan yang nyata 
(P>0,05) ditinjau dari pH, WHC, dan kekenyalan. 
Nilai rata-rata pH sebesar 6,09-6,29, WHC sebesar 
65,53-71,56 dan kekenyalan sebesar 20,11-20,43 
N/m².  

2. Kualitas organoleptik (bau, warna, rasa, dan tekstur) 
bakso daging sapi di lima kecamatan kota Malang 
tidak menunjukkan perbedaan yang nyata (P>0,05). 

3.    Berdasarkan Standar Nasional Indonesia dari 
masing-masing kecamatan yang mempunyai nilai 
terbaik adalah K5 (kecamatan Kedungkandang) 
dengan pH 6,12, WHC sebesar 71,56%,dan 
kekenyalan sebesar 20,23 N/m², rata-rata organoleptik 
dengan nilai yang baik yaitu antara 3-4 yang 
menandakan bau khas daging, dengan warna yang 
normal, rasa gurih dan tekstur kenyal. 

5.2 Saran 

Disarankan untuk para penggemar makanan siap saji 
seperti bakso agar hati-hati dalam memilih makanan siap saji, 
di samping itu perlu memperhatikan kualitas bakso baik secara 
kualitas maupun keamanannya untuk dikonsumsi. 
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Lampiran 1. Prosedur Pengukuran pH menggunakan pH 
meter (Apriyanto, A., dkk. 2002). 

1. Diatur pada test mode selective dengan posisi pH. 
2. Dikalibrasi knop meter dengan memasukkan elektroda 

dari pH meter kedalam buffer dengan pH 7, kemudian 
elektroda dibilas dengan aquadest dan dikeringkan 
dengan kertas tissue. Setelah itu dilakukan kalibrasi 
dengan menggunakan buffer dengan ph 4. 

3. Dimasukkan ke dalam sampel elektroda yang telah 
dikalibrasi. 

4. Dibaca dan dicatat angka yang telah terbaca pada 
layar pH meter setelah angka konstan. Kemudian bilas 
elektrida dengan aquadest. 
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Lampiran 2. Pengujian Water Holding Capacity (WHC) 
bakso menggunakan metode Hamm dalam Soeparno 
(2005) 

1. Timbang 0,3 gr. 
2. Bebani sampel diantara plat kaca pemberat 35 kg 

selama 5 menit. 
3. Hitung luas area basah dengan kertas whatman No. 

42. 
4. Masukkan kedalam rumus dibawah ini.  

mg H2O = 
����	�����		
��

�,����
� 	8,0  

 % kadar area bebas = 
��	��

�����		������
	�	100% 

 %WHC = kadar sampel - % kadar air area basah. 
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Lampiran 3.  Prosedur pengukuran  kekenyalan bakso 
dengan menggunakan alat universal insatron testing 
mechanic model Llyod (Carballo et al, 1996) dalam 
Anonimous (2006). 

 

1. Disipkan alat penguji universal insatron testing 
mechanic model Llyod dihidupkan minimal 30 menit 
sebelun dipakai. 

2. Dihidupkan program Llyod, pilih untuk prengukuran 
keempukan dengan satu penekanan, upper cycle limit 
4,0, mode compression, extensometer internal, test 
speed, widht 10,0 mm dengan gaught legth 10,0 mm. 

3. Diletakkan sampel dibawah alat penekan. 
4. Dilihat besar ukuran dilayar monitor dengan satuan 

newton. 
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Lampiran 4. Analisis Kualitas Organoleptik (Sudrajat, 
2007). 

Uji organoleptik yang digunakan pada penelitian ini 
adalah uji mutu hedonik atau uji kesukaan yang meliputi 
penilaian terhadap aroma, rasa, warna, tekstur, lendir dan 
penampakan umum. Uji organoleptik dilakukan oleh 30 
panelis mahasiswa tidak terlatih dengan memberikan penilaian 
pada skor yang telah ditetapkan dan pengajuan sampel secara 
acak. Hasil yang didapatkan selanjutnya ditranformasikan ke 
dalam nilai numerik. 
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Lampiran 5. Daftar Pedagang Bakso Kota Malang 

 

No Kecamatan Merk Bakso Alamat 

1 
Klojen Dunia Rasa Jl. Semeru, Gajahyana 

2 
Klojen Pahlawan Trip Jl. Pahlawan trip 

3 
Klojen Presiden Jl. Batng hari no.5 

4 
Sukun Samut Warung ruko tidar 50G 

5 
Sukun Gun Jl. Kawi atas no.41 

6 
Sukun Kaget Jl.Kawi atas no.35 

7 
Blimbing Solo kidul pasar Jl. Halmahera 

8 
Blimbing Priangan Jl. Trunojoyo no.31 

9 
Blimbing ABM Jl. Trowulan 

10 
Lowokwaru Pak Man Jl. Diponegoro no. 19 

11 
Lowokwaru Cak man Jl. Soekarno Hatta 

no.22 

12 
Lowokwaru Damas Jl. Soekarno Hatta 

no.70 

13 
Kedungkandang Dulmanan Jl. S. Priyosudarmo 41-

43 

14 
Kedungkandang Jowo Jl. Jend. M. Wiyono 

15 
Kedungkandang Rambutan Pak Bas Jl. Danau sentani raya 

H1-B41 
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Lampiran  6. Data Ragam pH Bakso Daging Sapi 

Faktor Koreksi (FK) = 
� 

��
 

            = 
	!,"�#!,$!#⋯#�,���&

��
 

          = 
�",$&

$'
 

           = 578,09 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) = ∑)&ij – FK 

                       = 578,35 – 578,09 

                                   = 0,26 

Jumlah Kuadrat Ulangan (JKU) = 
∑ .		++

�
 – FK 

Pedagang Perlakuan/Kelompok   

(Ulangan) Klojen Sukun Blimbing Lowokwaru Kedungkandang Total 

1 6,30 6,16 6,40 6,30 6,18 31,34 

2 6,30 6,16 6,30 6,17 5,98 30,91 

3 6,26 5,94 6,07 6,40 6,20 30,87 

Total 18,86 18,26 18,77 18,87 18,36 93,12 

Rata-rata 6,29 6,08 6,09 6,29 6,12 6,21 
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                           = 

∑
"$,"�#	"�,�$#	"�,�,

'
 – 578,09 

                           = 0,03 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) = 
∑ .		--

�
 – FK  

 = 

∑
$�,�!#	$�,&!#	$�,,,#	$�,�,#	$�,"!

"
 – 

578,09 

 = 0,11 

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

                       = 0,26– 0,03– 0,11 
                       = 0,12 

Derajat Bebas Total (DB Total) = rt – 1 

                            = 15 – 1 
                            = 14 

Derajat Bebas Perlakuan (DBP) = r – 1 

                                                     = 5 – 1 

                              = 4 
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Derajat Bebas Ulangan (DB Ulangan) = t – 1 

                                           = 3 – 1 
                                           = 2 

Derajat Bebas Galat (DB Galat) = db total – db perlakuan 
– db ulangan 

                                   = 14 – 4 – 2 

           = 8 

Kuadrat Tengah Perlakuan = 
./0

12$
 

                     = 0,11 / 4 
                     = 0,03 

Kuadrat Tengah Ulangan = 
./3

42$
 

                    = 0,03 / 2 
                    = 0,015 

Kuadrat Tengah Galat = 
./5

67	58984
 

             = 0,12 / 8 
             = 0,015 
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F Hitung sebagai berikut : 

Fhitung perlakuan = 
/:0

/:5
 

                     = 
�,�"

�,�$'
 

                      = 2 

Fhitung ulangan = 
/:3

/:5
   

                     = 
�,�$'

�,�$'
 

                     = 1  

Tabel Analisis Ragam 

 
DB JK KT Fhit 5% 1% 

Perlakuan 
(Kelompok)  4 0,11 0,03 2 3,84 7,01 

Ulangan 
(Pedagang) 2 0,03 0,015 1 4,46 8,65 

Galat  8 0,12 0,015 
   

Total 14 0,32 
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Lampiran  7. Data Ragam WHC Bakso Daging Sap 

Faktor Koreksi (FK)  = 
� 

��
 

 = 
	!",��#!",&�#⋯#,�,'��²

��
 

           = 
$���."�

$'
 

            = 73273,38 

Jumlah Kuadrat Total (JKT)  = ∑)&ij – FK 

                      = 73462,55 – 73273,38 

                                  = 189,17 

Jumlah Kuadrat Ulangan  (JKU)      = 
∑ .		++

�
 – FK 

Pedagang Perlakuan/Kelompok 
 

(Ulangan) Klojen Sukun Blimbing Lowokwaru Kedungkandang Total 

1 63,89 63,29 67,87 71,46 72,51 339,02 

2 67,35 73,08 74,30 71,91 71,59 358,23 

3 65,34 75,52 69,52 70,17 70,58 351,13 

Total 196,58 211,89 211,69 213,54 214,68 1048,38 

Rata-rata 65,53 70,63 70,56 71,18 71,33 69,90 
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                           = 

∑
,&,'$#	,$,'�#	,�,'�

'
 – 73273,38 

                         = 37,74 

 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) = 
∑ .		--

�
 – FK  

 = 

∑
$�!,'�#	&$$,��#	&$$,!�#	&$",'�#	&$�,!�

"
 – 

73273,38 

 = 73,48 

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

                       = 189,17 – 37,74 – 73,48 
                       = 77,95 
 

Derajat Bebas Total (DB Total) = rt – 1 

                            = 15 – 1 
                            = 14 

Derajat Bebas Perlakuan (DB Perlakuan) = r – 1 
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                                                                     = 5 – 1 

                                             = 4 

Derajat Bebas Ulangan (DB ulangan) = t – 1 

                                           = 3 – 1 
                                           = 2 

   

Derajat Bebas Galat (DB Galat) = db total – db perlakuan 
– db ulangan 

                                   = 14 – 4 – 2 

           = 8 

Kuadrat Tengah Perlakuan = 
./0

12$
 

                     = 73,48 / 4 
                     = 18,37 

Kuadrat Tengah Ulangan = 
./3

42$
 

                    = 37,74 / 2 
                    = 18,87 

Kuadrat Tengah Galat = 
./5

67	58984
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             = 77,89 / 8 
             = 9,74 

F Hitung sebagai berikut : 

Fhitung perlakuan = 
/:0

/:5
 

 = 
$�,",

�,,�
 

 = 1,89 
 

 Fhitung ulangan  = 
/:3

/:5
 

                    = 
$�,�,

�,,�
 

                     = 1,94  

Tabel Analisis Ragam 

 
DB JK KT Fhit 5% 1% 

Perlakuan 
(Kelompok)  4 73,48 18,37 1,89 3,84 7,01 

Ulangan 
(Pedagang) 2 37,74 18,87 1,94 4,46 8,65 

Galat  8 77,89 9,24 
   

Total 14 189,11 
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Lampiran  8. Data Ragam Kekenyalan Bakso Daging Sapi 

Faktor Koreksi (FK)  = 
� 

��
 

 = 
	&�,",#&�,$�#⋯#&�,���²

��
 

           = 
"�",$�

$'
 

            = 6126,26 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) = ∑)&ij – FK 

                                   = 6126,82 – 6126,26 
                                   = 0,56 

Jumlah Kuadrat Ulangan (JKU) = 
∑ .		++

�
 – FK 

Pedagang Perlakuan/Kelompok 
 

(Ulangan) Klojen Sukun Blimbing Lowokwaru Kedungkandang Total 

1 20,37 20,10 20,14 20,11 20,09 100,81 

2 20,83 20,08 20,10 20,09 20,21 101,31 

3 20,08 20,15 20,18 20,21 20,40 101,02 

Total 61,28 60,33 60,42 60,41 60,70 303,14 

Rata-rata 20,43 20,11 20,14 20,14 20,23 20,21 
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            = ∑
$��,�$#	$�$,"$#	$�$,�&

'
 – 6126,26 

    = 0,03 
 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) = 
∑ .		--

�
 – FK  

 = 

∑
!$,&�#	!�,""#	!�,�&#	!�,�$#	!�,,�

"
 – 

6126,26 

 = 0,20 

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

                       = 0,32 – 0,03 – 0,20 
                       = 0,09 

Derajat Bebas Total (DB Total) = rt – 1 

                            = 15 – 1 
                            = 14 

Derajat Bebas Perlakuan (DB Perlakuan) = r – 1 

                                                                     = 5 – 1 

                                             = 4 
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Derajat Bebas Ulangan (DB Ulangan) = t – 1 

                                           = 3 – 1 
                                           = 2 

   

Derajat Bebas Galat (DB Galat) = db total– db perlakuan 
– db ulangan 

                                   = 14 – 4 – 2 

           = 8 

Kuadrat Tengah Perlakuan = 
./0

12$
 

                     = 0,20 / 4 
                     = 0,05 

Kuadrat Tengah Ulangan = 
./3

42$
 

                    = 0,03 / 2 
                    = 0,015 

Kuadrat Tengah Galat = 
./5

67	58984
 

             = 0,32 / 8 
             = 0,04 



59 
 

F Hitung sebagai berikut : 

Fhitung perlakuan = 
/:0

/:5
 

 

        = 
�,�'

�,��
 

       = 1,25 
 

 Fhitung ulangan = 
/:3

/:5
 

                     = 
�,�$'

�,��
 

                     = 0,38 

Tabel Analisis Ragam 

 
DB JK KT Fhit 5% 1% 

Perlakuan 
(Kelompok)  4 0,20 0,05 1,25 3,84 7,01 

Ulangan 
(Pedagang) 2 0,03 0,015 0,38 4,46 8,65 

Galat  8 0,32 0,04 
   

Total 14 0,26 
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Lampiran  9. Data Ragam Warna Bakso Daging Sapi 

 

Faktor Koreksi (FK) = 
� 

��
 

          = 
	",&�#",&,#⋯#",,"�²

��
 

          = 
'�,��

$'
 

           = 166,67 

 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) = ∑)&ij – FK 

                       = 177,97 – 166,67 

                                   = 11,30 

Pedagang Perlakuan/Kelompok   
(Ulangan) Klojen Sukun Blimbing Lowokwaru Kedungkandang Total 

1 3,20 3,27 3,93 3,83 4,77 19,00 

2 4,53 2,93 2,33 3,80 3,27 16,87 

3 3,53 3,20 2,57 1,10 3,73 14,13 

Total 11,27 9,40 8,83 8,73 11,77 50,00 

Rata-rata 3,76 3,13 2,94 2,91 3,92 3,33 
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Jumlah Kuadrat Ulangan (JKU) = 
∑ .		++

�
 – FK 

                           = 

∑
$�,��#	$!,�,#	$�,$"

'
 – 166,67 

                         = 2,38 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) = 
∑ .		--

�
 – FK  

 = 

∑
$$,&,#	�,��#	�,,"#	�,�"#	$$,$,

"
 – 166,67 

 = 2,68 

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

                       = 11,30 – 2,38 – 2,68 
                       = 6,24 
 

Derajat Bebas Total (DB Total) = rt – 1 

                            = 15 – 1 
                            = 14 

Derajat Bebas Perlakuan (DB Perlakuan) = r – 1 
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                                                                     = 5 – 1 

                                             = 4 

Derajat Bebas Ulangan (DB Ulangan) = t – 1 

                                           = 3 – 1 
                                           = 2 

Derajat Bebas Galat (DB Galat) = db total – db perlakuan 
– db ulangan 

                                   = 14 – 4 – 2 

           = 8 

Kuadrat Tengah Perlakuan = 
./0

12$
 

                     = 2,68 / 4 
                     = 0,67 
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Kuadrat Tengah Ulangan = 
./3

42$
 

                    = 2,38 / 2 
                    = 1,19 

Kuadrat Tengah Galat = 
./5

67	58984
 

             = 6,24 / 8 
             = 0,78 

F Hitung sebagai berikut : 

Fhitung perlakuan = 
/:0

/:5
 

 

                     = 
�,!,

�,,�
 

 
                      = 0,86 

 

 Fhitung ulangan = 
/:3

/:5
 

                    = 
$,$�

�,,�
 

                     = 1,53  
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Tabel Analisis Ragam 

 
DB JK KT Fhit 5% 1% 

Perlakuan 
(Kelompok)  4 2,68 0,67 0,86 3,84 7,01 

Ulangan 
(Pedagang) 2 2,38 1,19 1,53 4,46 8,65 

Galat  8 6,24 0,78 
   

Total 14 131,61 
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Lampiran  10. Data Ragam Aroma Bakso Daging Sapi 

 

Faktor Koreksi (FK) = 
� 

��
 

          = 
	",&"#�,$,#⋯#�,,��²

��
 

          = 
'�,$�

$'
 

           = 195,12 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) = ∑)&ij – FK 

                       = 207,16 – 195,12 

                                   = 12,04 

Pedagang Perlakuan/Kelompok 
 

(Ulangan) Klojen Sukun Blimbing Lowokwaru Kedungkandang Total 

1 3,23 4,17 4,63 3,83 2,53 18,40 

2 1,83 2,83 3,23 2,93 2,67 13,50 

3 4,67 3,90 4,13 4,80 4,70 22,20 

Total 9,73 10,90 12,00 11,57 9,90 54,10 

Rata-rata 3,24 3,63 4 3,86 3,3 3,61 
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Jumlah Kuadrat Ulangan (JKU) = 
∑ .		++

�
 – FK 

                           = 

∑
$�,��#	$",'�#	&&,&�

'
 – 195,12 

                           = 7,61 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) = 
∑ .		--

�
 – FK  

 = 

∑
�,",#	$�,��#	$&,��#	$$,',#	�,��

"
 – 195,12 

 = 1,33 

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

                       = 12,04 – 7,61 – 1,33 
                       = 3,10 
 

Derajat Bebas Total (DB Total) = rt – 1 

                            = 15 – 1 
                            = 14 

Derajat Bebas perlakuan (DB perlakuan) = r – 1 
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                                                                     = 5 – 1 

                                             = 4 

Derajat Bebas ulangan (DB ulangan) = t – 1 

                                           = 3 – 1 
                                           = 2 

   

Derajat Bebas Galat (DB Galat) = db total – db 
perlakuan- db ulangan 

                                   = 14 – 4 – 2 

           = 8 

Kuadrat Tengah perlakuan = 
./0

12$
 

                     = 1,33 / 4 
                     = 0,33 

Kuadrat Tengah ulangan = 
./3

42$
 

                    = 7,61 / 2 
                    = 3,81 
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Kuadrat Tengah Galat = 
./5

67	58984
 

             = 3,10 / 8 
             = 0,39 
 

F Hitung sebagai berikut : 

Fhitung perlakuan = 
/:0

/:5
 

 

             = 
�,""

�,"�
 

 
                  = 0,85 
 

 Fhitung ulangan = 
/:0

/:5
 

                     = 
",�$

�,"�
 

                     = 9,77  
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Tabel Analisis Ragam 

 
DB JK KT Fhit 5% 1% 

Perlakuan 
(Kelompok)  4 1,33 0,33 0,85 3,84 7,01 

Ulangan 
(Pedagang) 2 7,61 3,81 9,77 4,46 8,65 

Galat  8 3,10 0,39 
   

Total 14 12,04 
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 Lampiran  11. Data Ragam Rasa Bakso Daging Sapi 

 

Faktor Koreksi (FK) = 
� 

��
 

         = 
	",'�#�,&,#⋯#�,���²

��
 

          = 
'!,"�

$'
 

           = 211,31 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) = ∑)&ij – FK 

                       = 219,27 – 211,31 

                                   = 7,96 

Pedagang Perlakuan/Kelompok 
 

(Ulangan) Klojen Sukun Blimbing Lowokwaru Kedungkandang Total 

1 3,50 4,27 4,60 3,60 2,87 18,83 

2 2,90 2,43 2,67 4,07 4,03 16,10 

3 4,60 3,43 4,37 4,57 4,40 21,30 

Total 11,00 10,13 11,63 12,23 11,30 56,30 

Rata-rata 3,67 3,38 3,88 4,08 3,77 3,75 
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Jumlah Kuadrat Ulangan (JKU) = 
∑ .		++

�
 – FK 

                           = 

∑
$�,�"#	$!,$�#	&$,"�

'
 – 211,31 

                           = 2,78 

 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) = 
∑ .		--

�
 – FK  

 = 

∑
$$,��#	$�,$"#	$$,!"#	$&,&"#	$$,"�

"
 – 

211,31 

 = 0,81 

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

                       = 7,96– 2,78– 0,81 
                       = 4,37 

Derajat Bebas Total (DB Total) = rt – 1 

                            = 15 – 1 
                            = 14 
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Derajat Bebas perlakuan (DB perlakuan) = r – 1 

                                                                     = 5 – 1 

                                             = 4 

Derajat Bebas ulangan (DB ulangan) = t – 1 

                                           = 3 – 1 
                                           = 2 

   

Derajat Bebas Galat (DB Galat) = db total – db perlakuan 
– db ulangan 

                                   = 14 – 4 – 2 

           = 8 

Kuadrat Tengah Perlakuan = 
./0

12$
 

                     = 0,81 / 4 
                     = 0,20 

Kuadrat Tengah ulangan = 
./3

42$
 

                    = 2,78 / 2 
                    = 1,39 
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Kuadrat Tengah Galat = 
./5

67	58984
 

             = 4,37 / 8 
             = 0,55 
 

 F Hitung sebagai berikut : 

Fhitung perlakuan = 
/:0

/:5
 

           = 
�,&�

�,''
 

               = 0,36 
 

 Fhitung ulangan = 
/:3

/:5
 

                   = 
$,"�

�,''
 

                     = 2,53  

Tabel Analisis Ragam 

 
DB JK KT Fhit 5% 1% 

Perlakuan 
(Kelompok)  4 0,81 0,20 0,36 3,84 7,01 

Ulangan 
(Pedagang) 2 2,78 1,39 2,53 4,46 8,65 

Galat  8 4,37 0,55 
   

Total 14 7,96 
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   Lampiran  12. Data Ragam Tekstur Bakso Daging Sapi 

 

Faktor Koreksi (FK) = 
� 

��
 

            = 
	&,�,#","�#⋯#�,���²

��
 

          = 
'�,&"

$'
 

           = 196,08 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) = ∑)&ij – FK 

                       = 206,97 – 196,08 

                                   = 10,89 

Pedagang Perlakuan/Kelompok 
 

(Ulangan) Klojen Sukun Blimbing Lowokwaru Kedungkandang Total 

1 2,47 3,97 1,87 4,20 3,37 15,87 

2 4,00 5,10 2,13 3,37 4,03 18,63 

3 3,47 3,77 4,33 3,77 4,40 19,73 

Total 9,93 12,83 8,33 11,33 11,80 54,23 

Rata-rata 3,31 4,28 2,78 3,78 3,93 3,62 



75 
 

Jumlah Kuadrat Ulangan (JKU) = 
∑ .		++

�
 – FK 

                         = 

∑
$',�,#	$�,!"#	$�,,"

'
 – 196,08 

                           = 1,59 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) = 
∑ .		--

�
 – FK  

= 

∑
�,�"#	$&,�"#	�,""#	$$,""#	$$,��

"
 

– 196,08 

= 4,08 

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

                       = 10,89– 1,59– 4,08 
                       = 5,22 
 

Derajat Bebas Total (DB Total) = rt – 1 

                            = 15 – 1 
                            = 14 
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Derajat Bebas perlakuan (DB perlakuan) = r – 1 

                                                                     = 5 – 1 

                                             = 4 

Derajat Bebas Ulangan (DB Ulangan) = t – 1 

                                           = 3 – 1 
                                           = 2 

   

Derajat Bebas Galat (DB Galat) = db total – db perlakuan 
– db ulangan 

                                   = 14 – 4 – 2 

           = 8 

Kuadrat Tengah perlakuan = 
./0

12$
 

                     = 4,08 / 4 
                     = 1,02 

Kuadrat Tengah Ulangan = 
./3

42$
 

                    = 1,59 / 2 
                    = 0,79 
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Kuadrat Tengah Galat = 
./5

67	58984
 

             = 5,22 / 8 
             = 0,65 
 
 
 
 

F Hitung sebagai berikut : 

Fhitung perlakuan = 
/:0

/:5
 

                     = 
$,�&

�,!'
 

 = 1,57 

 

 Fhitung ulangan = 
/:3

/:5
 

                     = 
�,,�

�,!'
 

                     = 1,22  
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Tabel Analisis Ragam 

 
DB JK KT Fhit 5% 1% 

Perlakuan 
(Kelompok)  4 4,08 

1,0

2 

1,5

7 
3,84 

7,0

1 
Ulangan 
(Pedagang) 2 1,59 

0,7

9 

1,2

2 
4,46 

8,6

5 

Galat  8 5,22 
0,6

5    

Total 14 7,96 
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Lampiran 13. 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 
pH 
WHC 
Kekenyalan 

………………. 
……………….. 
……………….. 

 
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 14. Perhitungan Penentuan Kelompok 
Terbaik 
 
Tabel Hasil Ranking 

Responden pH WHC Kekenyalan 
1 2 1 3 
2 1 2 3 
3 1 3 2 

Jumlah  4 6 8 
Rata-rata 1,33 2 2,67 
Ranking 3 2 1 

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

Kelompok pH WHC Kekenyalan 
K1 *6,29 **65,53 *20,43 
K2 **6,09 70,63 **20,11 
K3 6,26 70,56 20,14 
K4 6,29 71,18 20,14 
K5 6,12 *71,56 20,23 

     
 Keterangan:   *) Nilai Terbaik 
  **) Nilai Terjelek
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Lampiran 15. 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 

pH 0.5 0.11 1.00 0.11 0.00 0.00 0.85 0.09 1.00 0.11 0.15 0.22 

WHC 3 0.67 0.00 0.00 0.85 0.56 0.83 0.56 0.94 0.62 1.00 0.67 

Kekenyalan 1 0.22 1.00 0.22 0.00 0.00 0.09 0.02 0.09 0.02 0.38 0.08 

Jumlah 4.5     0.33   0.56   0.67   0.75   0.77 

 
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 
Ne (Nilai efektifitas) = Nilai perlakuan – Nilai terjelek 
 Nilai terbaik – Nilai terjelek 
Nhl (Nilai hasil) = Ne x BN 
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