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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Konsumsi protein hewani yang rendah berdampak 

pada tingkat kecerdasan dan kualitas hidup penduduk 

Indonesia. Rata-rata konsumsi daging (daging sapi, ayam, 

kelinci dan kambing) di Indonesia menurut Wardhani dan 

Waridin (2012) hanya 4,11 kg perkapita pertahun, jauh 

dibawah rata-rata konsumsi daging di negara maju dan 

berkembang. Rata-rata konsumsi daging di Singapura dan 

Malaysia adalah 28 kg perkapita pertahun dan 36 kg perkapita 

pertahun. Hal inilah yang menyebabkan sumber daya manusia 

di Indonesia tertinggal dengan negara Singapura dan Malaysia. 

Harga daging yang relatif mahal menyebabkan konsumsi 

daging di Indonesia rendah, oleh karena itu daging dapat 

diversifikasi menjadi produk bakso. 

 Bakso merupakan salah satu bentuk olahan daging 

yang sangat terkenal dan mempunyai harga yang relatif murah 

bila dibandingkan dengan membeli daging. Bakso digemari 

oleh semua lapisan masyarakat karena memiliki rasa yang 

khas, enak dan kaya gizi. Bakso memiliki kandungan protein 

dan kadar air tinggi serta pH netral, sehingga rentan terhadap 

kerusakan dan daya awet maksimal 1 hari pada suhu kamar 

(Soeparno, 2005). Bakso adalah produk olahan daging yang 

dihaluskan, ditambahkan tepung dan bumbu serta dicetak 

dalam bentuk bulatan. Syarat mutu bakso daging adalah kadar 

air maksimal 70%, abu maksimal 3%, protein minimal 9% dan 

lemak minimal 2 %, sehingga bakso mengandung nutrisi 

cukup tinggi (Badan Standarisasi Nasional, 1995). Bakso 
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biasanya dibuat dari daging sapi maupun daging ayam tetapi 

bakso juga dapat dibuat dari daging kelinci.  

 Daging kelinci mengandung protein yang tinggi 

dengan kolesterol yang rendah (Wisaptiningsih, Minarti dan 

Amertaningtyas, 2012). Konsumsi daging kelinci penduduk di 

Indonesia masih rendah yaitu  0,27 kg/kapita/tahun sedangkan 

konsumsi daging kelinci di negara Italia, Prancis, Spanyol, 

Belgia, Portugal dan Malta pada kisaran 2,0 kg/kapita/tahun 

sampai 5,3 kg/kapita/tahun (Istiana dan Zakariya, 2013). 

Rendahnya konsumsi daging kelinci di Indonesia dikarenakan 

masyarakat menganggap kelinci sebagai hewan hias atau 

kesayangan yang tidak layak dijadikan makanan sumber 

protein hewani (Suradi, 2005) sehingga perlu diversifikasi 

menjadi produk olahan, salah satunya bakso kelinci. Bakso 

kelinci memiliki tekstur yang hampir sama dengan bakso 

daging ayam karena daging kelinci berserat halus dan warna 

sedikit pucat, sehingga dapat dikelompokkan dalam golongan 

daging putih seperti halnya daging ayam (Afrisanti, 2010). 

Bakso kelinci dapat menjadi pangan fungsional dengan 

menambahkan wortel ke dalam adonan bakso kelinci. Bakso 

kelinci dengan penambahan wortel akan meningkatkan nilai 

gizi bakso terhadap aktivitas antioksidan. 

 Wortel sangat bermanfaat bagi tubuh karena 

mengandung betakaroten, sumber vitamin A yang sangat 

berguna untuk penglihatan yang lemah dan kaya akan 

antioksidan yang mampu mencegah radikal bebas penyebab 

kanker. Kandungan zat gizi dalam 100 g wortel adalah sebagai 

berikut :  protein 1,1 g ,  karbohidrat  6%,  serat 3,1 g,  vitamin  

A  12.000 SI, vitamin C 4 mg, vitamin E 0,5 g. Kandungan air 

dalam wortel sebanyak 85,7 g (Kumalaningsih, 2007). Wortel 

juga mempunyai nilai aktivitas antioksidan yang ditunjukkan 
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dengan nilai IC50 dari ekstrak umbi wortel (Daucus carota l.) 

yaitu 0,0914 mg/ml (Soebagio, Rusdiana dan Risnawati, 

2007). Wortel merupakan bahan yang umum digunakan pada 

banyak makanan di seluruh dunia. Wortel dapat diolah ke 

dalam berbagai macam bentuk, misalnya jus, makanan ringan, 

hingga dimasak bersamaan dengan daging maupun produk 

makanan yang lain (Jusup, 2007). Oleh karena itu diperlukan 

penelitian mengenai bakso kelinci yang diberi penambahan 

wortel terhadap kualitas kadar air, daya ikat air, keempukan 

dan aktivitas antioksidan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh penambahan wortel terhadap 

kualitas kadar air, daya ikat air, keempukan dan aktivitas 

antioksidan pada bakso kelinci? 

 

1.3 Tujuan 

Untuk mengetahui pengaruh penambahan wortel 

terhadap kualitas kadar air, daya ikat air, keempukan dan 

antioksidan pada bakso kelinci. 

 

1.4 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan informasi untuk masyarakat akan manfaat 

penambahan wortel pada bakso kelinci. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Penelitian yang dilakukan oleh Purukan, Mamuaja, 

Mandey dan Mamahit (2013) tentang penambahan bubur 

wortel pada bakso daging ikan dan menjelaskan bahwa 

perlakuan yang paling disukai panelis yaitu perlakuan 
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penambahan bubur wortel 10 g dan tepung tapioka 5 g dalam 

100 g daging ikan memperoleh hasil uji kimia sebagai berikut 

: kadar air 77,36%, kadar abu 1,54%, kadar protein 13,38%, 

kadar lemak 1,19%, serat kasar 0,57%, total karbohidrat 

5,96%, kandungan vitamin A <0,5 IU, sedangkan uji fisik 

tekstur menggunakan penetrometer memperoleh hasil sebesar 

1,69 mm/gr/detik. Bakso ikan gabus dengan perlakuan E yaitu 

penambahan 10 g bubur wortel dan 5 g tepung tapioka dilihat 

dari uji sensoris merupakan perlakuan yang paling disukai 

panelis dari segi rasa, warna, aroma dan tekstur.  

Pendekatan optimasi biaya dilakukan oleh Suwoyo 

(2006) yang menyatakan bahwa formula chicken nugget 

vegetable yang terpilih adalah formula dengan penambahan 

flakes wortel hasil pengeringan sebanyak 2% dari total adonan. 

Chicken nugget vegetable dengan formula terpilih dapat 

dilakukan aplikasi batter dan breader, penggorengan, dan 

freezing dalam skala industri dengan hasil yang baik. Hasil 

analisis proksimat produk chicken nugget vegetable 

menunjukkan bahwa komposisi kimia produk tersebut adalah 

protein: 10,76%, lemak: 11,71%, karbohidrat : 17,99%, abu : 

2,44% dan air : 57,10%. Apabila dibandingkan dengan Standar 

Nasional Indonesia (Badan Standarisasi Nasional, 2002). 

Chicken nugget vegetable telah memenuhi standar untuk kadar 

air, kadar lemak dan kadar karbohidrat. 

Trisnaningsih (2014) melakukan penelitian mengenai 

bakso ikan tuna yang mempunyai kadar protein dan 

betakaroten tertinggi pada perlakuan M2W3 (penambahan 

jamur merang 50% dan wortel 40%) yaitu kadar protein 24,3 g 

dan kadar betakaroten 489,6 μg, sedangkan yang mempunyai 

kadar protein dan betakaroten terendah pada perlakuan M1W1 

(penambahan jamur merang 25% dan wortel 20%) yaitu kadar 



5 
 

protein 13,4 g dan kadar betakaroten 236,9 μg. Bakso dengan 

komposisi jamur merang 25% dan wortel 40% adalah bakso 

yang paling disukai oleh panelis. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Singal, Nurali, 

Koapaha dan Djarkasi (2011) mempunyai hasil analisis 

terhadap sosis ikan yang dihasilkan dari penelitian 

menunjukkan bahwa formula yang terbaik diperoleh pada 

sosis ikan dengan penambahan 10 g tepung wortel dan 5 g 

tepung sagu dalam 10 g daging ikan gabus dengan hasil kadar 

air 66,09%, kadar abu 2,7%, kadar lemak 1,28%, protein 

17,4%, serta adanya kandungan β-karoten. Sosis ikan gabus 

dengan menggunakan formula penambahan 10 g tepung wortel 

dan 5 g tepung sagu dilihat dari uji sensoris merupakan 

perlakuan yang paling disukai panelis dari segi rasa, warna, 

aroma, dan tekstur. Diagram alir skema kerangka pikir dapat 

dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Skema kerangka pikir 

 

 

Wortel jenis Imperator 

umur 3,5 bulan 

Mengandung 

betakaroten, vitamin 
A, antioksidan yang 

mampu mencegah 

radikal bebas 

penyebab kanker 

(Jusup, 2007). 

Dapat menjadi bahan 

tambahan pada bakso  

Wortel segar 
mempunyai flavour 

langu sehingga kurang 

disukai konsumen 

salah satunya anak-

anak (Trisnaningsih, 

2014). 

Bakso kelinci dengan penambahan wortel 

Daging kelinci jenis 

peranakan Dutch belted 

berumur 6 bulan 

Diversifikasi menjadi produk 

bakso yang disukai oleh 

masyarakat (Astati, 2013). 

Analisis: 

 Kadar air 

 Daya Ikat Air 

 Keempukan 

 Aktivitas 

Antioksidan 

Manfaat: 

Untuk mengetahui kualitas  
bakso dari segi fisik dan 

aktivitas antioksidan dalam 

mencegah  reaksi radikal 

bebas di dalam tubuh 

Mengandung 

tinggi protein 
dan rendah 

kolestrol 

(Wisaptiningsih 
dkk., 2012 

Dianggap 

sebagai hewan 
hias sehingga 

tidak layak 

dikonsumsi 
(Suradi, 2005) 
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1.6 Hipotesis 

Penambahan wortel pada pembuatan bakso kelinci 

dengan pemberian sebanyak 6%, 12% dan 17% dapat 

menurunkan kualitas kadar air, daya ikat air dan keempukan 

tetapi dapat meningkatkan kualitas aktivitas antioksidan dalam 

bakso kelinci. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Daging Kelinci 

 Sebagian kecil masyarakat telah mengkonsumsi 

daging kelinci dan berasumsi bahwa daging kelinci enak, 

seratnya halus dan secara fisik mirip dengan daging ayam, 

selain itu tidak memerlukan waktu yang cukup lama untuk 

mengolahnya jika akan dikonsumsi. Hal ini membuktikan 

bahwa daging kelinci dapat diterima masyarakat sebagai salah 

satu sumber protein hewani (Wisaptiningsih dkk., 2012). 

Pengolahan daging kelinci akan mengakibatkan terjadinya 

perubahan fisik maupun kimiawi sehingga menyebabkan 

terbentuknya aroma, konsistensi, tekstur, nilai gizi dan 

penampakan dari produk yang dihasilkan (Farida, Abustam 

dan Kadir, 2012). Berikut komposisi kimia daging dari ternak 

di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Komposisi kimia daging ternak pedaging di Indonesia 

Jenis 

Ternak 

Energi 

(Kkal/kg) 

Sodium 

(mg/g) 

Lemak 

Jenuh 

(mg/g) 

Kadar 

Air 

(%) 

Protein 

(%) 

Lemak 

(%) 

Kelinci 160 40 37 70 21 8 

Ayam 200 70 - 67 19,5 12 

Sapi 380 65 41,3 49 15,5 35 

Domba 345 75 55,4 53 15 31 

Babi 330 70 38,6 54,5 15 29,5 

Sumber : Wisaptiningsih dkk. (2012) 

 

 Daging kelinci berbeda dengan daging ternak 

ruminansia, dimana daging kelinci mempunyai warna sedikit 

pucat, sehingga daging kelinci dapat dikelompokkan ke dalam 
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daging berwarna putih seperti halnya daging ayam. 

Keistimewaan daging kelinci yaitu mempunyai kalori, 

kolestrol dan natrium yang rendah, keuntungan lainnya tulang 

pada kelinci lebih tipis, dagingnya halus dan seratnya pendek 

(halus) sehingga mudah dikunyah. Daging kelinci mempunyai 

kualitas kandungan gizi yang cukup baik, karena mengandung 

lemak, kolestrol dan garam yang rendah (Wisaptiningsih dkk., 

2012). Berikut ini kandungan kolestrol (asam lemak) pada 

daging kelinci dan daging ternak yang lain dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

 

Tabel 2. Kandungan kolestrol dan kalori daging ternak                      

pedaging  

Jenis Ternak Kolestrol (mg/100 g) Kalori (kkal) 

Kelinci 164 160 

Ayam 220 200 

Sapi 230 195 

Domba/kambing 250 210 

Babi 230 260 

Sumber : Sente (2012) 

 

2.2 Bakso  Kelinci 

 Produk olahan daging ini sangat digemari baik 

masyarakat kelas atas maupun bawah. Oleh karena itu, guna 

penyesuaian jangkauan daya beli masyarakat maka banyak 

ditemukan bentuk dan variasi mutu bakso di pasar. Bakso 

dapat dibuat dari berbagai macam daging sebagai bahan baku 

seperti daging sapi, daging ayam, daging babi, daging kelinci 

maupun daging ikan. Bakso yang dikenal dengan nama umum 

meatball, juga ditemukan di beberapa negara lain dengan 

nama lokal yang berbeda (Purnomo, 2012). Bakso merupakan 

salah satu jenis olahan daging yang disukai oleh masyarakat 
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baik orang tua maupun remaja dan anak-anak dari sekian 

banyak produk olahan daging yang lain. Mutu akhir dari 

produk bakso yang dihasilkan sangat ditentukan oleh mutu 

bahan baku dan proses pengolahan (Farida dkk., 2012). 

 Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan bakso 

adalah daging kelinci karena daging kelinci mempunyai 

beberapa kelebihan dibandingkan dengan ternak lain yaitu 

mempunyai kandungan protein lebih tinggi, rendah lemak, 

rendah kolesterol dan rendah garam sehingga daging kelinci 

baik dikonsumsi oleh setiap orang (Rossuartini, 2005).  Bahan 

utama dalam pembuatan bakso adalah daging dan bahan 

pengikat (binder) yang berupa tepung-tepungan serta bahan 

tambahan yaitu garam dan bumbu (Farida dkk., 2012). Syarat 

mutu kualitas bakso berdasarkan Badan Standarisasi Nasional  

(1995) dapat dilihat pada  Tabel 3. 

 

Tabel 3. Standar mutu kualitas bakso 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1. Organoleptik   

 - Bau - Normal, khas 

daging 

 - Rasa - Gurih 

 - Warna - Normal 

 - Tekstur - Kenyal 

2. Air % b/b Maks 70 

3. Abu % b/b Maks 3 

4. Protein % b/b Min 9 

5. Lemak % b/b Maks 2 

6 Boraks  Tidak boleh ada 

Sumber : Badan Standarisasi Nasional  (1995) 
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 Pembuatan bakso terdiri dari empat tahap, yaitu: 

penghancuran daging, pembuatan adonan, pencetakan dan 

pemasakan. Penghancuran daging dimaksudkan untuk 

mengeluarkan protein daging diantaranya aktin dan miosin 

sehingga dapat diekstraksi oleh garam, proses ini harus 

dipertahankan pada suhu dibawah 15
o
C, karena pada suhu 

yang tinggi mengakibatkan pecahnya emulsi sehingga tidak 

diperoleh adonan yang baik. Oleh karena itu dalam proses 

penggilingan selain ditambahkan bumbu, bahan penunjang dan 

garam juga ditambahkan es atau air es. Adonan yang terbentuk 

dicetak berbentuk bulatan dengan menggunakan mesin atau 

tangan yang dilanjutkan dengan pemasakan dalam air hangat 

selama 20 menit dan dilanjutkan dengan pemanasan kedua 

dalam air mendidih sampai bakso matang (Suradi, 2005). 

 

2.3 Bahan Pembuatan Bakso 

2.3.1 Tepung Tapioka 

 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 (Siska, 

Lontaan, Sakul dan Mirah, 2013). Bahan tambahan utama 

dalam pembuatan bakso adalah pati dan yang umum dipakai 

adalah pati tapioka atau nama dagangnya di Jawa Timur 

disebut tepung kanji yang terbuat dari ketela pohon (cassava). 

Pati yang ditambahkan kedalam adonan bakso ini berperan 

sangat penting dalam kualitas tekstur produk akhir. Interaksi 

antara protein miofibril dalam hal ini antinomiosin dengan pati 

yang telah mengalami gelatinisasi adalah penentu kekenyalan 

bakso (Koswara, 2009). Granula pati yang dalam adonan 
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bakso mengisi ruang kosong diantara matrik tiga dimensi 

aktinomiosin yang kemudian terkena panas selama perebusan 

bakso akan membantu kegetasan (rigidity) dari bakso dan juga 

memperkuat gel miofibril (Purnomo, 2012). 

  

2.3.2 Bumbu-Bumbu 

 Bakso adalah produk olahan daging yang termasuk 

produk olahan daging terstrukturisasi (restructured meat) atau 

dapat digolongkan dalam produk olahan daging cincang 

(communited meat). Produk ini diproduksi dengan 

menggunakan bahan baku daging cincang yang ditambah pati, 

sodium tripolifosfat, bawang putih dan monosodium gutamat. 

Garam-garam fosfat dan garam dapur berperan untuk 

meningkatkan protein daging terlarut dalam garam terutama 

aktin dan miosin untuk meningkatkan daya ikat air daging, 

rendemen dan juiceness bakso (Purnomo, 2012). Koswara 

(2009) menjelaskan bahwa garam dapur memiliki fungsi 

sebagai pemberi rasa pada produk bakso. Garam dapur selain 

memberi rasa juga berfungsi sebagai pelarut protein, pengawet 

dan meningkatkan daya ikat air dari protein daging. 

Pemakaian garam dalam pembuatan bakso berkisar antara 5 – 

10 persen dari berat daging.  

 Lada sering ditambahkan dalam bahan pangan untuk 

meningkatkan cita rasa sekaligus memperpanjang daya 

awetnya. Lada disukai karena memiliki dua sifat yaitu rasa 

pedas dan aroma khas. Rasa pedas lada disebabkan oleh zat 

piperin dan piperanin serta khavisin yang merupakan 

persenyawaan dari piperin dengan alkaloida (Rahardyan, 

2004). Lebih lanjut, Yunarni (2012) menjelaskan bahwa lada 

dapat meningkatkan dan memodifikasi flavor pada pengolahan 

daging sehingga perbedaan formulasi lada yang ditambahkan 
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akan menghasilkan produk daging dengan flavor yang berbeda 

pula. 

 Bawang putih berfungsi sebagai penambah aroma dan 

meningkatkan cita rasa produk yang dihasilkan. Bawang putih 

merupakan bahan alami yang biasanya ditambahkan ke dalam 

bahan makanan atau produk sehingga diperoleh aroma yang 

khas guna meningkatkan selera makan. Bau khas pada bawang 

putih berasal dari minyak volatil yang mengandung komponen 

sulfur. Selain itu bawang putih mengandung protein, lemak, 

vitamin B, vitamin C dan mineral (Kalsium, fosfat, besi dan 

belerang) (Muchtadi, 2010). 

 

2.3.3 Air Es 

 Tekstur dan keempukan produk bakso dipengaruhi 

oleh kandungan airnya (Siska dkk., 2013). Penambahan air 

pada adonan bakso diberikan dalam bentuk es batu atau air es 

supaya suhu adonan selama penggilingan tetap rendah. Dalam 

adonan, air berfungsi untuk melarutkan garam dan 

menyebarkannya secara merata keseluruh bagian massa 

daging, memudahkan ekstraksi protein dari daging dan 

membantu dalam pembentukan emulsi. Jumlah penambahan 

air biasanya antara 20% - 50% dari berat daging yang 

digunakan (Warin, 2012). Lebih lanjut, Tri (2012) 

menjelaskan bahwa dengan adanya es maka suhu dapat 

dipertahankan tetap rendah sehingga protein daging tidak 

terdenaturasi akibat mesin penggiling. Penggunaan es juga 

berfungsi untuk menambahkan air ke adonan sehingga adonan 

tidak kering selama pembentukan adonan maupun selama 

perebusan. 

  

2.3.4 Wortel 
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 Umbi wortel berwarna oranye, sayuran ini sangat 

bermanfaat karena mengandung alternatif jus lain yang 

disarankan yaitu mengandung banyak betakaroten, sumber 

vitamin A yang sangat berguna untuk penglihatan yang lemah 

dan kaya akan antioksidan yang mampu mencegah radikal 

bebas penyebab kanker. Wortel dapat dimakan mentah, 

dicampur dalam berbagai variasi makanan, minuman jus atau 

pun dimasak (Jusup, 2007). 

 Wortel kaya akan zat antioksidan betakaroten yang 

mampu mencegah radikal bebas menjadikan kanker. Wortel 

dapat menurunkan resiko kanker prostat pada lelaki. 

Mengkonsumsi secara rutin wortel dapat mengurangi 

keganasan dari radikal bebas (Kumalaningsih, 2007). Wortel 

mempunyai nilai aktivitas antioksidan yang ditunjukkan 

dengan nilai IC50 dari ekstrak umbi wortel (Daucus carota L.) 

yaitu 0,0914 mg/ml (Soebagio dkk., 2007). Selain itu, wortel 

juga mempunyai kandungan gizi yang lain dan dapat dilihat 

pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Kandungan gizi dalam 100 g wortel 

Pangan 

Kandungan Gizi (g) 

Karbohidrat Protein Serat Abu Air 
Vitamin 

A (SI) 

Wortel 9,1 1,1 3,1 1,0 85,7 12.000  

Sumber: Desrosier (2008) dan Kumalaningsih (2007) 

 

2.4 Analisis Pengujian 

2.4.1 Kadar Air 

 Kadar air suatu bahan biasanya dinyatakan dalam 

persentase berat bahan basah, misalnya dalam gram air untuk 

setiap 100 gr bahan disebut kadar air berat basah. Berat bahan 

kering adalah berat bahan setelah mengalami pemanasan 

beberapa waktu tertentu sehingga beratnya tetap (konstan). 
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Pada proses pengeringan air yang terkandung dalam bahan 

tidak dapat seluruhnya diuapkan (Untoro, Kusrahayu dan 

Setiani, 2012). 

 Kadar air sangat berpengaruh terhadap mutu bahan 

pangan dan hal ini merupakan salah satu sebab mengapa 

didalam pengolahan pangan air tersebut sering dikeluarkan 

atau dikurangi dengan cara penguapan atau pengentalan dan 

pengeringan. Pengurangan air disamping bertujuan 

mengawetkan juga untuk mengurangi besar dan berat bahan 

pangan sehingga memudahkan dan menghemat pengepakan 

(Afrisanti, 2010). Kadar air merupakan banyaknya air yang 

terkandung dalam bahan yang dinyatakan dalam persen. Kadar 

air juga salah satu karakteristik yang sangat 5 penting pada 

bahan pangan, karena air dapat mempengaruhi penampakan, 

tekstur, dan cita rasa pada bahan pangan. Kadar air dalam 

bahan pangan ikut menentukan kesegaran dan daya awet 

bahan pangan tersebut, kadar air yang tinggi mengakibatkan 

mudahnya bakteri, kapang, dan khamir untuk berkembang 

biak, sehingga akan terjadi perubahan pada bahan pangan 

(Winarno, 2004).  

  

2.4.2 Daya Ikat Air 

 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). Hartono, Iriyanti dan Singgih 

(2013) menambahkan bahwa kemampuan menahan air 

menjadi faktor penting terutama pada daging yang akan 

digunakan dalam industri pangan. Daya ikat air daging adalah 
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kemampuan protein daging mengikat air di dalam daging, 

sehingga daya ikat air ini dapat menggambarkan tingkat 

kerusakan protein daging. Daya ikat air dipengaruhi oleh 

pemanasan karena dengan adanya pemanasan maka akan 

terjadi denaturasi sehingga terjadi perubahan struktur daging 

dan terjadi penguapan air (Laksmi, 2012).  

 Walter (2000) menambahkan bahwa kemampuan 

menahan air jumlah gugus reaktif protein daging dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu pH, jumlah ATP, pengaruh 

regormortis dan perubahan-perubahan struktur selyang 

dikaitkan dengan enzim proteolitik. Nilai WHC dipengaruhi 

oleh perbandingan air dan protein juga tipe dari protein miosin 

dan pH. Lebih lanjut, Farahiya (2002) menjelaskan bahwa 

WHC dipengaruhi oleh semua susunan jarak dari protein 

miofibril terutama miosin dan dan serabut-serabut (filamen-

filamen). Kekuatan tarik menarik antara molekul yang 

berdekatan bisa menurun 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. 

 

2.4.3 Keempukan 

 Salah satu penilaian mutu daging adalah sifat 

keempukan  daging yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Faktor yang mempengaruhi keempukan daging ada 

hubungannya dengan komposisi daging itu sendiri, yaitu 

tenunan pengikat, serabut daging, sel-sel lemak diantara 

serabut daging serta rigor mortis daging setelah ternak 

dipotong (Widiastuti, Pudjomartatmo dan Nuhriawangsa, 

2012).   



17 
 

 Keempukan bakso yang dihasilkan dipengaruhi oleh 

daya mengikat air dan struktur daging yang lebih mudah 

mengekstrak protein (Hartono dkk., 2013). Sedangkan tekstur 

dan keempukan bakso juga dipegaruhi oleh kandungan airnya 

(Siska dkk., 2013). Penambahan air pada adonan bakso 

diberikan dalam bentuk es batu atau air es, supaya suhu 

adonan selama penggilingan tetap rendah. Air ditambahkan 

sampai adonan mencapai tekstur yang diinginkan. Jumlah 

penambahan ini dipengaruhi tepung yang ditambahkan. Untuk 

menghasilkan tekstur adonan yang sama, semakin banyak 

tepung semakin banyak air yang harus ditambahkan (Farida 

dkk., 2012). 

 

2.4.4 Aktivitas Antioksidan 

 Antioksidan adalah zat yang dalam kadar rendah 

mampu menghambat laju oksidasi molekuler target, dapat 

menangkal penuaan dini dan beragam penyakit lainnya. 

Senyawa yang terdapat dalam buah, sayur, rempah-rempah 

dan biji-bijian ini dapat menghambat reaksi berantai 

pembentukan radikal bebas dalam tubuh  yang diyakini 

sebagai penyebab penuaan dini (Pristiadi, 2010). Antioksidan 

merupakan senyawa yang diperlukan oleh tubuh untuk 

melindungi sel-sel tubuh yang diakibatkan oleh radikal bebas. 

Radikal bebas yang menyerang tubuh dapat mengakibatkan 

masalah seperti penuaan dini dan kanker (Dewanti, 2006). 

 Bahan pangan secara alamiah juga mengandung 

antioksidan, oleh karena itu selama hidupnya bahan pangan 

dapat bertahan terhadap kerusakan oksidatif. Antioksidan alam 

yang terdapat didalam bahan pangan diantaranya adalah 

vitamin E dan beberapa asam amino yang mengandung gugus 

–SH (Winarno, 2004). Antioksidan adalah senyawa yang 
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mempunyai struktur molekul yang dapat memberikan 

elektronnya dengan cuma-cuma kepada molekul radikal bebas 

tanpa terganggu sama sekali fungsinya dan dapat memutus 

reaksi berantai dari radikal bebas (Kumalaningsih, 2007).  

 Menurut Jusup (2007) antioksidan merupakan zat 

yang anti terhadap zat lain yang bekerja sebagai antioksidan. 

Zat lain itu popular disebut radikal bebas, yaitu molekul 

oksigen dengan atom yang pada orbit terluarnya memiliki 

elektron yang tidak berpasangan. Karena kehilangan 

pasangannya itu, molekul lalu menjadi tidak stabil, liar dan 

radikal. Antioksidan mampu melindungi sel-sel kulit yang 

sehat dari radikal bebas yang menyerangnya. Antioksidan 

terdapat pada buah dan sayuran yang banyak mengandung 

vitamin A, C dan E. 

 Parameter yang biasanya digunakan untuk pengukuran 

aktivitas antioksidan adalah IC50, yaitu bilangan yang 

menunjukkan konsentrasi ekstrak yang mampu menghambat 

aktivitas suatu radikal sebesar 50% (Molyneux, 2004). Untuk 

menentukan IC50, diperlukan persamaan kurva standar dari 

%inhibisi sebagai sumbu y dan konsentrasi fraksi antioksidan 

sebagai sumbu x. IC50 dihitung dengan cara memasukkan 

nilai 50% ke dalam persamaan kurva standar sebagai sumbu y 

kemudian dihitung nilai x sebagai konsentrasi IC50. Semakin 

kecil nilai IC50 menunjukkan semakin tinggi aktivitas 

antioksidannya (Molyneux, 2004). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 

2015 sampai dengan 15 April 2015 di 3 lokasi Laboratorium 

yaitu: 

a. Laboratorium Fisiko Kimia Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang untuk proses 

pembuatan bakso dan pengujian WHC. 

b. Laboratorium Biokimia Fakultas MIPA 

Universitas Brawijaya Malang untuk pengujian 

kadar air. 

c. Laboratorium Pengujian Mutu Pangan Fakultas 

Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 

Malang untuk pengujian aktivitas antioksidan dan 

keempukan. 

 

3.2  Materi penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian adalah bakso 

yang dibuat dari daging kelinci dengan tingkat penambahan 

wortel yang berbeda sebagai tambahan yang diujikan dalam 

penelitian. Daging kelinci yang digunakan adalah jenis 

pedaging lokal peranakan Dutch belted berumur 6 bulan dibeli 

dari UD Amanah Jaya yang berada di Jalan TVRI Kota Batu. 

Sedangkan untuk wortel jenis Imperator yang berumur 3,5 

bulan dibeli dari daerah Pujon, Batu Kabupaten Malang. 

Bahan lain yang digunakan adalah tepung  tapioka, garam, 

bawang putih,  merica bubuk, dan es batu. 
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3.2.1 Alat yang digunakan untuk penelitian adalah: 

a. Peralatan yang digunakan dalam pembuatan 

bakso adalah timbangan analitik merk Mettler 

Toledo (Lampiran 9), meat grinder merk Black 

and Decker, pisau, telenan, baskom, sendok, 

panci, kompor dan alat peniris bakso. 

b. Alat yang digunakan untuk pembuatan wortel 

halus adalah blender dengan kecepatan 1500 rpm, 

pisau dan panci. 

c. Peralatan yang digunakan untuk uji kadar air 

adalah timbangan analitik merk Mettler Toledo, 

oven merk Memmert (Lampiran 9) dan wadah 

bekas roll film. 

d. Peralatan yang digunakan untuk uji daya ikat air 

(WHC) adalah kertas saring Whatman no 42, dua 

plat kaca, beban 35 kg, kertas grafik, timbangan 

analitik merk Mettler Toledo dan pensil 2B. 

e. Peralatan yang digunakan untuk uji keempukan 

pada bakso menggunakan alat pnetrometer merk 

Imada (Lampiran 9). 

f. Peralatan yang digunakan untuk uji antioksidan 

adalah timbangan analitik merk Mettler Toledo, 

pipet volume, micropipet, mortar, labu ukur 50 

mL, alumunium foil, spektrofotometer UV-Vis 

merk Genesys 20 (Lampiran 9),  corong kaca, 

vortex merk Turbo Mixer (Lampiran 9), tabung 

reaksi 15 mL dan raknya.       
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3.2.2 Bahan yang digunakan untuk penelitian adalah: 

 Untuk uji aktivitas antioksidan menggunakan etanol 

(PA), aquadest pH 7 dan bubuk Di-Phenil-Picryl-Hidrazil 

(DPPH) 0,2 mM yang berperan sebagai radikal bebas. 

 

3.3  Metode Penelitian 

3.3.1  Rancangan Percobaan 

 Metode penelitian ini adalah percobaan laboratorium 

dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang 

terdiri dari 4 perlakuan dan 3 kali ulangan, konsep perlakuan 

dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap yang 

digunakan pada penelitian 

Perlakuan 
Ulangan 

U1 U2 U3 

P0 P0U1 P0 U2 P0 U3 

P1 P1U1 P1 U2 P1 U3 

P2 P2U1 P2 U2 P2 U3 

P3 P3U1 P3 U2 P3 U3 

Keterangan : 

P0   : Penambahan 0% wortel dalam 100% adonan bakso 

   (kontrol) 

P1 : Penambahan 6% wortel dalam 100% adonan bakso 

P2 : Penambahan 12% wortel dalam 100% adonan bakso 

P3 : Penambahan 17% wortel dalam 100% adonan bakso 

 

3.3.2  Formulasi yang Digunakan dalam Pembuatan 

Bakso 

 Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan bakso 

kelinci dengan penambahan wortel dapat dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Jumlah bahan yang digunakan dalam proses 

pembuatan bakso kelinci 

No Bahan yang digunakan P0  P1  P2  P3  

1 Daging Kelinci (g) 100 100  100  100   

2 Tepung tapioka (g) 25 25  25 25  

3 Bawang putih (g) 3 3  3  3  

4 Merica halus (g) 0,2  0,2  0,2  0,2  

5 Garam dapur (g) 2  2  2  2  

6 Es batu (g) 15 15  15  15  

7 Wortel (g) 0 10  20  30  

 Total 145,2 155,2 165,2 175,2 

Sumber: Kurniawan dkk.,(2012)  

 

3.3.3  Prosedur Pembuatan Wortel  

 Proses pengolahan wortel menjadi wortel halus dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram alir pembuatan wortel (Fitriani, 2011) 

Wortel 

Dikupas sampai bersih 

Dicuci menggunakan air mengalir 

Dimasukkan ke dalam blender berkecepatan 1500 rpm 

Digiling sampai halus 

Wortel Halus 



23 
 

3.3.4  Prosedur Pembuatan Bakso 

 Prosedur pembuatan bakso secara skematis dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram alir pembuatan bakso (Putri, 2009) 

Dipotong kecil-kecil 

sekitar 2 cm 

Digiling dengan meat grinder sampai halus 

sekitar 1 menit  

Ditambahkan tepung tapioka, garam, bawang putih, 

merica, air es, wortel halus 

Dicampur adonan dengan meat grinder sekitar 1 menit 

Adonan 

Dicetak bulat-bulat 

Bakso dimasukkan ke dalam panci yang berisi air panas (80°C) selama 5 menit 

Bakso diangkat dan ditiriskan  

Dianalisis  

 Kadar air 

 Daya ikat air 

 Keempukan 

 Aktivitas 
Antioksidan 

Bakso 

100 g daging kelinci 

Bakso dimasak kembali pada air panas (100°C) 

selama 10 menit 

Daging 
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3.4  Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diukur pada penelitian ini yaitu 

karakteristik fisik dan kimia bakso kelinci yang meliputi uji 

kadar air, uji daya ikat air, uji keempukan dan uji aktivitas 

antioksidan bakso kelinci. Metode pengujian karakteristik fisik 

dan  kimiabakso kelinci pada penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengujian kadar air menggunakan metode pemanasan 

pada suhu 105
o
C mengikuti prosedur Sediaoetama 

(2000). Prosedur pengujian dapat dilihat pada 

Lampiran 1. 

2. Pengujian daya ikat air menggunakan beban seberat 

35 kg mengikuti prosedur Yuwono dan Susanto 

(2001). Prosedur pengujian dapat dilihat pada 

Lampiran 2. 

3. Pengujian keempukan menggunakan pnetrometer 

mengikuti prosedur Yuwono dan Susanto (2001). 

Prosedur pengujian dapat dilihat pada Lampiran 3. 

4. Pengujian Aktivitas Antioksidan  menggunakan 

Spektrofotometer UV-Vis dengan metode DPPH pada 

λ=516 nm mengikuti prosedur Zuhra, Tarigan dan 

Sibotang (2000) dan  Molyneux (2004). Prosedur 

pengujian dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 

3.5  Analisis Data 

 Data yang diperoleh ditabulasi dan dihitung dengan 

Analysis of Varians (ANOVA), menggunakan Microsoft 

Office Excel 2007, apabila ada perbedaan yang nyata maka 

dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) dengan rumus: 

BNJα = q .  𝐾𝑇𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡  / 𝑟  (Astuti, 2007). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Nilai Uji Kadar Air terhadap Penambahan Wortel 

Pada Bakso Kelinci 

 Hasil pengujian kadar air menunjukkan adanya 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap penambahan 

wortel pada bakso yang dibuat dari daging kelinci. Data dan 

analisis ragam uji kadar air bakso kelinci penambahan wortel 

selengkapnya disajikan pada Lampiran 5. Rata-rata nilai kadar 

air bakso kelinci dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Rata-rata hasil uji kadar air bakso kelinci (%) 

Perlakuan Rata-Rata±SD 

P0 (tanpa penambahan wortel) 69,3±1,28
a 

P1 (penambahan 6% wortel) 69,86±1,44
a 

P2 (penambahan 12% wortel) 73,03±0,57
ab 

P3 (penambahan 17% wortel) 75,2±0,72
b 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama  

menunjukkan hasil yang berbeda sangat nyata 

(P<0,01)  

 

 Standar kadar air pada bakso yang telah ditentukan 

Badan Standar Nasional (1995) adalah maksimal 70%. Rata-

rata kadar air yang memenuhi standar adalah P0 dan P1 yaitu 

69,3% dan 69,86%. Pada P3 dan P4 rata-rata kadar airnya 

adalah 73,03 dan 75,2%, kadar air ini tidak memenuhi Badan 

Standar Nasional yang telah ditentukan. Meningkatnya 

penambahan wortel pada bakso kelinci menunjukkan 

peningkatan kadar air secara signifikan. 

 Kadar air di dalam bakso tidak boleh melebihi 70%  

apabila melebihi 70% maka akan mempengaruhi tekstur, rasa 
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dan daya tahan bakso karena mikroba membutuhkan media air 

untuk mempercepat pertumbuhannya sehingga bakso akan 

rusak dalam waktu dekat (Koswara, 2009). Menurut pendapat 

(Winarno, 2004) bahwa air merupakan komponen utama 

dalam bahan pangan karena air dapat mempengaruhi 

penampakkan, tekstur, serta citarasa makanan. Kandungan air 

dalam bahan makanan ikut menentukan penerimaan, 

kesegaran dan daya tahan bahan tersebut.  

 Bakso kelinci dengan penambahan wortel 

menyebabkan kadar air bakso tinggi, semakin banyak 

penambahan wortel maka kadar air pada bakso juga akan 

semakin tinggi, hal ini terjadi disebabkan oleh kandungan air 

pada wortel yang tinggi sehingga dapat mempengaruhi 

kandungan kadar air pada bakso. Hal ini sesuai pendapat 

Kumalaningsih (2007) yang menyatakan bahwa kandungan zat 

gizi dalam 100 g wortel adalah sebagai berikut :  protein 1,1 g 

,  karbohidrat  6%,  serat 3,1 g,  vitamin  A  12.000 SI, vitamin 

C 4 mg, vitamin E 0,5 g. Kandungan air dalam wortel 

sebanyak 85,7 g. Daging kelinci juga mempunyai kadar air 

yang tinggi. Pla, Plascual and Arino (2004) melakukan 

penelitian tentang kadar air pada daging kelinci dan diperoleh 

rata-rata kadar air pada daging kelinci adalah 71,3%. 

 Vinay, Biswas, Sahoo, Chatli and Sivakumar (2013) 

melakukan penelitian 2 eksperimen yaitu  chicken nugget 

dengan penambahan pisang hijau dan kedelai. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa semakin banyak penambahan pisang 

hijau dan kedelai maka kadar air pada chicken nugget juga 

semakin tinggi. Pada eksperimen pertama diperoleh kadar air 

terendah terdapat pada chicken nugget  tanpa penambahan 

(kontrol) yaitu 64,5% sedangkan kadar air tertinggi terdapat 

pada penambahan pisang hijau 5% yaitu 66,3%. Pada 
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eksperimen kedua kadar air terendah pada chicken nugget 

tanpa panambahan (kontrol) yaitu 65,9% sedangkan kadar air 

tertinggi terdapat pada chicken nugget dengan penambahan 

kedelai 4% yaitu 67%. Peningkatan kadar air pada chicken 

nugget kontrol dengan chicken nugget yang diberi 

penambahan menunjukkan peningkatan yang signifikan. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Cegielka and Tambor 

(2012) tentang penambahan inulin pada chicken burger 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kadar air seiring 

bertambahnya pemberian inulin pada chicken burger. Inulin 

adalah jenis karbohidrat yang mengandung serat kasar, dapat 

ditemukan pada berbagai buah-buahan dan sayuran seperti 

bawang dan pisang. Rata-rata kadar air terendah terdapat pada 

perlakuan kontrol yaitu 63,9% sedangkan rata-rata kadar air 

tertinggi terdapat pada perlakuan 3 (penambahan 3% inulin 

pada chicken burger) yaitu 65,1%. Peningkatan kadar air dari 

perlakuan kontrol ke perlakuan 3 menunjukkan peningkatan 

yang signifikan tetapi penambahan inulin ini tidak 

menimbulkan efek yang merugikan sedangkan penambahan 

flakes wortel pada chicken  nugget menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan yang signifikan pada kadar air seiring dengan 

meningkatnya penambahan flakes wortel. Kadar air terendah 

terdapat pada perlakuan tanpa penambahan flakes wortel yaitu 

52,78% setelah diberi tambahan flakes wortel maka kadar air 

meningkat yaitu 57,10%. Meningkatnya kadar air ini masih 

masuk ke dalam standar SNI chicken  nugget yang telah 

ditentukan yaitu dibawah 60% (Suwoyo, 2006). 

 Penambahan Texturized Soy Protein (TSP) pada bakso 

sapi dapat meningkatkan protein bakso. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa semakin banyak penambahan  TSP pada 

bakso maka kadar air pada bakso semakin meningkat. Kadar 
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air bakso yang paling rendah pada bakso tanpa tambahan  TSP 

yaitu 60,52% sedangkan kadar air tertinggi pada bakso yang 

100% dibuat dari  TSP yaitu 61,32%. Kadar air pada bakso 

yang diberi penambahan  TSP 25%, 50% dan 75% yaitu 

60,77%; 60,95% dan 61,01%. Peningkatan kadar air setelah 

penambahan  TSP menyebabkan rendahnya tekstur bakso 

sehingga nilai tekstur bakso yang telah diujikan pada panelis 

mempunyai nilai rendah (Omwamba, Mary, Mahungu, 

Symon, Faraj and Abdul, 2014)  

 Produk daging olahan seperti bakso, sosis, chicken  

nugget maupun chicken burger yang diberi penambahan 

sayuran atau buah-buahan akan meningkatkan kadar air karena 

sayur maupun buah-buahan mengandung kadar air yang 

tinggi. Penambahan wortel ke dalam bakso dapat 

meningkatkan kadar air tetapi jika penambahan wortel ke 

dalam bakso hanya 6% maka tidak akan menimbulkan efek 

yang merugikan. 

 

4.2 Nilai Uji Daya Ikat Air / Water Hold Capacity 

(WHC) terhadap Penambahan Wortel  Pada Bakso 

Kelinci 

 Hasil pengujian daya ikat air menunjukkan adanya 

perbedaan sangat nyata (P< 0,01) terhadap penambahan wortel 

pada bakso yang dibuat dari daging kelinci. Data dan analisis 

ragam uji Daya Ikat Air bakso kelinci penambahan wortel 

selengkapnya disajikan pada Lampiran 6. Rata-rata nilai kadar 

air bakso kelinci dapat dilihat pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Rata-rata hasil uji WHC bakso kelinci (%) 

Perlakuan Rata-Rata±SD 

P0 (tanpa penambahan wortel) 34,46±1,00
c 

P1 (penambahan 6% wortel) 25,64±0,66
b 

P2 (penambahan 12% wortel) 24,12±1,81
b 

P3 (penambahan 17% wortel) 15,81±1,83
a 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan hasil yang berbeda sangat nyata 

(P<0,01) 

 

 Kadar daya ikat air pada bakso kelinci pada penelitian 

yang dilakukan Kusnadi, Bintoro dan Al-Baari (2012) adalah 

38,47%. Semakin tinggi daya ikat air pada bakso maka tekstur 

bakso akan semakin bagus. Kadar daya ikat air tertinggi 

terdapat pada P0 (perlakuan kontrol) yaitu 34,46% sedangkan 

kadar daya ikat air terendah terdapat pada P3 yaitu 15,81%. 

Peningkatan pemberian level wortel pada bakso menyebabkan 

penurunan yang signifikan terhadap kadar daya ikat air. 

 Perbedaan kadar daya ikat air (WHC) pada bakso 

kelinci penambahan wortel disebabkan oleh kandungan air 

yang tinggi pada wortel sehingga bakso memiliki kadar air 

yang tinggi. Menurut Rusmiati (2002) dengan meningkatnya 

penambahan wortel pada bakso maka bertambah pula kadar air 

sekaligus wortel itu sendiri tidak memiliki kemampuan untuk 

mengikat sedikit air sehingga menurut Wulandari (2011) 

semakin tinggi kadar air maka semakin rendah daya ikat air 

pada daging. Lebih lanjut, Suryaningsih (2014) menjelaskan 

bahwa pemasakan daging dapat mengakibatkan solubilitas 

protein dan berdampak terhadap perubahan WHC. Suhu yang 

tinggi akan meningkatkan denaturasi protein dan menurunkan 

WHC. Perubahan besar pada WHC terjadi pada saat suhu 
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pemanasan 60
o
C. WHC menurun dengan meningkatnya suhu 

pemanasan. 

 Soeparno (2005) menambahkan bahwa perbedaan 

daya ikat air juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti 

spesies, umur, temperature kelembapan, penyimpanan, jenis 

kelamin, kesehatan, perlakuan sebelum pemotongan dan 

lemak intramuskuler. Kelembapan daging dipengaruhi oleh 

daya ikat air, kandungan air dan kondisi perlemakan pada 

daging. Selain itu menurut Agustina, Rosyidi dan Widati 

(2012) 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. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Rusmiati (2002) 

adalah penambahan sagu dan wortel pada bakso. Rata-rata 

daya ikat air tertinggi terdapat pada bakso yang tidak diberi 

penambahan wortel (perlakuan kontrol) yaitu 93,39% 

sedangkan rata-rata daya ikat air yang terendah terdapat pada 

bakso dengan penambahan wortel 4% yaitu 86,08%. 

Penurunan daya ikat air terjadi apabila pemberian wortel pada 

bakso meningkat. Penurunan kadar daya ikat air ini 

disebabkan ruang yang seharusnya terisi protein berkurang 

dengan adanya wortel.  

 Darwish, Ibrahim, Ataala and  Abdelsalam (2011) 

melakukan penelitian tentang penambahan kentang pada 

pembuatan beef burger. Peningkatan level pemberian kentang 

menyebabkan kadar daya ikat air pada beef burger mengalami 
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penurunan. Kadar Daya Ikat Air tertinggi terdapat pada 

perlakuan kontrol yaitu 94,45% sedangkan kadar daya ikat air 

terendah terdapat pada beef burger dengan pemberian kentang 

terbanyak (22,5%) yaitu 90,65%. Beef burger dengan 

penambahan kentang sebanyak 15% mempunyai kadar daya 

ikat air 91,85%. Rendahnya kadar daya ikat air dipengaruhi 

oleh tingginya kadar air yang terkandung dalam beef burger. 

 Penambahan Pure Potatos (PP) pada bakso 

menunjukkan bahwa kadar daya ikat air perlakuan kontrol dan 

perlakuan 1 (penambahan 10% PP pada bakso) menghasilkan 

kadar yang sama yaitu 67% sedangkan perlakuan 2 

(penambahan 20% PP pada bakso) mempunyai 64% kadar 

daya ikat air. Pemberian PP yang semakin banyak berakibat 

penurunan pada kadar daya ikat air. Semakin menurun daya 

ikat air berarti kemampuan bakso untuk mengikat air juga 

semakin menurun dan mengakibatkan bakso memiliki tekstur 

yang empuk (Ergeze, Akcan and Serdaroğlu, 2014). 

 Produk daging olahan seperti bakso maupun beef 

burger yang diberi penambahan sayuran atau buah-buahan 

akan menurunkan kadar daya ikat air karena sayur maupun 

buah-buahan mengandung kadar air yang tinggi dan tidak 

mempunyai kemampuan dalam mengikat air sehingga 

mengakibatkan penurunan kadar daya ikat air. Penambahan 

wortel ke dalam bakso dapat menurunkan kadar daya ikat air 

tetapi jika penambahan wortel ke dalam bakso hanya 6% maka 

tidak akan menimbulkan efek yang merugikan.  
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4.3 Nilai Uji Keempukan terhadap Penambahan 

Wortel Pada Bakso Kelinci 

 Hasil pengujian keempukan menunjukkan adanya 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap penambahan 

wortel pada bakso yang dibuat dari daging kelinci. Data dan 

analisis ragam uji keempukan bakso kelinci penambahan 

wortel selengkapnya disajikan pada Lampiran 7. Rata-rata 

nilai keempukan bakso kelinci dapat dilihat pada Tabel 9. 

 

Tabel 9. Rata-rata hasil uji keempukan pada bakso kelinci (N) 

Perlakuan Rata-Rata±SD 

P0 (tanpa penambahan wortel) 9,63±1,01
c 

P1 (penambahan 6% wortel) 8,16±0,56
bc 

P2 (penambahan 12% wortel) 6,1±0,62ab 

P3 (penambahan 17% wortel) 5±0,36
a 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan hasil yang berbeda sangat           

nyata (P<0,01) 

 

 Nilai keempukan bakso yang direkomendasikan 

kepada Standar Nasional Indonesia adalah 11,50 N – 15,97 N. 

Bakso yang digunakan dalam penelitian ini adalah bakso sapi 

yang mengandung sedikit kadar air (Pramuditya dan Yuwono, 

2014) tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Kusnadi dkk. 

(2012) keempukan bakso yang dibuat dari daging kelinci 

adalah 9,80 N sedangkan keempukan bakso yang dibuat dari 

50% daging sapi dan 50% daging kelinci adalah 12,33 N. Nilai 

keempukan tertinggi terdapat pada P0 (perlakuan kontrol) yaitu 

9,63 N sedangkan nilai keempukan terendah terdapat pada P3 

yaitu 5 N. Peningkatan pemberian level wortel pada bakso 
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menyebabkan penurunan yang signifikan terhadap nilai 

keempukan. 

 Perbedaan nilai keempukan bakso yang diberi 

penambahan wortel disebabkan oleh tingkat pemberian wortel 

yang berbeda, semakin meningkatnya pemberian wortel pada 

bakso kelinci maka terjadi penurunan nilai daya tusuk bakso. 

Semakin rendah nilai daya tusuk bakso maka terjadi 

penurunan keempukan pada bakso kelinci, hal ini sesuai 

dengan pendapat Soeparno (2005) bahwa semakin kecil nilai 

keempukan, maka daging semakin empuk. Setiawan, Padaga 

dan Widati (2014) menambahkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi keempukan daging salah satunya adalah umur 

ternak saat dipotong. Daging ternak muda lebih empuk 

dibandingkan dengan daging ternak yang lebih tua, hal ini 

disebabkan oleh perbedaan ukuran serat dan berkas otot. 

 Bakso kelinci yang tidak diberi penambahan wortel 

mempunyai tingkat keempukan yang tertinggi diduga 

disebabkan karena memiliki kadar air yang rendah dan 

menyebabkan tekstur keras sehingga membutuhkan gaya max 

untuk memberi deformasi pada produk bakso. Menurut 

Puspitasari (2008) tekstur bakso dinyatakan dengan 

keempukan dan kekenyalan. Fmax (N) dinyatakan sebagai 

keempukan, semakin tinggi nilai Fmax (N) maka diasumsikan 

bakso tersebut semakin keras. Kekenyalan dapat dihitung dari 

selisih antara ketinggian bakso dengan Fmax (mm) yaitu 

kedalaman bakso pada saat mengalami kerusakan atau hancur 

setelah diberikan gaya (Fmax (N)). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2008) 

adalah bakso subtitusi tepung tapioka dengan rumput laut 

Eucheuma cottoni. Rata-rata nilai keempukan tertinggi 

terdapat pada bakso yang hanya diberi tambahan tepung 
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tapioka yaitu 37,63 N sedangkan nilai keempukan terendah 

terdapat pada bakso dengan subtitusi 100% rumput laut yaitu 

28,16 N. Penurunan nilai keempukan signifikan terhadap 

meningkatnya level pemberian rumput laut. Rumput laut 

mengandung kadar air yang tinggi sehingga menyebabkan 

bakso dengan penambahan rumput laut lebih empuk daripada 

bakso dengan penambahan tepung tapioka sedangkan 

penelitian tentang penambahan inulin pada chicken burger 

menunjukkan bahwa terjadi penurunan nilai keempukan 

seiring bertambahnya pemberian inulin pada chicken burger. 

Inulin adalah jenis karbohidrat yang mengandung serat kasar, 

dapat ditemukan pada berbagai buah-buahan dan sayuran 

seperti bawang dan pisang. Rata-rata nilai keempukan 

tertinggi terdapat pada perlakuan kontrol dan perlakuan 1 

(penambahan inulin 1% pada chicken burger) yaitu 29,1 N 

sedangkan rata-rata nilai keempukan terendah terdapat pada 

perlakuan 3 (penambahan 3% inulin pada chicken burger) 

yaitu 27,2 N.  Pemberian sedikit inulin pada chicken burger 

tidak memberikan pengaruh pada tingkat keempukan chicken 

burger (Cegielka and Tambor, 2012). 

 Ergeze et al. (2014) melakukan penelitian tentang 

tingkat penambahan Pure Potatos (PP) pada bakso 

menunjukkan bahwa nilai keempukan terendah terdapat pada 

perlakuan kontrol yaitu 22,6 sedangkan nilai keempukan 

tertinggi terdapat pada perlakuan 2 (penambahan 20% PP pada 

bakso) yaitu 27,0. Pemberian PP yang semakin banyak 

berakibat peningkatan pada nilai keempukan. Semakin tinggi 

nilai keempukan maka semakin empuk tekstur bakso. Alat 

pnetrometer semakin dalam menusuk bakso menghasilkan 

nilai keempukan yang semakin tinggi yang artinya tekstur 

bakso semakin empuk. 
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 Produk daging olahan seperti bakso maupun chicken 

burger yang diberi penambahan sayuran atau buah-buahan 

akan menurunkan nilai keempukan karena sayur maupun 

buah-buahan mengandung kadar air yang tinggi dan tidak 

mempunyai kemampuan dalam mengikat air sehingga 

mengakibatkan penurunan nilai keempukan (produk yang 

diberi penambahan akan memiliki tekstur yang semakin 

empuk). Penambahan wortel ke dalam bakso dapat 

menurunkan nilai keempukan tetapi jika penambahan wortel 

ke dalam bakso tidak lebih dari 6%  maka tidak akan 

berpengaruh pada nilai keempukan.  

 

4.4 Nilai Uji Aktivitas Antioksidan terhadap 

Penambahan Wortel Pada Bakso Kelinci 

 Hasil pengujian antioksidan menunjukkan adanya 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap penambahan 

wortel pada bakso yang dibuat dari daging kelinci. Data dan 

analisis ragam uji antioksidan bakso kelinci penambahan 

wortel selengkapnya disajikan pada Lampiran 8. Rata-rata 

nilai aktivitas antioksidan bakso kelinci dapat dilihat pada 

Tabel 11. 

 

Tabel 11. Rata-rata nilai antioksidan IC50 pada bakso kelinci   

(mg/g) 

Perlakuan Rata-Rata±SD 

P0 (tanpa penambahan wortel) 132,77±2,20
b 

P1 (penambahan 6% wortel) 130,4±0,73
b 

P2 (penambahan 12% wortel) 75,55±5,50
a 

P3 (penambahan 17% wortel) 61,72±5,19
a 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan hasil yang berbeda sangat          

nyata (P<0,01) 
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  Aktivitas antioksidan pada wortel cukup tinggi 

sehingga jika ditambahkan pada produk olahan daging (seperti 

bakso, sosis, nugget) akan meningkatkan aktivitas antioksidan 

produk olahan daging tersebut (Mendiratta, Shinde dan Mane, 

2013). Perbedaan aktivitas antioksidan bakso yang diberi 

penambahan wortel disebabkan oleh perbedaan tingkat 

pemberian wortel pada bakso, semakin meningkatnya 

pemberian wortel pada bakso kelinci maka nilai IC50 semakin 

rendah, semakin rendahnya nilai IC50 maka terjadi 

peningkatan nilai aktivitas antioksidan pada bakso. Menurut 

Kumalaningsih (2007) wortel kaya akan zat antioksidan 

betakaroten yang mampu mencegah radikal bebas menjadikan 

kanker.  

 Widyaningsih (2010) menyatakan bahwa secara 

spesifik, suatu senyawa dikatakan sebagai antioksidan sangat 

kuat jika nilai EC50 kurang dari 50 µg/ml, kuat untuk EC50 

bernilai 50-100 µg/ml, sedang jika EC50 bernilai 151-200 

µg/ml. Pada P3 dan P2 mempunyai nilai 61,72 mg/g dan 75,55 

mg/g yang berarti memiliki senyawa antioksidan yang kuat 

sedangkan pada P0 dan P1 memiliki nilai rata-rata 132,77 

mg/g dan 130,4  mg/g yang berarti memiliki senyawa 

antioksidan sedang.  

 Khomsan (2009) menambahkan bahwa proses 

pemanasan ternyata meningkatkan kadar antioksidan wortel 

kira-kira sepertiga. Kadar antioksidan wortel pun meningkat 

selama penyimpanan pada temperature tinggi selama sampai 

satu minggu. Sesudah itu kadarnya berkurang, tetapi tidak 

pernah mencapai kadar antioksidan maksimal untuk wortel 

mentah. Pemasakan mungkin membuka sel-sel tanaman 

sehingga antioksidan dan bahan-bahan kimia tanaman lainnya 

dapat diserap dengan baik. Bakso dengan penambahan wortel 
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17% memiliki nilai aktivitas antioksidan tertinggi yaitu 59,01, 

hal ini dikarenakan semakin banyak wortel yang ditambahkan 

maka semakin banyak senyawa radikal bebas yang akan 

berpasangan dengan elektron antioksidan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Kumalaningsih (2007) bahwa Antioksidan 

adalah senyawa yang mempunyai struktur molekul yang dapat 

memberikan elektronnya dengan cuma-cuma kepada molekul 

radikal bebas tanpa terganggu sama sekali fungsinya dan dapat 

memutus reaksi berantai dari radikal bebas. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Norhidayah, Babji, 

Shazali, Norazmir and Norazlanshah (2011) tentang efek 

penambahan mangga dan jambu biji pada bakso terhadap 

aktivitas antioksidan menunjukkan bahwa aktivitas terendah 

terdapat pada perlakuan kontrol  dan aktivitas antioksidan  

tertinggi terdapat pada bakso dengan penambahan mangga 

(menggunakan 400 ppm). Semakin tinggi ppm yang 

digunakan maka aktivitas antioksidan semakin menurun, 

penelitian ini sama dengan penelitian tentang penambahan 

bekatul beras merah pada sosis tempe menunjukkan bahwa 

peningkatan level pemberian bekatul beras merah dapat 

meningkatkan aktivitas antioksidan secara signifikan. Rata-

rata aktivitas antioksidan tertinggi terdapat pada perlakuan 3 

(penambahan 10% bekatul beras merah) yaitu 13,28% 

sedangkan aktivitas antioksidan terendah terdapat pada 

perlakuan kontrol yaitu 7,9% (Kusumastuti, 2012). 

 Verma, Rajkumar, Benerjee, Biswas and Das (2013) 

melakukan penelitian tentang penambahan bubuk jambu biji 

pada nugget domba menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan 

tertinggi ditunjukkan dengan jumlah total phenol yang 

tertinggi yaitu pada perlakuan 3 (penambahan % bubuk jambu 

biji) yaitu 2000µg GAF/g sedangkan aktivitas antioksidan 
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terendah terdapat pada perlakuan kontrol yaitu 800 µg GAF/g. 

Peningkatan level pemberian bubuk jambu biji dapat 

meningkatkan aktivitas antioksidan secara signifikan. 

 Produk daging olahan seperti bakso, nugget maupun 

sosis yang diberi penambahan sayuran atau buah-buahan yang 

mengandung antioksidan dapat meningkatkan aktivitas 

antioksidan pada produk olahan daging. Peningkatan level 

penambahan wortel ke dalam bakso dapat meningkatkan 

aktivitas  antioksidan pada bakso sehingga bakso memiliki 

tambahan nilai gizi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penambahan wortel pada pembuatan bakso kelinci 

dapat menurunkan kualitas kadar air, kadar daya ikat air dan 

keempukan tetapi meningkatkan kualitas aktivitas antioksidan. 

Peningkatan konsentrasi wortel dalam bakso kelinci sampai 

konsentrasi 17% dapat meningkatkan aktivitas antioksidan 

pada bakso kelinci. 

 

5.2 Saran 

 Penelitian dapat dilanjutkan dengan penambahan 

wortel dalam bentuk segar maupun tepung pada produk olahan 

daging yang lain dan dilihat dari  kualitas aktivitas air (aw) dan 

mikroba. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Prosedur Pengukuran Kadar Air 

(Sediaoetama, 2000) 

 Prinsip dasar analisis kadar air adalah menguapkan air 

yang ada dalam bahan pangan dengan jalan pemanasan 

menggunakan oven. Prosedur pengukuran Kadar Air adalah: 

1. Analisis dilakukan dengan cara menimbang sampel 

yang sudah dihaluskan sebanyak 5 g dalam botol 

timbang yang telah diketahui beratnya. 

2. Dikeringkan dalam oven pada suhu 105
o
C selama 24 

jam. Setelah itu didinginkan dalam deksikator dan 

ditimbang. 

3. Kadar air dihitung dengan rumus sebangai berikut : 

Kadar air =
𝐵−𝐶

𝐵−𝐴
 x 100% 

Keterangan :  

A = Bobot cawan kosong 

B = Bobot sampel dan cawan sebelum dikeringkan 

C = Bobot sampel dan cawan yang telah dikeringkan 
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Lampiran 2. Prosedur Uji Daya Ikat Air Pada Bakso 

Kelinci (Yuwono dan Susanto, 2001) 

 

Prinsip dasar pengujian ini adalah mengukur air yang 

terikat oleh produk dengan cara mengukur air bebas yang 

dapat dikeluarkan dari produk dengan adanya gaya tekanan. 

Besarnya air bebas ini dideteksi dengan mengukur luasan area 

basah dari kertas saring. Prosedur pengujian Daya Ikat Air 

adalah: 

1. Sampel ditimbang 0,3 g. 

2. Sampel diletakkan di atas kertas saring Whatman No 42. 

3. Sampel diletakkan diantara dua plat kaca selama 5 menit. 

4. Diberi beban 35 kg selama 5 menit. 

5. Ditandai luasan area basah dan yang tertutup sampel pada 

kertas saring. 

6. Dihitung total area basah setelah dikurangi area yang 

tertutup sampel 

7. WHC dihitung dengan rumus : 

MgH2O    = 
𝐴𝑟𝑒𝑎  𝑏𝑎𝑠𝑎 ℎ  (𝑐𝑚2)

0,0948
   - 8,0 

%  air bebas = 
𝐻2𝑂 (𝑚𝑔 )

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡  𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙  (𝑚𝑔 )
 𝑋 100% 

% Air terikat = % air - % air bebas 
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Lampiran 3. Prosedur Pengujian Keempukan (Yuwono 

dan Susanto, 2001) 

Pengujian ini menggunakan alat pnetrometer. Prinsip 

uji ini adalah memberikan beban pada sampel, lalu mengukur 

gaya yang dibutuhkan untuk menekan beban ke dalam bahan. 

Semakin lunak bahan maka gaya yang dibutuhkan untuk 

menekan bahan semakin sedikit.  

1. Menghidupkan mesin pnetrometer dan memasang 

aksesoris pada alat, sesuai dengan sampel yang akan 

dianalisis memakai tekanan atau tarikan. 

2. Meletakkan sampel dibawah aksesoris jarum  

3. Menekan tombol [▼]  

4. Maka jarum akan menusuk sampel sedalam 1 cm 

5. Monitor akan menunjukkan Gaya (N)  

6. Hasil dicatat sebagai nilai keempukan pada sampel. 
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Lampiran 4. Prosedur Pengujian Aktivitas Antioksidan 

(Zuhra dkk, 2000 dan Molyneux, 2004) 

 

Pengujian aktivitas antioksidan menggunakan metode 

DPPH dengan spektrofotometer. Prinsip dari metode ini 

adalah penangkapan radikal bebas (DPPH) dalam pelarut 

seperti etanol atau metanol pada suhu kamar oleh suatu 

senyawa yang mempunyai aktivitas antioksidan yang mampu 

mengikat elektron radikal bebas (DPPH) sehingga dapat 

memudarkan warna ungu. 

Prosedur analisis aktivitas antioksidan : 

1. Bakso yang telah dihaluskan ditimbang 0,5 g 

2. Dimasukkan ke dalam labu ukur 50 mL 

3. Dilarutkan dengan 50 mL etanol 

4. Disaring larutan tersebut menggunakan kertas saring 

whatman dan corong 

5. Larutan hasil saringan ditampung dalam enlenmeyer 

6. Diencerkan menjadi 4 yang masing-masing berisi 10 mL 

7. Diambil pengenceran 0,5 mL ditambahkan 3,5 mL etanol 

dan 1 mL DPPH 0,2 mM 

8. Dihomogenkan menggunakan vortex 

9. Ditutup dengan alumunium foil selama 30 menit pada 

suhu ruang 

10. Diukur absorbansi pada λ=516nm 

11. Dibaca dengan spektofotometer UV-Vis 

12. Dibuat kurva regresi linear di microsoft excel (dari 

konsentrasi dan absorbansi) 

13. Dihitung nilai IC50 (nilai µ dari persamaan regresi 

menggunakan microsoft excel) dengan rumus y = ax + b 
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Lampiran 5. Analisis Ragam Pengaruh Penambahan 

Wortel terhadap Uji Kadar Air Bakso 

Kelinci 

Hasil Uji Kadar Air 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-Rata 
U1 U2 U3 

P0 70,5 67,95 69,45 207,9 69,3±1,28 

P1 68,78 69,3 71,5 209,58 69,86±1,44 

P2 73,69 72,7 72,7 219,09 73,03±0,57 

P3 74,8 74,9 76,1 225,8 75,2±0,72 

 

ΣX  = 70,5 + 68,78 + ...............+ 72,7 + 76,1 = 862,37 

 

  Yij2r
j=1

t
𝑖=1 =  70,52 + 68,782+ . . . + 76,12 = 62053,24    

 

FK   = 
𝛴𝑌..2

𝑛
=  

862,372

12
  =  61973,50141 

 

JKtotal =   Yij2r
j=1

t
𝑖=1 –FK=62053,24− 61973,50141 = 79,74 

 

JKperlakuan =  
𝑌𝑖 .2

𝑟
−  𝐹𝐾 𝑡

𝑖=1        

 =
(207,9)2+ (209,58)2+ (219,09)2+ (225,8)2

3
 - 61973,50141  

 = 70,58 

 

JKGalat =  JKTOT – JK 

=  79,74 - 70,58 

 =  9,15 
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Tabel ANOVA 

Source db JKp KT F 

hitung 

F 

tabel 

5% 

F 

tabel 

1% 

Perlakuan 3 70,58 23,53 20,64 4,0662 7,5918 

Galat 8 9,15 1,14    

Total 11 79,74     

 

Jadi Fhitung > Ftabel 1% yang menunjukkan bahwa diantara 

perlakuan terdapat perbedaan yang sangat nyata (P<0,01)

  

Uji lanjutan dilakukan dengan menggunakan Uji Beda 

Nyata Jujur (BNJ)  untuk Mengetahui Pengaruh 

Perlakuan Terhadap Nilai Kadar Air Bakso Kelinci 

Penambahan Wortel.  

BNJα = q(p,v,α) x  
𝐾𝑇𝐺

𝑟
  

BNJ0,01 =  6,20  x  
1,14

3
 = 3,82 

Hasil BNJ 1%  Terhadap Bakso Kelinci Penambahan Wortel 

Perlakuan Rata –Rata Notasi 

P0 69,3 a 

P1 69,86 a 

P2 73,03 ab 

P3 75,2 b 
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Lampiran 6. Analisis Ragam Pengaruh Penambahan  

Wortel terhadap Uji Kadar Daya Ikat Air 

Bakso Kelinci 

 

Hasil Uji WHC 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-Rata 
U1 U2 U3 

P0 34,48 35,45 33,43 103,38 34,46±1,00 

P1 25,736 26,25 24,94 76,93 25,64±0,66 

P2 23,61 26,14 22,62 72,37 24,12±1,81 

P3 14,17 21,30 15,47 47,44 15,81±1,83 

 

ΣX  = 34,48 + 25,736 + ...........+ 22,62 + 15,47 = 300,13 

 

  Yij2r
j=1

t
𝑖=1 = 34,482 + 25,7362+. . . + 15,472 = 8048,21  

 

FK   = 
𝛴𝑌..2

𝑛
=  

300,132

12
  =  7506,82 

 

JKtotal   =   Yij2r
j=1

t
𝑖=1  – FK = 8048,21 – 7506,82 = 541,38 

 

JKperlakuan= 
𝑌𝑖 .2

𝑟
−  𝐹𝐾 𝑡

𝑖=1          

              =
(103,38)2+ (76,93)2+ (72,37)2+ (47,44)2

3
 – 7506,82  

             =     525,18 

      

JKGalat =  JKTOT – JKperlakuan 

 =  541,38 – 525,18 

=  16,19 
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Tabel ANOVA 

Source db JKp KT F 

hitung 

F tabel 

5% 

F tabel 

1% 

Perlakuan 3 525,18 175,06 86,46 4,0662 7,5918 

Galat 8 16,19 2,02    

Total 11 541,38     

 

Jadi Fhitung > Ftabel 1% yang menunjukkan bahwa diantara 

perlakuan terdapat perbedaan nyata (P<0,01)  

 

Uji lanjutan dilakukan dengan menggunakan Uji Beda 

Nyata Jujur (BNJ)  untuk Mengetahui Pengaruh 

Perlakuan Terhadap Nilai Daya Ikat Air Bakso Kelinci 

Penambahan Wortel.  

BNJα = q(p,v,α) x  
𝐾𝑇𝐺

𝑟
  

BNJ0,01 =  6,20  x  
2,02

3
 = 5,09 

Hasil BNJ 1%  Terhadap Bakso Kelinci Penambahan Wortel 

Perlakuan Rata –Rata Notasi 

P3 15,81 a 

P2 22,95 b 

P1 25,64 b 

P0 34,46 c 
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Lampiran 7. Analisis Ragam Pengaruh Penambahan 

Wortel terhadap Uji Keempukan Bakso 

 Kelinci 

 

Hasil Uji Keempukan (N) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-Rata 
U1 U2 U3 

P0 10,8 9,1 9,0 28,9 9,63±1,01 

P1 7,7 8,8 8,0 24,5 8,16±0,56 

P2 5,9 6,8 5,6 18,3 6,1±0,62 

P3 5,4 4,9 4,7 15 5±0,36 

 

 

ΣX  = 10,8+ 7,7 + .....................+ 5,6 + 4,7 = 86,7 

 

  Yij2r
j=1

t
𝑖=1 =  10,82 +  7,72 +  …+  4,72 = 668,85  

 

FK   = 
𝛴𝑌..2

𝑛
=  

87,42

12
  =  626,40 

 

JKtotal           =   Yij2r
j=1

t
𝑖=1  – FK = 668,85 – 626,40 = 42,44 

 

JKperlakuan =  
𝑌𝑖 .2

𝑟
−  𝐹𝐾 𝑡

𝑖=1   

               = 
(28,9)2+ (24,5)2+ (18,3)2+ (15)2

3
 – 626,40 = 38,71 

      

JKGalat =  JKTOT – JK 

 =  42,44 – 38,71 

=  3,73 
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Tabel ANOVA 

Source db JK KT F 

hitung 

F tabel 

5% 

F tabel 

1% 

Perlakuan 3 38,71 12,90 27,64 4,0662 7,5918 

Galat 8 3,73 0,46    

Total 11 42,44     

 

Jadi Fhitung > Ftabel 1% yang menunjukkan bahwa diantara 

perlakuan terdapat perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

 

Uji lanjutan dilakukan dengan menggunakan Uji Beda 

Nyata Jujur (BNJ)  untuk Mengetahui Pengaruh 

Perlakuan Terhadap Nilai Keempukan Bakso Kelinci 

Penambahan Wortel.  

BNJα = q(p,v,α) x  
𝐾𝑇𝐺

𝑟
  

BNJ0,01 =  6,20  x  
0,46

3
 = 2,44 

Hasil BNJ 1%  Terhadap Bakso Kelinci Penambahan Wortel 

Perlakuan Rata –Rata Notasi 

P3 5,00 a 

P2 6,1 ab 

P1 8,16 bc 

P0 9,63 c 
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Lampiran 8. Analisis Ragam Pengaruh Penambahan 

Wortel terhadap Uji Aktivitas Antioksidan 

Bakso Kelinci 

 

Hasil Uji Aktivitas Antioksidan 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-Rata 
U1 U2 U3 

P0 132,77 101,76 137,18 371,71 132,77±2,20 

P1 130,4 108,33 131,34 370,07 130,4±0,73 

P2 79,59 77,78 69,28 226,65 75,55±5,50 

P3 59,01 58,45 67,71 185,17 61,72±5,19 

 

ΣX  = 132,77+ 130,4 + ............+ 69,28 + 67,71 = 1208,24 

 

  Yij2r
j=1

t
𝑖=1 = 132,772 + 130,42 +  …+ 67,71 = 134421  

 

FK    = 
𝛴𝑌..2

𝑛
=  

1208,242

12
  =  121653,7 

 

JKtotal  =   Yij2r
j=1

t
𝑖=1  – FK = 134421 – 121653,7 = 12767,3 

 

JKperlakuan=   
𝑌𝑖 .2

𝑟
−  𝐹𝐾 = 𝑡

𝑖=1  

  =  
(404,78)2+(391,64)2+(226,65)2+(185,17)2    

3
 – 121653,7  

               = 12641,97 

      

 

JKGalat =  JKtotal – JK     

=  12767,3 - 12641,97 

=  125,331 
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Tabel ANOVA 

Source db JK KT F 

hitung 

F tabel 

5% 

F tabel 

1% 

Perlakuan 3 12641,97 4213,991 268,98 4,0662 7,5918 

Galat 8 125,331 15,667    

Total 11 12767,3     

 

Jadi Fhitung > Ftabel 1% yang menunjukkan bahwa diantara 

perlakuan terdapat perbedaan yang sangat nyata (P<0,01)

  

Uji lanjutan dilakukan dengan menggunakan Uji Beda 

Nyata Jujur (BNJ)  untuk Mengetahui Pengaruh 

Perlakuan Terhadap Nilai Aktivitas Antioksidan Bakso 

Kelinci Penambahan Wortel.  

BNJα = q(p,v,α) x  
𝐾𝑇𝐺

𝑟
  

BNJ0,01 =  6,20  x  
15,667

3
 = 14,16 

Hasil BNJ 1%  Terhadap Bakso Kelinci Penambahan Wortel 

Perlakuan Rata –Rata Notasi 

P3 61,72 a 

P2 75,55 a 

P1 123,35 b 

P0 123,9 b 
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Lampiran 9. Foto Alat yang digunakan dalam Penelitian 

 

         
        Spektrofotometer         Pnetrometer  

               UV-Vis 

 

                   
  Oven                 Timbangan Analitik      

     

 

 
 Vortex 
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