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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to find out the best 

proportion between chicken and curd on making chicken 

sausage based on protein content, fat content, pH, and cooking 

loss. The materials used in this research were chicken, curd, 

and the other ingredients to make chicken sausage. Method 

used in this research was experiment with Completely 

Randomize Design consists of five treatment, the proportion of 

chicken : curd 100% : 0%, 75% : 25%, 50% : 50%, 25% : 

75%, and 0% : 100%, which all of treatments repeated four 

times. Data were analyzed with Analysis of Variance and 

continued by Duncan’s Multiple Range Design. The result 

showed that the substitution curd gave significant effect on 

parameters at the level of α = 0. 05. The best treatment was 

obtained the proportion of chicken : curd 75% : 25% with 

protein content 13.405%, fat content 23.823%, pH 6.067, and 

cooking loss 3.77%. 
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RINGKASAN 

 

Penggunaan daging ayam dalam pembuatan sosis 

menjadikan rasa ayam mendominasi citarasa sosis. 

Diversifikasi sosis diperlukan untuk meningkatkan citarasa 

sosis. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan 

mensubstitusi daging ayam dengan bahan lain yang memiliki 

kadar protein yang tinggi seperti daging ayam. Sumber protein 

hewani yang lain adalah susu dengan kadar protein sebesar 

kurang lebih 3,5% pada susu segar. Kadar protein susu akan 

meningkat ketika dalam bentuk curd, yaitu mencapai 10-12%. 

Kadar protein yang tinggi pada curd ini dimungkinkan dapat 

dijadikan sebagai bahan pensubstitusi daging ayam pada 

pembuatan sosis. Pencampuran antara curd dan daging ayam 

dalam pembuatan sosis akan berpengaruh terhadap kandungan 

nutrisi sosis, seperti kadar protein, kadar lemak, pH, dan susut 

masak. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proporsi 

terbaik substitusi curd pada sosis ayam ditinjau dari kadar 

protein, kadar lemak, pH, dan susut masak, dengan demikian 

akan diperoleh sosis ayam yang sesuai dengan standar yang 
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telah ditetapkan. Hasil penelitian diharapkan dapat 

memberikan informasi mengenai formulasi pembuatan sosis 

ayam dengan substitusi curd yang tepat sehingga didapatkan 

sosis ayam dengan kandungan gizi yang sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini juga dapat 

digunakan sebagai referensi diversifikasi produk peternakan, 

terutama sosis. 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosis 

ayam diberi perlakuan substitusi curd. Bahan-bahan yang 

digunakan dalam pembuatan sosis ayam yaitu: daging ayam 

bagian dada yang diperoleh dari Pasar Merjosari, susu segar 

yang diperoleh dari KUD Dau, dan bumbu-bumbu seperti 

tepung tapioka, minyak goreng, telur, Sodium Trypoliposphat, 

bawang putih, bawang bombai, gula, garam, merica bubuk, 

pala, dan es. Metode penelitian adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan lima perlakuan dan empat kali 

ulangan. Kelima perlakuan tersebut yaitu proporsi daging 

ayam dan substitusi curd yang berbeda. P0 merupakan 

perlakuan kontrol yaitu 100% daging ayam dan 0% curd. P1 

yaitu 75% daging ayam dan 25% curd. P2 yaitu 50% daging 

ayam dan 50% curd. P3 yaitu 25% daging ayam dan 75% curd. 

P4 yaitu 0% daging ayam dan 100% curd. Variabel yang 

diamati dalam penelitian ini yaitu kadar protein, kadar lemak, 

pH, dan susut masak. Data yang diperoleh ditabulasi 

menggunakan program Microsoft Excel dan dianalisis secara 

statistik menggunakan analisis ragam. Apabila diperoleh hasil 

yang berbeda atau signifikan, maka analisis dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa substitusi curd 

pada sosis ayam memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

terhadap kadar protein, kadar lemak, pH, dan susut masak. 
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Kadar protein sosis ayam pada penelitian ini mulai dari P0 

sampai P4 secara berturut-turut yaitu 13,650%±0,043; 

13,405%±0,020; 13,305%±0,050; 12,942%±0,038; dan 

11,705%±0,098. Kadar lemak sosis mulai dari P0 sampai P4 

secara berturut-turut yaitu 18,926%±0,411; 23,823%±0,224; 

27,255%±0,616; 27,951%±0,513; dan 28,592%±0,699. pH 

sosis mulai dari P0 sampai P4 yaitu 6,412±0,219; 6,067±0,009; 

5,907±0,012; 5,700±0,028 dan 5,552±0,015. Susut masak 

sosis mulai dari P0 sampai P4 secara berturut-turut yaitu 

2,880%±0,254; 3,770%±0,097; 3,970%±0,111; 

3,670%±0,338; dan 2,230%±0,156. Proporsi substitusi curd 

yang tepat dalam pembuatan sosis yaitu dengan penggunaan 

75% daging ayam dan 25% curd yang mengandung kadar 

protein sebesar 13,405%±0,020; kadar lemak 23,823%±0,224; 

pH 6,067±0,009; dan susut masak 3,77%±0,097. Saran untuk 

penelitian selanjutnya yaitu penggunaan curd sebagai bahan 

pensubstitusi dalam pembuatan sosis ayam tidak lebih dari 

25%. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menurunkan kadar 

lemak yang sangat tinggi pada sosis ayam dengan curd. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya 

asupan protein bagi kesehatan tubuh cukup tinggi. Hal ini 

dapat dilihat dari tingginya tingkat konsumsi protein baik di 

perkotaan maupun di perdesaan. Berdasarkan hasil survei 

sosial ekonomi nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS) pada tahun 2012 dapat diketahui bahwa standar 

kecukupan protein di Indonesia sudah terpenuhi. Pada tahun 

2012, konsumsi protein di daerah perkotaan sebesar 54,39 

gram per kapita per hari, sedangkan di daerah perdesaan 

sebesar 51,91 gram per kapita per hari. 

Berbagai macam bahan pangan dapat digunakan sebagai 

sumber protein, salah satunya adalah daging. Daging 

merupakan salah satu hasil komoditi peternakan yang banyak 

dikonsumsi oleh masyarakat karena daging memberikan suatu 

kepuasan dan kenikmatan bagi yang mengonsumsinya. Daging 

ayam adalah jenis daging yang paling banyak dikonsumsi. Ada 

beberapa hal yang menjadi alasan tingginya konsumsi daging 

ayam, seperti rasa daging ayam yang empuk dan gurih serta 

harga daging ayam yang relatif lebih murah jika dibandingkan 

dengan daging sapi. Harga daging ayam pedaging (broiler) 

pada Maret 2016 yaitu Rp 28.000,-/ kg sedangkan harga 

daging sapi yaitu Rp 100.000,-/kg. Hasil rapat yang 

diselenggarakan oleh Komisi Teknis (Komtek) Pangan dan 

Pertanian  pada Juli 2013 menjelaskan bahwa konsumsi 

protein hewani selama ini banyak dipenuhi dari konsumsi 

daging ayam yaitu mencapai 67% dari seluruh total konsumsi 
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protein hewani, sementara itu sapi memberikan kontribusi 

16%.  

Daging ayam dapat dikonsumsi dalam berbagai bentuk 

olahan, salah satunya adalah sosis. Sosis merupakan salah satu 

produk daging emulsi yang dicampur dengan bumbu-bumbu 

dan selanjutnya dimasukkan ke dalam selongsong sosis. SNI 

01-3820-1995 menjelaskan bahwa sosis yang baik 

mengandung kadar protein minimal 13%, kadar lemak 

maksimal 25%, kadar air 67%, kadar abu 3%, dan kadar 

karbohidrat 8%. Daging ayam merupakan salah satu jenis 

daging yang biasa digunakan sebagai bahan utama pembuatan 

sosis ayam. Daging ayam mengandung kadar protein yang 

tinggi yaitu sekitar 20,5% (Koswara, 2009). Protein daging 

ayam yang tinggi menjadi salah satu alasan penggunaan 

daging sebagai bahan utama pembuatan sosis, sebab protein 

sangat dibutuhkan sebagai agensia pengemulsi. 

Penggunaan daging ayam sebagai bahan utama dalam 

pembuatan sosis ayam berarti bahwa proporsi daging ayam 

lebih besar daripada bahan pembuatan sosis yang lainnya. 

Besarnya proporsi daging ayam tersebut menjadikan rasa 

ayam menjadi dominan dalam sosis. Diversivikasi sosis 

diperlukan agar dapat dihasilkan sosis dengan cita rasa yang 

berbeda, oleh sebab itu diperlukan bahan lain untuk 

menambah cita rasa sosis ayam. Salah satu hal yang dapat 

dilakukan sebagai upaya diversifikasi sosis yaitu dengan 

mensubstitusikan bahan lain dalam pembuatan sosis sebagai 

pengganti daging ayam. Bahan yang digunakan tersebut harus 

memiliki kadar protein yang tinggi seperti daging ayam. Hal 

ini bertujuan agar sosis yang dihasilkan tetap memiliki kualitas 

yang sama dengan sosis ayam yang hanya menggunakan 

daging ayam sebagai bahan utamanya. 
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Susu juga merupakan salah satu hasil komoditi 

peternakan yang kaya akan kandungan protein. Kandungan 

protein susu segar adalah sebesar 3-5%, namun apabila susu 

diubah bentuk menjadi curd, maka kandungan proteinnya akan 

meningkat menjadi 10–12% atau lebih (Sharoon, 2013). 

Tingginya protein dalam curd ini diharapkan dapat dijadikan 

salah satu bahan pensubstitusi dalam pembuatan sosis ayam 

dan dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap nilai 

nutrisi sosis ayam. Substitusi curd dalam pembuatan sosis 

ayam juga merupakan salah satu upaya diversifikasi sosis, 

sehingga konsumen dapat menikmati rasa daging ayam dan 

susu dalam satu produk yang sama. Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui proporsi terbaik substitusi curd dalam 

pembuatan sosis ayam ditinjau dari kadar protein, kadar 

lemak, pH, dan susut masak. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini yaitu berapakah 

proporsi terbaik substitusi curd dalam pembuatan sosis ayam 

ditinjau dari kadar protein, kadar lemak, pH, dan susut masak. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proporsi 

terbaik substitusi curd dalam pembuatan sosis ayam ditinjau 

dari kadar protein, kadar lemak, pH, dan susut masak. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi formulasi pembuatan sosis ayam dengan substitusi 

curd  yang tepat sehingga didapatkan produk dengan 

kandungan gizi yang sesuai dengan SNI 01 – 3820 tahun 1995. 
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Informasi mengenai substitusi curd pada sosis ayam dapat 

memberikan suatu inovasi kepada masyarakat tentang 

diversifikasi sosis ayam. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Sosis adalah daging lumat yang dicampur dengan 

bumbu atau rempah-rempah kemudian dimasukkan dan 

dibentuk dalam pembungkus atau casing. Bahan-bahan yang 

digunakan untuk pembuatan sosis terdiri dari:daging, lemak, 

bahan pengikat, bahan pengisi, air, garam dapur dan bumbu. 

Semua jenis daging dapat dibuat sosis bila dicampur dengan 

sejumlah lemak. Daging merupakan sumber protein yang 

bertindak sebagai agensia pengemulsi dalam sosis. Protein 

yang utama berperan sebagai pengemulsi adalah myosin yang 

larut dalam larutan garam (Koswara, 2009). 

Bahan dasar yang biasa digunakan dalam pembuatan 

sosis adalah daging, baik itu daging sapi, daging kerbau, 

daging kambing, maupun daging unggas. Daging ayam 

merupakan jenis daging yang paling banyak dikonsusmi. 

Koswara (2009) menjelaskan bahwa kadar protein daging 

ayam sekitar 20,5%. Tingginya kadar protein dalam daging 

ayam  menjadi alasan penggunaan daging sebagai bahan 

utama pembuatan sosis, mengingat protein merupakan agensia 

pengemulsi.  

Produk peternakan yang juga memiliki kandungan 

protein yang tinggi dan berkualitas tinggi adalah susu. 

Koswara (2009) menjelaskan bahwa secara alami susu 

merupakan suatu emulsi lemak dalam air. Kadar air susu 

sangat tinggi yaitu rata-rata 87,5% dan di dalamnya teremulsi 

berbagai zat gizi  penting seperti protein, lemak, gula, vitamin 

dan mineral. Susu merupakan sumber protein dengan mutu 
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yang sangat tinggi, dengan kadar protein dalam susu segar 

3,5%, dan mengandung lemak yang kira-kira  sama banyaknya 

dengan protein. 

Kandungan protein susu dapat meningkat ketika susu 

berubah bentuk menjadi curd. Curd terbentuk dari reaksi 

penggumpalan protein susu. Setyadi (2008) menyatakan 

bahwa penggumpalan susu dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, antara lain dengan asam, enzim proteolitik, dan alkohol 

serta dapat dipercepat dengan pemanasan. Komposisi utama 

dalam curd susu adalah kasein. Koagulasi kasein disebut 

sempurna apabila titik isoelektris tercapai pada pH 4,6-4,7 dan 

pada suhu berkisar antara 60-70ºC. 

Sharoon (2013) menambahkan bahwa curd banyak 

mengandung protein, yaitu berkisar antara 10-12%. 

Kandungan lemak pada curd dapat berubah secara signifikan, 

tergantung pada teknologi yang digunakan. Ada beberapa jenis 

curd yang dapat diproduksi, seperti curd bebas lemak 

(mengandung < 0.2% lemak), curd dengan kandungan lemak 

medium (4-5%) dan curd tinggi lemak (9% lemak). 

Tingginya kandungan protein pada curd  dapat 

dijadikan salah satu upaya diversifikasi sosis dengan 

mensubtitusikan curd dalam pembuatan sosis ayam. Adanya 

pencampuran antara curd dan daging ayam yang sama-sama 

tinggi protein, akan menyebabkan terjadinya interaksi protein-

protein (Gaonkar, 1995).  Pencampuran curd yang sangat 

tinggi lemak dengan daging ayam diduga dapat meningkatkan 

kadar lemak pada sosis daging ayam. Bagan kerangka pikir 

penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 

Terjadi interaksi antar komponen 

Daging ayam memiliki 

kandungan asam amino yang 

lengkap dan tinggi protein 

mencapai 20% (Koswara, 2009).  

Susu dalam bentuk curd  memiliki 

kandungan asam amino yang 

lengkap dan protein yang tinggi, 

yaitu 10-12% atau lebih (Sharoon, 

2013),sehingga dapat disubstitusikan 

ke dalam pembuatan sosis ayam 

sebagai bahan pengganti daging 

ayam. 

Sosis adalah produk olahan dengan menggunakan daging, seperti 

daging ayam sebagai bahan utamanya karena mengandung protein 

dalam jumlah yang tinggi sebagai agensia pengemulsi. 

Adanya pencampuran dua sumber 

protein hewani, yaitu curd dan 

daging ayam dalam sosis akan 

mengakibatkan terjadinya 

interaksi antar komponen seperti 

protein-protein. 

Adanya pencampuran antara curd 

yang tinggi lemak dengan daging 

ayam, akan mengakibatkan 

terjadinya peningkatan kadar 

lemak sosis ayam. 

Sosis dengan kualitas 

yang tinggi 
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1.6. Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah substitusi curd pada sosis 

ayam diduga dapat memberikan perbedaan pengaruh terhadap 

kualitas sosis ayam yang meliputi kadar protein, kadar lemak, 

pH, dan susut masak. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Daging Ayam  

Daging didefinisikan sebagai semua jaringan hewan dan 

semua produk hasil pengolahan jaringan-jaringan tersebut 

yang sesuai untuk dimakan serta tidak menimbulkan gangguan 

kesehatan bagi yang memakannya. Protein adalah komponen 

bahan kering yang terbesar dari daging. Nilai nutrisi daging 

yang tinggi disebabkan karena daging mengandung asam-

asam amino esensial yang lengkap dan seimbang (Soeparno, 

2009).  

Terdapat beberapa jenis daging seperti daging sapi, 

daging kambing, daging ayam, daging kelinci, dan daging 

ayam. Hasil rapat yang diselenggarakan oleh Komisi Teknis 

(Komtek)  Pangan dan Pertanian  pada Juli 2013 menunjukkan 

bahwa konsumsi protein hewani selama ini banyak dipenuhi 

dari konsumsi daging ayam yaitu mencapai 67% dari seluruh 

total konsumsi protein hewani, sementara itu sapi memberikan 

kontribusi 16%. Jung (2011) menjelaskan bahwa tipe daging 

yang banyak dikonsumsi dunia adalah daging ayam karena 

harganya yang murah. Peningkatan konsumsi daging ayam 

dunia diperkirakan dapat mencapai 34% pada tahun 2018. 

Daging ayam merupakan salah satu jenis daging yang 

biasa digunakan sebagai sumber protein hewani. Hardjoswaro 

dan Rukminasih (2000) menyatakan bahwa broiler merupakan 

salah satu jenis ayam yang telah mengalami pemuliabiakan 

dan dipelihara khusus untuk menghasilkan daging.  Kerangka 

tubuh besar, pertumbuhan badan dan bulu cepat, serta lebih 

efisien dalam mengubah pakan menjadi daging merupakan 

beberapa ciri-ciri broiler. Ayam pedaging memiliki peranan 
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yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan protein asal 

hewani. Koswara (2009) menjelaskan bahwa kandungan 

protein dan lemak daging broiler berturut-turut adalah 20,5% 

dan 2,7% sedang ayam dewasa sebesar 20,2% dan 12,6% 

untuk pembanding kalkun 20,1% dan 20,2% dan bebek 16,1% 

dan 20,6%. Protein unggas bermutu tinggi karena mengandung 

semua asam amino essensial yang dibutuhkan manusia. Lemak 

unggas mengandung asam lemak tidak jenuh lebih banyak 

dibandingkan lemak daging merah (sapi). Daging unggas 

mengandung mineral natrium, kalium, magnesium, kalsium, 

besi, fosfor, sulfur, chlor dan iodium. Vitamin yang terdapat 

pada daging unggas antara lain niacin, riboflavin, thiamin dan 

vitamin C.  

2.2. Susu 

Susu segar merupakan cairan yang berasal dari ambing 

sapi sehat dan bersih, yang diperoleh dengan cara pemerahan 

yang benar, yang kandungan alaminya tidak dikurangi atau 

ditambah dan belum mendapat perlakuan apapun kecuali 

pendinginan (Badan Standarisasi Nasional, 2011). Susu 

memiliki kandungan gizi yang tinggi seperti protein, lemak, 

mineral, dan beberapa vitamin (Widodo dan Andriani,2012). 

Kadar air susu sangat tinggi yaitu rata-rata 87.5%, dan di 

dalamnya teremulsi berbagai zat gizi  penting seperti protein, 

lemak, gula, vitamin dan mineral. Kadar protein susu segar 

mencapai 3,5%, dan mengandung lemak yang kira-kira  sama 

banyaknya dengan protein. Karena itu, kadar lemak sering 

dijadikan sebagai tolak ukur mutu susu, karena secara tidak 

langsung menggambarkan juga kadar proteinnya. Beberapa 

jenis sapi perah, khususnya dari Bos Taurus misalnya Jersey 
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dan Guernsey mampu memproduksi susu dengan kadar lemak 

mendekati 5% (Koswara, 2009).   

2.3.  Curd  

Setyadi (2008) menyatakan bahwa kasein yang 

terkandung dalam susu dapat digumpalkan dengan beberapa 

cara, antara lain dengan asam, enzim protease, dan alkohol. 

Proses penggumpalan pada susu dapat dipercepat dengan 

pemanasan. Sutrisno (2003) juga menambahkan bahwa protein 

susu dapat dikoagulasikan dengan asam (asam organik). Asam 

yang sering digunakan dalam pembuatan beberapa varietas 

adalah asam laktat dan asam asetat. Wahyuningsih, Santosa, 

dan Sulistyowati (2013) menjelaskan bahwa pengaruh utama 

pengasaman adalah penurunan pH susu yang menyebabkan 

lepasnya ion kalsium dari kalsium kaseinat karena tersedianya 

ion H yang semakin meningkat sehingga dapat memecah 

senyawa kalsium fosfat. Pecahnya senyawa kalsium fosfat 

menyebabkan stabilitas kasein goyah sehingga terjadi 

koagulasi. Koagulasi kasein disebut sempurna apabila titik 

isoelektris tercapai pada pH 4,6-4,7. Salah satu bahan yang 

juga sering digunakan sebagai bahan penggumpal susu adalah 

asam cuka. 

Malaka (2010) menjelaskan bahwa susu yang dicampur 

dengan asam akan menyebabkan ion hidrogen keluar dan 

merusak molekul air yang lain. Pelepasan ion hidrogen 

menyebabkan penurunan pH yang mengakibatkan perubahan 

pada lingkungan kasein miselles yaitu kalsium hidroksifosfat 

koloidal yang ada dalam kasein miselles akan larut dan 

membentuk ion kalsium (Ca
+
) yang akan berpenetrasi ke 

struktur kasein miselles yang lain dan membentuk rantai 

kalsium internal yang kuat. Hal tersebut berpengaruh terhadap 
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perubahan kasein miselles yang dimulai dengan penggabungan 

kasein miselles melalui agregasi dan diakhiri dengan 

terjadinya penggumpalan. Komar, Hawa, dan Prastiwi (2009) 

menjelaskan bahwa curd dapat diperoleh dengan melakukan 

pasteurisasi susu selama 35 menit pada suhu 65ºC yang 

dilanjutkan dengan penambahan asam sitrat sambil dilakukan 

pengadukan sampai terbentuk curd. 

Yuniwati, Yuswan, dan Rahmadany (2008) 

menambahkan bahwa pada prinsipnya hidrolisis enzimatik k-

kasein dan proses non enzimatik yang berupa aglomerisasi 

misel kasein menyebabkan perubahan fisik susu sehingga 

terjadilah penggumpalan protein susu. Anggraini, Rahardjo 

dan Santosa (2013) menyatakan bahwa selain asam laktat dan 

asam asetat, beberapa bahan kimia yang juga sering digunakan 

dalam proses penggumpalan susu adalah kalsium/magnesium-

klorida, kalsium sulfat, dan glukano-D-laktone. Proses 

penggumpalan tahu yang menggunakan kalsium/magnesium-

klorida akan menghasilkan tahu dengan rasa yang sangat baik, 

pembentukan curd  cepat tetapi daya ikat air rendah sehingga 

rendemen yang diperoleh kecil dan tekstur tahu cenderung 

kasar. Bahan penggumpal yang paling umum digunakan 

adalah kalsium sulfat. Pembentukan curd  berlangsung lambat 

karena sifat kelarutan kalsium sulfat di dalam air juga 

cenderung lambat. 

Susu juga dapat digumpalkan menggunakan enzim. 

Gelatinasi mengawali proses penggumpalan pada susu. 

Apabila terjadi hidrolisis protein secara ekstensif yang 

dipengaruhi oleh suhu pemanasan dan konsentrasi enzim akan 

memberikan pengaruh yang negatif terhadap pembentukan 

curd, akibatnya juga akan berpengaruh terhadap kualitas 

produk yang dihasilkan (Malaka, Baco, dan Prahesti, 2015). 
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Salah satu enzim yang biasa digunakan adalah enzim rennet. 

Purnawarman, Nisa, dan Maghfiroh (2012) menyatakan bahwa 

berdasarkan konsentrasi rennet yang ditambahkan 

memperlihatkan bahwa waktu koagulasi tercepat terjadi pada 

konsentrasi 5%, diikuti 4%. Waktu koagulasi terlama 

diperlihatkan oleh penggunaan enzim rennet  sebanyak 3%. 

Curd yang terbentuk pada konsentrasi 4% dan 5% tidak terlalu 

berbeda, yaitu padat dan kompak. Berbeda halnya dengan curd 

yang dihasilkan oleh penggunaan enzim rennet pada 

konsentrasi 3%, dimana terbentuk curd yang kurang kompak. 

Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi enzim berpengaruh 

kepada kecepatan terjadinya koagulasi dan curd yang 

terbentuk.  

Curd banyak mengandung protein, yaitu berkisar antara 

10-12%. Jika dibandingkan dengan susu segar, curd memiliki 

kandungan laktosa yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh 

dua hal. Pertama, disebabkan karena beberapa laktosa 

terkandung pada whey. Kedua, jika curd diproduksi dari susu 

fermentasi dengan penambahan beberapa bakteri starter, maka 

beberapa bagian gula susu digunakan untuk memproduksi 

asam organik.  Kandungan lemak pada curd dapat berubah 

secara signifikan, tergantung pada teknologi yang digunakan. 

Ada beberapa jenis curd yang dapat diproduksi, seperti curd 

bebas lemak (mengandung < 0.2% lemak), curd dengan 

kandungan lemak medium (4-5%) dan curd tinggi lemak (9% 

lemak). Curd mengandung sedikit vitamin yang larut dalam air 

karena beberapa vitamin tersebut rusak ketika proses 

pemanasan berlangsung dan beberapa vitamin lain terkandung 

dalam whey. Curd cukup banyak mengandung kalsium dan 

phosphor (Sharoon, 2013). 
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2.4.  Sosis 

Sosis adalah daging lumat yang dicampur dengan 

bumbu atau rempah-rempah kemudian dimasukkan dan 

dibentuk dalam pembungkus atau casing (Koswara, 2009). 

Sosis juga merupakan salah satu bentuk olahan daging 

(restructured meat) yang dibuat dengan cara penggilingan dan 

penambahan bumbu serta bahan campuran lainnya, kemudian 

dimasukkan ke dalam selongsong panjang yang berupa usus 

hewan atau pembungkus buatan, kemudian dimasak (Sofiana, 

2012).Wulandari, Komar, dan Hadi (2013) menambahkan 

bahwa sosis merupakan produk sistem emulsi, stabilitas 

emulsi dapat dicapai bila globula lemak yang terdispersi dalam 

emulsi diselubungi oleh emulsifier yang dimantapkan oleh 

pengikat dan pengisi.  

2.4.1. Penggunaan Lemak dalam Pembuatan Sosis 

Penggunaan lemak dalam pembuatan sosis berguna 

untuk membentuk sosis yang kompak dan empuk serta 

memperbaiki rasa dan aroma sosis. Jumlah penambahan lemak 

tidak boleh lebih dari 30% dari berat daging untuk 

mempertahankan tekstur selama pengolahan dan penanganan. 

Penambahan lemak yang terlalu banyak akan mengakibatkan 

hasil sosis yang keriput. Sedangkan penambahan terlalu 

sedikit akan menghasilkan sosis yang keras dan kering 

(Koswara, 2009). Abubakar, Sugiarto, dan Kusningsih (2004) 

menjelaskan bahwa pada taraf penambahan lemak sebesar 

20% akan diperoleh konsistensi dan stabilitas emulsi yang 

paling baik dan justru menurun pada taraf penambahan lemak 

lebih dari 20%. Penambahan lemak yang terlalu tinggi akan 

menurunkan stabilitas emulsi sosis, maka akibat yang 

ditimbulkan berupa loss bobot oleh ketidakmampuan emulsi 
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menahan lemak dan air pada saat dimasak. Vries (2007) 

menjelaskan bahwa suplementasi lemak dalam produk olahan 

daging juga berperan dalam meningkatkan kualitas produk. 

Lemak adalah bahan penyusun utama pangan yang 

mempunyai pengaruh terhadap karakteristik organoleptik 

produk olahan daging. 

2.4.2. Penggunaan Bahan Pengikat dalam Pembuatan Sosis 

Penggunaan bahan pengikat dan bahan pengisi 

berfungsi untuk menarik air, memberi warna khas, membentuk 

tekstur yang padat, memperbaiki stabilitas emulsi, 

menurunkan penyusutan waktu pemasakan, memperbaiki cita 

rasa dan sifat irisan. Bahan pengikat dan pengisi dibedakan 

berdasarkan kadar proteinnya. Bahan pengikat mengandung 

protein yang sangat tinggi, sedangkan bahan pengisi pada 

umumnya hanya mengandung karbohidrat. Bahan pengikat 

dan pengisi yang umum digunakan adalah susu skim, tepung 

terigu, tepung beras, tepung tapioka, tepung terigu, tepung 

kedelai, tepung ubi jalar, tepung roti dan tepung kentang 

(Koswara, 2009). Aberle, Forrest, Hendrick, Judge, dan 

Merkel (2001) menambahkan bahwa dalam pengolahan 

daging ada komponen non meat yang berperan sebagai bahan 

pengikat. Komponen ini akan menyebabkan emulsi menjadi 

lebih stabil. Sifat ini terdapat dalam bahan makanan yang 

memiliki protein yang tinggi. Hal yang sama juga djelaskan 

oleh Abdullah dan Babji (2014) bahwa komponen bukan 

daging dalam produk daging berguna sebagai pengikat lemak 

dan air, serta meningkatkan kualitas fisik dan tekstur produk. 
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2.4.3. Penggunaan Air Es dalam Pembuatan Sosis 

Penggunaan es pada pembuatan sosis memberikan 

kemampuan protein untuk mengikat air dan lemak. 

Penggilingan daging bersama dengan es dan garam serta 

penyimpanan selama beberapa jam akan menyebabkan 

ekstraksi protein yang lebih efisien dan mempengaruhi protein 

sosis (Prastini dan Widjanarko, 2015). Air yang ditambahkan 

ke dalam adonan sosis biasanya dalam bentuk serpihan es. Hal 

ini bertujuan supaya suhu adonan selama penggilingan tetap 

rendah. Selain sebagai fase pendispersi dalam emulsi daging, 

air juga berfungsi untuk melarutkan protein sarkoplasma 

(protein larut air) dan sebagai pelarut garam yang akan 

melarutkan protein mifibril (protein larut garam). Jumlah 

penambahan air akan mempengaruhi tekstur sosis. 

Penambahan yang terlalu banyak menyebabkan tekstur sosis 

yang lunak. Jumlah penambahan air es tidak boleh melebihi 4 

kali protein ditambah 10 persen (Koswara, 2009). Es batu 

ditambahkan dalam proses penggilingan daging selama 10 

menit (Rosida, Sarofa, dan Dewi, 2015). 

2.4.4.  Penggunaan Bahan-bahan Lain dalam Pembuatan 

Sosis 

Soeparno (2009) menjelaskan bahwa garam beryodium 

sering ditambahkan dalam pembuatan sosis dengan tujuan 

untuk memperbaiki rasa dan tekstur, serta dapat 

memperpanjang daya simpan. Assadad dan Utomo (2011) juga 

menambahkan bahwa industri pengolahan yang modern 

umumnya memanfaatkan garam untuk memperbaiki cita rasa, 

penampilan, dan sifat fungsional produk yang dihasilkan. 

Koswara (2009) menjelaskan bahwa beberapa bahan 

lain yang juga sering digunakan dalam pembuatan sosis adalah 
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gula, nitrit atau sendawa dan rempah-rempah. Gula dapat 

membantu mempertahankan aroma dan mengurangi efek 

pengerasan dari garam glukosa. Jumlah penambahannya 

sekitar 1%. Rempah-rempah yang biasa digunakan antara lain: 

lada, pala, jahe, dan cengkeh. Khotimah dan Hartati (2013) 

menjelaskan bahwa penambahan gula dapat membantu 

mempertahankan aroma dan mengurangi efek pengerasan dari 

garam glukosa. Jumlah penambahan sekitar 1%. Penambahan 

nitrit ataupun sendawa sebagai pembangkit warna khas curing, 

yaitu warna merah yang stabil. Penambahan nitrit ini dibatasi 

maksimum 200 ppm (200 mg per kg bahan), karena pada 

konsentrasi yang terlalu tinggi dapat membahayakan 

kesehatan. 

Bawang putih juga merupakan salah satu bahan yang 

biasa ditambahkan dalam pembuatan sosis. Mudawaroch dan 

Zulfanita (2012) menjelaskan bahwa penggunaan bawang 

putih baik itu dalam bentuk segar, bubuk, maupun minyak 

pada sosis dapat berfungsi sebagai antioksidan dan 

antimikroba dalam penyimpanan suhu dingin (3ºC). 

Penggunaan bawang putih segar dalam pembuatan sosis ayam 

pada konsentrasi 50gr/1kg memberikan pengaruh yang nyata, 

namun demikian penggunaan bawang putih yang terlalu tinggi 

dapat menurunkan tingkat kesukaan konsumen terhadap 

produk yang dihasilkan akibat rasa bawang putih yang terlalu 

kuat. 

Sodium trypoliphospat (STPP) merupakan bahan 

tambahan yang biasa ditambahkan dalam produk olahan 

daging. Bahan tersebut berfungsi sebagai bahan yang dapat 

meningkatkan daya ikat air pada daging dan mengurangi susut 

masak sehingga memperbaiki tekstur dari daging olahan yang 

dimasak (Muharam, 2011). 
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2.4.5.  Selongsong Sosis 

 Soeparno (2009) menjelaskan bahwa terdapat dua jenis 

selongsong sosis, yaitu selongsong alami dan buatan. 

Selongsong alami berasal dari saluran pencernaan ternak, 

seperti sapi, domba, atau kambing. Selongsong ini mudah 

mengalami kerusakan akibat aktivitas mikroorganisme, 

sehingga setelah dibersihkan perlu dilakukan pengeringan dan 

penggaraman. Sedangkan selongsong buatan terdiri dari 

beberapa kelompok seperti selulosa, kolagen yang dapat 

dimakan, kolagen yang tidak dapat dimakan, dan plastik. 

Kekuatan selongsong buatan lebih besar daripada selongsong 

alami. Selongsong selulosa dan kolagen yang tidak layak 

untuk dimakan, perlu dilakukan pemisahan terlebih dahulu 

sebelum dikonsumsi.  

2.4.6.  Proses Pengolahan Sosis 

Pembuatan sosis diawali dengan penggilingan daging 

dan lemak menggunakan food cutter/food processor. 

Selanjutnya ditambahkan garam, STPP dan ½ bagian es. 

Semua bumbu dihaluskan dan dimasukkan ke dalam 

penggilingan daging. Langkah selanjutnya memasukkan susu 

skim dan tepung serta ½ bagian es yang tersisa. Adonan 

digiling hingga legit. Kemudian adonan dimasukkan ke dalam 

selongsong (casing) menggunakan stuffer. Sosis mentah 

kemudian direbus selama 45 menit dengan suhu 60-70°C. 

Sosis matang siap untuk dikonsumsi atau dikemas dan 

disimpan (Zurriyati, 2011). Koswara (2009) menambahkan 

bahwa penggilingan bertujuan untuk menyebar ratakan lemak 

dalam daging. Sebelum digiling daging biasanya didiamkan 

dulu sampai suhu –20ºC, sehingga suhu penggilingan tetap di 
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bawah 22ºC. Hal ini untuk mencegah terdenaturasinya protein 

yang sangat penting sebagai emulsifier.  

Tabel 1. Syarat mutu sosis daging (SNI 01-3820-1995) 

Jenis Analisis Syarat Mutu (% b/b) 

Bau  Normal  

Rasa  Normal  

Warna Normal  

Kadar air Maksimal 67,0 

Kadar abu Maksimal 3,0 

Kadar protein Minimal 13,0 

Kadar lemak Maksimal 25,0 

Kadar karbohidrat Maksimal 8,0 

Sumber : Dewan Standar Nasional (1995) 

2.5.  Emulsifikasi 

Soeparno (2009) menyatakan bahwa emulsifikasi adalah 

suatu sistem dua fase yang terdiri dari suatu disperse dua 

cairan atau senyawa yang tidak dapat bercampur, yang satu 

terdispersi pada yang lain. Protein-protein daging yang terlarut 

bertindak sebagai pengemulsi dengan membungkus atau 

menyelimuti semua permukaan partikel yang terdispersi. 

Protein miofibrial merupakan agensia pengemulsi yang lebih 

efisien dan mempunyai pengaruh terhadap peningkatan 

stabilitas emulsi yang lebih besar dibandingkan dengan protein 

daging yang lainnya, misalnya protein sarkoplasmik. 

Hadiwiyoto (2011) menjelaskan bahwa satu hal yang sangat 

penting untuk emulsi adalah kestabilan emulsi yang 

menunjukkan kestabilan suatu bahan dalam sistem emulsi atau 

terdapat keseragaman molekul fase pendispersi dan fase 



20 

 

terdispersi dalam kondisi baik. Kestabilan emulsi terjadi 

apabila suatu partikel terdispersi yang terdapat dalam bahan 

tidak mempunyai kecenderungan untuk bergabung dengan 

partikel lain dan membentuk lapisan yang terpisah.  

Soeparno (2009) menambahkan bahwa stabilitas emulsi 

lemak dipengaruhi oleh suhu selama proses emulsifikasi, 

ukuran partikel lemak, pH, jumlah dan tipe protein yang larut 

dan viskositas emulsi. Suhu dan waktu prosesing yang 

berlebihan dapat menyebabkan denaturasi protein yang larut, 

penurunan viskositas emulsi, dan melelehnya partikel lemak. 

Denaturasi protein dapat menyebabkan pecahnya emulsi 

selama prosesing panas. Penurunan viskositas emulsi akan 

menurunkan stabilitas emulsi, karena partikel-partikel yang 

terdispersi menjadi berkurang dan cenderung berpindah ke 

permukaan sosis. Beberapa bahan pengemulsi atau emulsifier 

banyak digunakan untuk menjaga kestabilan emulsi. Abdullah 

dan Babji (2014) menjelaskan bahwa emulsifier yang sering 

digunakan dalam produk seperti sodium caseinat, isolated soy 

protein (ISP), dan whey protein consentrat (WPS). 

Penambahan bahan-bahan tersebut bertujuan untuk 

memperbaiki emulsi sehingga meningkatkan kualitas tekstur 

dan daya terima produk akhir. 

2.6.  Protein dalam Bahan Pangan 

Protein merupakan suatu zat makanan yang amat 

penting bagi tubuh, karena zat ini disamping berfungsi sebagai 

bahan bakar dalam tubuh juga berfungsi sebagai zat 

pembangun dan pengatur. Protein adalah sumber asam-asam 

amino yang mengandung unsur C, H, O, dan N yang tidak 

dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Molekul protein juga 

mengandung fosfor, belerang, dan ada jenis protein yang 



21 

 

mengandung unsur logam seperti besi dan tembaga (Winarno, 

2004). Selama proses pemanasan akan terjadi interaksi antara 

protein dengan protein. Ketika protein dipanaskan akan terjadi 

perubahan struktur. Protein akan mengalami denaturasi dengan 

adanya pemanasan. Pada temperatur lebih dari 70ºC protein 

serum susu akan membentuk gel jika diisolasi. Pada susu, 

protein serum yang terdenaturasi berinteraksi dengan casein, 

terutama k-casein. Tinggi rendahnya denaturasi protein 

tergantung pada suhu dan lama pemanasan (Gaonkar, 1995). 

Purnomo (2007) menjelaskan bahwa panas dapat merusak 

ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik non polar. Hal ini 

terjadi karena suhu tinggi dapat meningkatkan energi kinetik 

dan menyebabkan molekul penyusun protein bergerak atau 

bergetar sangat cepat sehingga mengacaukan ikatan molekul 

tersebut. Pemanasan akan membuat protein bahan 

terdenaturasi sehingga kemampuan mengikat airnya menurun. 

Hal ini terjadi karena energi panas akan mengakibatkan 

terputusnya interaksi non-kovalen yang ada pada struktur 

alami protein tapi tidak memutuskan ikatan kovalennya yang 

berupa ikatan peptida. 

Indriastuti, Setyono, dan Yuni (2012) menjelaskan 

bahwa peningkatan kadar air pada bahan pangan berbahan 

dasar daging akan menyebabkan penurunan kadar protein, dan 

peningkatan kadar lemak. Sebaliknya, jika terjadi penurunan 

kadar air, maka akan terjadi peningkatan kadar protein, dan 

penurunan kadar lemak. Protein dalam bahan pangan penting 

untuk diketahui sebab protein merupakan zat yang diperlukan 

tubuh. Penelitian Prastini dan Widjanarko (2015) 

menunjukkan bahwa proporsi 85% daging ayam dan 15% gel 

porang dalam pembuatan sosis merupakan hasil terbaik 

dengan kadar protein sebesar 17,35%. 
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2.7.  Lemak dalam Bahan Pangan 

Lemak dan minyak merupakan zat makanan yang 

penting untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Lemak dan 

minyak juga merupakan sumber energi yang lebih efektif 

dibanding dengan karbohidrat dan protein. Satu gram lemak 

atau minyak dapat menghasilkan 9 kkal, sedangkan 

karbohidrat dan protein hanya menghasilkan 4 kkal/gram. 

Minyak atau lemak, khususnya minyak nabati, mengandung 

asam-asam lemak esensial seperti: asam linoleat, lenolenat, 

dan arakidonat yang dapat mencegah penyempitan pembuluh 

darah akibat penumpukan kolesterol. Minyak dan lemak juga 

berfungsi sebagai sumber dan pelarut bagi vitamin-vitamin A, 

D, E, dan K (Winarno, 2004). Lengkey, Rachmawan, 

Suryaningsih, Wulandari, Pratama, Sembor, dan Balia (2015) 

juga menjelaskan bahwa lemak juga berkontribusi dalam 

memberikan rasa, tekstur, dan juiciness yang sangat 

menentukan kualitas dan daya terima sosis. 

Soeparno (2011) menjelaskan bahwa komposisi kimia 

daging proses dengan metode pengeringan, pemanasan, dan 

pemasakan akan tetap berada dalam kondisi yang 

proporsional, dimana kandungan lemak yang lebih tinggi akan 

direfleksikan dengan kandungan protein yang lebih rendah. 

Sebaliknya, kandungan lemak yang lebih rendah akan 

direfleksikan dengan kandungan protein yang lebih tinggi. 

Kadar lemak dalam bahan pangan, termasuk sosis perlu 

diperhatikan. Hal ini dikarenakan kadar lemak berlebih dapat 

berakibat buruk kesehatan konsumen. Penelitian yang 

dilakukan Prastini dan Widjanarko (2015) menunjukkan 

bahwa proporsi 85% daging ayam dan 15% gel porang dalam 

pembuatan sosis ayam merupakan hasil terbaik dengan kadar 

lemak sebesar 3,33%.  
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2.8.  pH 

Nilai pH atau derajat keasaman daging akan 

berpengaruh terhadap pH produk olahan daging (Sofiana, 

2012). Soeparno (2009) menjelaskan bahwa pH berpengaruh 

terhadap daya ikat air. Daya ikat air menurun dari pH tinggi 

sekitar 7–10 sampai pada pH titik isoelektrik protein-protein 

daging antara 5,0–5,1. Pada pH isoelektrik ini protein daging 

tidak bermuatan (jumlah muatan positif sama dengan jumlah 

muatan negatif) dan solubilitasnya minimal. Pada pH yang 

lebih tinggi dari pH isoelektrik protein daging, sejumlah 

muatan positif dibebaskan dan terdapat surplus muatan negatif 

yang mengakibatkan penolakan dari miofilamen dan memberi 

lebih banyak ruang untuk molekul air. Demikian pula pada pH 

yang lebih rendah dari titik isoelektrik protein-protein daging, 

terdapat akses muatan positif yang mengakibatkan penolakan 

miofilamen dan memberi banyak ruang untuk molekul-

molekul air. Jadi pada pH lebih tinggi atau lebih rendah dari 

titik isoelektrik protein-protein daging, daya ikat air akan 

meningkat. 

Prayitno, Miskiyah, Rachmawati, Baghaskoro, 

Gunawan, dan Soeparno (2009) menjelaskan bahwa nilai pH 

sosis dipengaruhi oleh pH daging normal yang sedikit 

mengalami peningkatan karena faktor pengolahan dan bahan 

lain yang ditambahkan seperti adanya penambahan filler, 

binder, dan bumbu-bumbu. Proses penggilingan akan 

mengakibatkan kerusakan pada ikatan protein daging yang 

akan mempermudah perubahan kedudukan ion H
+ 

dan OH
-
 

saat dilakukan pemasakan, perubahan titik isoelektrik ini 

mengakibatkan terjadi perubahan pada pH. Abdullah dan 

Babji (2014) juga menjelaskan bahwa peningkatan nilai pH 

dapat berhubungan dengan akumulasi aktivitas metabolis 
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bakteri pada protein dan asam amino selama penyimpanan. 

Selain itu, peningkatan nilai pH juga diakibatkan adanya 

kerusakan protein dalam bahan pangan. 

2.9.  Susut Masak 

Susut masak merupakan bobot produk sosis yang 

dihasilkan dibandingkan dengan bobot semua bahan yang 

digunakan untuk pembuatan sosis. Susut masak yang 

diperoleh ini berkaitan dengan kondisi daging/adonan, proses 

pemasakan, serta kehilangan zat-zat makanan yang ada dalam 

adonan akibat terjadinya reaksi, degradasi dan perombakan 

menjadi komponen/zat yang lebih sederhana selama proses 

pemasakan (Sofiana, 2012). Sunarlim dan Usmiati (2009) juga 

menjelaskan bahwa susut masak atau cooking loss sangat 

dipengaruhi oleh hilangnya air selama pemasakan, keadaan ini 

dipengaruhi oleh protein yang dapat mengikat air, semakin 

banyak air yang ditahan oleh protein maka semakin sedikit air 

yang keluar sehingga susut masak berkurang. Soeparno (2009) 

menyatakan bahwa susut masak umumnya bervariasi antara 

1,5-54,5% dengan kisaran 15-40%. Daging dengan susut 

masak yang lebih rendah mempunyai kualitas yang relatif 

lebih baik daripada daging dengan susut masak yang lebih 

besar, karena kehilangan nutrisi selama pemasakan akan lebih 

sedikit. 
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BAB III  

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 16 November 

2015 sampai dengan 05 Januari 2016 dan dilaksanakan di dua 

tempat berbeda, yaitu : 

1. Laboratorium Rekayasa dan Pengolahan Teknologi Hasil 

Ternak, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, 

Malang untuk proses pembuatan sosis, uji kadar lemak, 

pH, dan susut masak. 

2. Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan, 

Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, 

Malang untuk uji kadar protein. 

 

3.2.  Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosis 

ayam yang diberi perlakuan substitusi curd dengan proporsi 

yang berbeda. 

1. Peralatan Penelitian 

a. Pembuatan sosis: kompor, panic pasteurisasi, blender, 

mixer, dan pisau. 

b. Uji kadar protein: labu Kjeldahl, labu ukur, labu 

destilasi, dan Erlenmeyer. 

c. Uji kadar lemak: oven, eksikator, soxhlet. 

d. Uji pH: pH meter. 

e. Uji susut masak: timbangan analitik dan waterbath. 

2. Bahan Penelitian 

a. Pembuatan sosis: susu yang dijadikan curd, larutan 

asam cuka untuk menggumpalkan susu, daging ayam 

pedaging bagian dada, tepung tapioka, minyak goreng, 
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telur, STTP, bawang putih, bawang bombai, gula, 

garam, merica bubuk, pala, es batu, selongsong 

selulosa. 

b. Uji kadar protein: sosis ayam, asam sulfat pekat padat 

dan katalis, aquades, NaOH 30%, larutan asam 

oksalat, dan HCl 0,1N. 

c. Uji kadar lemak: sosis ayam, petroleum eter, kertas 

saring, dan kapas. 

d. Uji pH: sosis ayam, aquades serta buffer 7 dan 4. 

e. Uji susut masak: sosis ayam, plastik polietilen, tissu. 

 

3.3.  Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

percobaan laboratorium meggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan lima perlakuan dan empat ulangan. 

Apabila terdapat perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan (UJBD).  

Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

P0 : 100% daging ayam 

P1 : 75% daging ayam + 25% curd  

P2 : 50% daging ayam + 50% curd  

P3 : 25% daging ayam + 75% curd 

P4 : 100% curd  

 

3.3.1.  Prosedur Penelitian 

1. Pembuatan Curd. 

Susu dipasteurisasi, ketika suhu  susu mencapai 75ºC 

ditambahkan larutan asam cuka sebanyak 40 mL/liter 

susu, diaduk hingga terjadi penggumpalan, dan 

didinginkan sampai suhu 35ºC. Dilakukan pemisahan 

antara whey dan curd menggunakan alat penyaring.  
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2. Pemisahan Daging. 

Daging ayam yang digunakan adalah daging ayam 

bagian dada yang diperoleh dari Pasar Merjosari, 

Malang, sebelum diolah lebih lanjut daging dipisahkan 

dari kotoran, kulit, tulang, serta seratnya. 

3. Penggilingan. 

Daging ayam dipotong dengan ukuran yang kecil untuk 

mempermudah saat diblender, kemudian diblender 

sebanyak 3 kali untuk mendapatkan tekstur daging 

yang halus. 

4. Penambahan Es Batu. 

Daging yang digiling ditambahkan es batu sebanyak 

20% dari total daging. 

5. Persiapan Bahan dan Bumbu-bumbu. 

Bahan dan bumbu disiapkan sesuai dengan Tabel 2. 

Formulasi sosis ayam dengan penambahan curd. 

6. Pencampuran. 

Bahan dan bumbu-bumbu yang digunakan dicampur 

menggunakan mixer untuk mendapatkan adonan yang 

tercampur rata. 

7. Pencetakan dalam Selongsong. 

Adonan sosis dimasukkan ke dalam selongsong dengan 

hati-hati agar tidak terjadi gelembung udara. 

8. Perebusan dan Pendinginan. 

Sosis direbus pada suhu 70–90ºC selama 45-50 menit, 

kemudian dimasukkan dalam air es. 
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Tabel 2. Formulasi sosis ayam dengan substitusi curd  

Bahan 
Proporsi (%) 

P0 P1 P2 P3 P4 

Daging ayam 100 75 50 25 0 

Curd  0 25 50 75 100 

Tepung tapioka *) 10 10 10 10 10 

Minyak goreng *) 5 5 5 5 5 

Telur *) 3 3 3 3 3 

STPP *) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Bawang putih *) 3 3 3 3 3 

Bombay *) 3 3 3 3 3 

Gula *) 2 2 2 2 2 

Garam  *) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Merica bubuk *) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Pala *) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Es batu *) 20 20 20 20 20 

*)  Proporsi bahan diambil dari total daging ayam dan curd 

yang digunakan. 

Berdasarkan Ramasari, Ma’ruf, dan Riyadi (2012) yang 

dimodifikasi dengan penelitian pendahuluan. 
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Gambar 2. Bagan Prosedur Penelitian 

Pembuatan Sosis Ayam 

dengan Substitusi Curd  

Pencampuran semua bahan dan bumbu 

sesuai dengan Tabel 2 

Persiapan bahan dan bumbu sesuai 

dengan Tabel 2 

Penambahan es batu sebanyak 20% dari 

berat daging ayam 

Penggilingan daging ayam yang sudah 

bersih menggunakan blender 

Pemisahan daging ayam dengan tulang, 

serat, dan kulitnya 

Pembuatan curd dengan cara susu 

dipasteurisasi dan ditambah asam cuka 

Pencetakan dalam selongsong 

Perebusan dan pendinginan 

Uji kadar protein, kadar lemak, pH, dan 

susut masak 
Pengujian Kualitas Sosis 

Ayam 



30 

 

3.4.  Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini yaitu : 

a. Kadar protein, prosedur pengujian terlampir pada 

Lampiran 1. 

b. Kadar lemak, prosedur pengujian terlampir pada 

Lampiran 2. 

c. pH, prosedur pengujian terlampir pada Lampiran 3. 

d. Susut masak, prosedur penghitungan terlampir pada 

Lampiran 4. 

 

3.5.  Analisis Data 

Data yang diperoleh selanjutnya ditabulasi 

menggunakan program Microsoft Excel dan dianalisis secara 

statistik menggunakan analisis ragam. Apabila diperoleh hasil 

yang berbeda atau signifikan, maka dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan (UJBD). 

 

3.6.  Batasan Istilah 

Curd :  produk peternakan yang 

diperoleh melalui proses 

penggumpalan         susu 

dengan menggunakan asam 

cuka. 

Sosis ayam :  salah satu olahan daging ayam 

yang dicampur dengan curd dan 

bumbu-bumbu lain yang 

selanjutnya dimasukkan ke 

dalam selongsong sosis dan 

dimasak sampai matang. 
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Selongsong selulosa :  pembungkus sosis yang terbuat 

dari bahan selulosa dan tidak 

dapat dikonsumsi. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Hasil Penelitian 

Data dan hasil analisis ragam tentang pengaruh 

substitusi curd terhadap kadar protein, kadar lemak, pH, dan 

susut masak sosis ayam disajikan pada Lampiran 5, 6, 7, dan 

8. Rata-rata dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 5% 

tentang pengaruh substitusi curd terhadap kadar protein, kadar 

lemak, pH, dan susut masak sosis ayam tertera pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan 

(UJBD) 5% tentang substitusi curd terhadap kadar 

protein, kadar lemak, pH, dan susut masak sosis 

ayam 

Substitusi curd 

dengan konsentrasi 

yang berbeda 

Kadar protein 

(%) 

 

Kadar lemak 

(%) 

 

pH 

 

Susut masak 

(%) 

P0 13,650±0,043e 18,926±0,411a 6,412±0,219d 2,880±0,254b 

P1 13,405±0,020d 23,823±0,224b 6,067±0,009c 3,770±0,097c 

P2 13,305±0,050c 27,255±0,616c 5,907±0,012b 3,970±0,111c 

P3 12,942±0,038b 27,951±0,513cd 5,700±0,028a 3,670±0,338c 

P4 11,705±0,098a 28,592±0,699d 5,552±0,015a 2,230±0,156a 

Keterangan : superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan terjadi perbedaan yang nyata 

(P<0,05). 

 

4.2.  Pengaruh Substitusi Curd terhadap Kadar Protein 

Sosis Ayam 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan 

proporsi susbtitusi curd pada sosis ayam memberikan 

pengaruh terhadap penurunan kadar protein sosis ayam. 
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Penurunan kadar protein sosis ayam berkaitan dengan kadar 

protein bahan baku yang digunakan. Daging ayam dan curd 

yang digunakan dalam penelitian ini sebelum dilakukan 

pengolahan memiliki kadar protein yang hampir sama yaitu 

16,88% dan 16,79%. Ketika dilakukan pencampuran dan 

dilakukan proses pemasakan, maka kadar protein curd 

mengalami penurunan sebagai akibat dari proses pemanasan 

yang dilakukan diatas suhu 70ºC, sehingga semakin banyak 

penggunaan curd dan semakin sedikit penggunaan daging 

ayam menyebabkan penurunan kadar protein sosis ayam. Hasil 

analisis ragam menunjukkan bahwa substitusi curd dalam 

sosis ayam memberikan perbedaan yang nyata (P<0,05).  

Faktor lain yang berkaitan dengan kadar protein 

adalah kadar air dan kadar lemak. Indriastuti, Setyono, dan 

Yuni (2012) menjelaskan bahwa peningkatan kadar air pada 

bahan pangan berbahan dasar daging akan menyebabkan 

penurunan kadar protein, dan peningkatan kadar lemak. 

Sebaliknya, jika terjadi penurunan kadar air, maka akan terjadi 

peningkatan kadar protein, dan penurunan kadar lemak. Hasil 

pada penelitian ini tidak sesuai dengan Indriastuti dkk., (2012) 

karena penggunaan curd yang semakin banyak pada penelitian 

ini justru menyebabkan penurunan kadar air dan kadar protein. 

Ketidaksesuaian ini diakibatkan adanya denaturasi protein 

selama proses pemanasan, sehingga meskipun kadar air 

mengalami penurunan, kadar protein pun juga mengalami 

penurunan. Purnomo (2007) menjelaskan bahwa panas dapat 

merusak ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik non polar. 

Hal ini terjadi karena suhu tinggi dapat meningkatkan energi 

kinetik dan menyebabkan molekul penyusun protein bergerak 

atau bergetar sangat cepat sehingga mengacaukan ikatan 

molekul tersebut. Pemanasan akan membuat protein bahan 
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terdenaturasi sehingga kemampuan mengikat airnya menurun. 

Hal ini terjadi karena energi panas akan mengakibatkan 

terputusnya interaksi non-kovalen yang ada pada struktur 

alami protein tapi tidak memutuskan ikatan kovalennya yang 

berupa ikatan peptida. 

Curd dan daging ayam yang digunakan dalam penelitian 

ini merupakan sumber protein hewani yang baik karena 

mengandung protein dalam jumlah yang tinggi. Namun 

demikian, sosis yang dihasilkan memiliki kadar protein yang 

lebih rendah jika dibandingkan dengan kadar protein bahan 

baku. Penurunan kadar protein ini dapat disebabkan oleh 

adanya denaturasi protein selama proses pengolahan sosis.  

Gaonkar (1995) menjelaskan bahwa selama proses pemanasan 

akan terjadi interaksi antara protein dengan protein. Ketika 

protein dipanaskan akan terjadi perubahan struktur. Protein 

akan mengalami denaturasi dengan adanya pemanasan. Pada 

temperatur lebih tinggi dari 70ºC protein serum susu akan 

membentuk gel jika diisolasi. Protein serum susu yang 

terdenaturasi berinteraksi dengan casein, terutama k-casein. 

Tinggi rendahnya denaturasi protein tergantung pada suhu dan 

lama pemanasan. 

Keberadaan protein sebagai agensia pengemulsi penting 

untuk diperhatikan. Hal ini dikarenakan sosis yang baik akan 

terbentuk jika stabilitas emulsi terjaga. Soeparno (2009) 

menjelaskan bahwa protein-protein daging yang terlarut 

bertindak sebagai pengemulsi dengan membungkus atau 

menyelimuti semua permukaan partikel yang terdispersi. 

Protein miofibrial yang terdapat dalam daging merupakan 

agensia pengemulsi yang lebih efisien jika dibandingkan 

dengan protein daging yang lainnya.  Penambahan garam 

dalam pembuatan sosis bertujuan untuk melonggarkan protein 
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miofibrial dan meningkatkan kemampuannya untuk 

mengemulsikan lemak. 

Stabilitas emulsi lemak dalam pembuatan sosis 

dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah suhu dan 

lama processing, sebab suhu dan lama processing yang 

berlebih menyebabkan terjadinya denaturasi protein. Protein 

yang terdenaturasi akan menyebabkan emulsi menjadi pecah 

dan menghasilkan sosis yang kurang sempurna, sehingga 

denaturasi protein perlu dicegah. Terjadinya denaturasi selama 

proses pembuatan sosis, dapat diminimalisir dengan berbagai 

cara. Koswara (2009) menjelaskan bahwa dalam proses 

pengolahan sosis, sebelum dilakukan penggilingan, daging 

didiamkan pada suhu -20ºC, sehingga suhu penggilingan tetap 

di bawah 22ºC. Hal ini untuk mencegah terdenaturasinya 

protein yang sangat penting sebagai emulsifier. 

Hasil UJBD menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

yang nyata pada masing-masing perlakuan. Perbedaan tersebut 

disebabkan oleh kadar protein pada bahan baku yang 

digunakan berbeda. Nilai rata-rata kadar protein sosis ayam 

pada penelitian ini berkisar antara 11,705% sampai 13,65%. 

Perlakuan kontrol (P0) yaitu dengan daging ayam 100% dan 

curd 0% memberikan hasil dengan kadar protein terbesar jika 

dibandingkan dengan keempat perlakuan lainnya (P1, P2, P3, 

dan P4). Perlakuan dengan daging ayam 0% dan curd 100% 

(P4) memberikan hasil dengan kadar protein terendah jika 

dibandingkan dengan keempat perlakuan lainnya. 

Kadar protein sosis ayam dengan substitusi curd pada 

penelitian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan kadar 

protein sosis ayam yang diberi perlakuan substitusi gel porang 

pada daging ayam. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Prastini dan Widjanarko (2015) menunjukkan bahwa proporsi 
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85% daging ayam dan 15% gel porang merupakan hasil 

terbaik dengan kadar protein sebesar 17,35%. Hal ini 

disebabkan oleh proporsi penggunaan daging ayam pada 

penelitian Prastini dan Widjanarko (2015) lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan proporsi penggunaan daging ayam pada 

penelitian ini. Namun demikian, kadar protein sosis ayam P0, 

P1, dan P2 pada penelitian ini masih sesuai dengan SNI 01-

3820-1995 yaitu kadar protein sosis minimal 13% sedangkan 

P3 dan P4 tidak sesuai dengan SNI 01-3820-1995. 

Protein merupakan salah satu nutrisi yang sangat 

diperlukan oleh tubuh. Sumber protein dapat diperoleh dari 

berbagai macam bahan makanan. Daging dan susu merupakan 

sumber protein yang sangat baik. Koswara (2009) menjelaskan 

bahwa protein unggas bermutu tinggi karena mengandung 

semua asam amino essensial yang dibutuhkan manusia. Suatu 

bahan pangan yang memiliki kadar protein yang tinggi sangat 

diperlukan oleh tubuh. Hal ini sesuai dengan Winarno (2004) 

yang menyatakan bahwa protein merupakan suatu zat 

makanan yang amat penting bagi tubuh, karena zat ini 

disamping berfungsi sebagai bahan bakar dalam tubuh juga 

berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur. Protein adalah 

sumber asam-asam amino yang mengandung unsur C, H, O, 

dan N yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. 

Molekul protein juga mengandung fosfor, dan belerang.  

 

4.3.  Pengaruh Substitusi Curd terhadap Kadar Lemak 

Sosis Ayam 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa substitusi curd 

dalam sosis ayam memberikan pengaruh terhadap peningkatan 

kadar lemak sosis ayam. Peningkatan proporsi substitusi curd 

diikuti dengan peningkatan kadar lemak sosis ayam. 
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Peningkatan kadar lemak tersebut disebabkan oleh adanya 

perbedaan kadar lemak bahan baku yang digunakan. Kadar 

lemak curd dan daging ayam pada penelitian ini yaitu 14,94% 

dan 0,48%, sehingga semakin banyak curd dan semakin 

sedikit daging ayam yang digunakan maka kadar lemak sosis 

ayam semakin meningkat. Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa substitusi curd dalam sosis ayam memberikan 

perbedaan yang nyata (P<0,05). 

Kadar lemak pada penelitian ini berbanding terbalik 

dengan kadar protein. Peningkatan kadar lemak sosis ayam 

menyebabkan penurunan kadar protein sosis ayam. Soeparno 

(2011) menjelaskan bahwa komposisi kimia daging proses 

dengan metode pengeringan, pemanasan, dan pemasakan akan 

tetap berada dalam kondisi yang proporsional, dimana 

kandungan lemak yang lebih tinggi akan direfleksikan dengan 

kandungan protein yang lebih rendah. Sebaliknya, kandungan 

lemak yang lebih rendah akan direfleksikan dengan kandungan 

protein yang lebih tinggi. 

Hasil UJBD menunjukkan bahwa kadar lemak P0 

berbeda nyata dengan P1, P2, P3, dan P4. Namun, kadar lemak 

P3 tidak berbeda nyata dengan P2 dan P4. Nilai rata-rata kadar 

lemak pada penelitian ini yaitu berkisar antara 18,926% 

sampai 28,592%. Perlakuan dengan penggunaan daging ayam 

0% dan curd 100% (P4) memberikan hasil dengan kadar lemak 

yang paling tinggi jika dibandingkan dengan keempat 

perlakuan lainnya. Perlakuan kontrol (P0) yaitu sosis ayam 

dengan penggunaan daging ayam 100% dan curd 0% 

memberikan hasil dengan kadar lemak yang paling rendah jika 

dibandingkan dengan keempat perlakuan lainnya. 

Kadar lemak sosis ayam dengan substitusi curd pada 

penelitian ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan kadar 
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lemak sosis ayam yang diberi perlakuan substitusi gel porang 

pada daging ayam. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Prastini dan Widjanarko (2015) menunjukkan bahwa proporsi 

85% daging ayam dan 15% gel porang merupakan hasil 

terbaik dengan kadar lemak sebesar 3,33%. Hal ini disebabkan 

oleh perbedaan jenis bahan pensubstitusi yang digunakan. Gel 

porang yang digunakan sebagai bahan pensubstitusi pada 

penelitian Prastini dan Widjanarko (2015) tidak mengandung 

lemak, sedangkan curd yang digunakan sebagai bahan 

pensubstitusi daging ayam pada penelitian ini memiliki kadar 

lemak yang sangat tinggi, yaitu 14,94%.  

Tingginya kadar lemak sosis ayam pada penelitian ini 

juga dapat disebabkan oleh adanya penambahan lemak. Lemak 

yang ditambahkan dalam penelitian ini yaitu minyak goreng 

sebanyak 5% dari total bahan baku. Penambahan lemak pada 

penelitian ini sudah sesuai dengan Koswara (2009) yang 

menjelaskan bahwa penambahan lemak dalam pembuatan 

sosis berguna untuk membentuk sosis yang kompak dan 

empuk serta memperbaiki rasa dan aroma sosis. Jumlah 

penambahan lemak tidak boleh lebih dari 30% berat daging 

untuk mempertahankan tekstur selama pengolahan dan 

penanganan. Penambahan lemak yang terlalu banyak akan 

mengakibatkan hasil sosis yang keriput. Sedangkan 

penambahan yang terlalu sedikit akan menghasilkan sosis 

yang keras dan kering. Lengkey et al., (2015) juga 

menjelaskan bahwa lemak juga berkontribusi dalam 

memberikan rasa, tekstur, dan juiciness yang sangat 

menentukan kualitas dan daya terima sosis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya terdapat dua 

perlakuan yang memberikan hasil dengan kadar lemak yang 

sesuai dengan SNI 01-3820-1995 (kadar lemak maksimal 
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25%), yaitu P0 dan P1, sedangkan P2, P3, dan P4 tidak sesuai 

dengan SNI 01-3820-1995 karena ketiga perlakuan tersebut 

memberikan hasil dengan kadar lemak lebih dari 25%. 

 

4.4. Pengaruh Substitusi Curd terhadap pH Sosis Ayam 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa substitusi 

curd dalam sosis ayam memberikan perbedaan yang nyata 

(P<0,05) terhadap pH sosis ayam. Peningkatan konsentrasi 

susbtitusi curd pada sosis ayam berpengaruh terhadap 

penurunan pH. Penurunan pH dapat disebabkan oleh 

perbedaan pH bahan baku yang digunakan. pH daging ayam 

dan curd yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 5,91 dan 

5,41, sehingga semakin banyak curd dan semakin sedikit 

daging ayam yang digunakan, maka pH sosis ayam mengalami 

penurunan. Rendahnya pH pada curd yang digunakan dalam 

penelitian ini diduga diakibatkan oleh adanya pengaruh dari 

penambahan asam cuka ketika proses penggumpalan susu. 

Sosis ayam pada penelitian ini memberikan hasil 

dengan nilai pH yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

pH bahan baku. Hal ini dikarenakan selama proses pengolahan 

sosis, terjadi penambahan beberapa bahan yang dapat 

berpengaruh terhadap pH produk akhir. Prayitno dkk., (2009) 

menjelaskan bahwa nilai pH sosis dipengaruhi oleh pH daging 

normal yang sedikit mengalami peningkatan karena faktor 

pengolahan dan bahan lain yang ditambahkan seperti adanya 

penambahan filler, binder, dan bumbu-bumbu. Proses 

penggilingan akan mengakibatkan kerusakan pada ikatan 

protein daging yang akan mempermudah perubahan 

kedudukan ion H
+ 

dan OH
-
 saat dilakukan pemasakan, 

perubahan titik isoelektrik ini mengakibatkan terjadi 

perubahan pada pH. Abdullah dan Babji (2014) juga 
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menjelaskan bahwa peningkatan nilai pH dapat berhubungan 

dengan akumulasi aktivitas metabolis bakteri pada protein dan 

asam amino selama penyimpanan. Selain itu, peningkatan nilai 

pH juga diakibatkan adanya kerusakan protein dalam bahan 

pangan. 

Hasil UJBD menunjukkan bahwa pH pada P0 berbeda 

nyata dengan P1, P2, P3, dan P4 sedangkan pH pada P3 dan P4 

tidak berbeda nyata. Nilai rata-rata pH pada penelitian ini 

yaitu berkisar antara 5,552 sampai 6,412. Perlakuan kontrol 

(P0) dengan penggunaan daging ayam 100% dan curd 0% 

memberikan hasil dengan pH yang paling tinggi jika 

dibandingkan dengan keempat perlakuan lainnya. Perlakuan 

dengan penggunaan daging ayam 0% dan curd 100% (P4) 

memberikan hasil dengan pH yang paling rendah jika 

dibandingkan dengan keempat perlakuan lainnya (P0, P1, P2, 

dan P3).  

Sofiana (2012) menyatakan bahwa nilai pH yang 

diharapkan dalam penelitian daging adalah 5,1 sampai 6,1 

dengan demikian P1, P2, P3, dan P4 sudah sesuai dengan 

penelitian Sofiana (2012), sedangkan P0 tidak sesuai. Soeparno 

(2009) menjelaskan bahwa pH berpengaruh terhadap daya ikat 

air. pH yang lebih tinggi atau lebih rendah dari titik isoelektrik 

protein-protein daging menyebabkan daya ikat air akan 

mengalami peningkatan.  

 

4.5. Pengaruh Substitusi Curd terhadap Susut Masak 

Sosis Ayam 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa substitusi 

curd dalam sosis ayam memberikan perbedaan yang nyata 

(P<0,05) terhadap susut masak sosis ayam. Terjadi 

peningkatan susut masak mulai P0 sampai dengan P2, namun P3 
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dan P4 mengalami penurunan susut masak. Hal ini diduga 

karena kemampuan protein untuk mengikat air pada P0, P1, 

dan P2 mengalami penurunan, sehingga pada P0 sampai P2 air 

yang dapat diikat semakin sedikit, akibatnya air yang keluar 

selama proses pemasakan semakin banyak dan susut masak 

menjadi semakin tinggi. Sedangkan pada P3 dan P4 

kemampuan protein mengikat air mengalami peningkatan, 

akibatnya air yang keluar pada saat pemanasan lebih sedikit 

sehingga susut masak mengalami penurunan. Hal ini sesuai 

dengan Sunarlim dan Usmiati (2009) yang  menjelaskan 

bahwa susut masak atau cooking loss sangat dipengaruhi oleh 

hilangnya air selama pemasakan, keadaan ini dipengaruhi oleh 

protein yang dapat mengikat air, semakin banyak air yang 

ditahan oleh protein maka semakin sedikit air yang keluar 

sehingga susut masak berkurang. Sofiana (2012) menjelaskan 

bahwa susut masak produk akhir berkaitan dengan kondisi 

daging/adonan, proses pemasakan, serta kehilangan zat-zat 

makanan yang ada dalam adonan akibat terjadinya reaksi, 

degradasi dan perombakan menjadi komponen/zat yang lebih 

sederhana selama proses pemasakan. 

Hasil UJBD menunjukkan bahwa nilai susut masak P0 

berbeda nyata dengan P1, P2, P3, dan P4. Nilai susut masak 

pada P1 tidak berbeda nyata dengan P2 dan P3. Nilai rata-rata 

susut masak pada penelitian ini yaitu berkisar antara 2,23% 

sampai 3,97%. Perlakuan dengan penggunaan daging ayam 

50% dan curd 50% (P2) memberikan hasil dengan susut masak 

yang paling tinggi jika dibandingkan dengan keempat 

perlakuan lainnya. Sedangkan perlakuan dengan penggunaan 

daging ayam 0% dan curd 100% (P4) memberikan hasil 

dengan susut masak yang paling rendah jika dibandingkan 

dengan keempat perlakuan lainnya. Semakin kecil nilai susut 



43 

 

masak, maka semakin sedikit pula nutrisi yang hilang selama 

proses pemasakan.  

Nilai rata-rata susut masak sosis ayam pada penelitian 

ini masih sesuai dengan standar. Soeparno (2009) menjelaskan 

bahwa susut masak umumnya bervariasi antara 1,5-54,5% 

dengan kisaran 15-40%. Daging dengan susut masak yang 

lebih rendah mempunyai kualitas yang relatif lebih baik 

daripada daging dengan susut masak yang lebih besar, karena 

kehilangan nutrisi selama pemasakan akan lebih sedikit. 

  



44 

 

  



45 

 

BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

perlakuan substitusi curd dalam pembuatan sosis ayam dapat 

mempertahankan kandungan nutrisi sosis ayam terbukti 

dengan nilai susut masak yang kecil. Perlakuan dengan 

penggunaan 75% daging ayam dan 25% curd merupakan 

perlakuan terbaik dengan kadar protein sebesar 13,405%, 

kadar lemak 23,823%, pH 6,067 dan susut masak 3,77%. 

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu penggunaan 

curd sebagai bahan pensubstitusi dalam pembuatan sosis ayam 

tidak lebih dari 25%. Selain itu juga diperlukan suatu 

penelitian untuk menurunkan kadar lemak yang sangat tinggi 

pada sosis ayam dengan substitusi curd. 

  

 

5.1. Kesimpulan 

 

5.2.    Saran 



46 

 

  



47 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdullah, A and S. Babji. 2014. Chicken Sausages Formulated 

with Gelatin from Different Sources: A Comparison of 

Sensory Acceptability and Storage Stability. World 

Applied Sciences Journal. 31(12): 2062-2067. 

Aberle, E. D., J. C. Forrest, H. B. Hendrick, M. D. Judge, and 

R. A. Merkel. 2011. Principles of Meat Science. W. H. 

Freeman and Co. San Fransisco. 

Abubakar, Sugiarto, dan Kusningsih. 2004. Pengaruh 

Penambahan Ampas Tahu dan Lemak Terhadap 

Kualitas Sosis Itik. Seminar Nasional Teknologi 

Peternakan dan Veteriner. Bogor. 

Anggraini, R. P., A. H. D., Rahardjo, dan R. S. S., Santosa. 

2013. Pengaruh Level Enzim Bromelin dari Nanas 

Masak dalam Pembuatan Tahu Susu Terhadap 

Rendemen dan Kekenyalan Tahu Susu. Jurnal Ilmiah 

Peternakan. 1(2): 507 – 513. 

Apriyantono, A. D., N. L. Fardiaz, Puspitasari, Sedarnawati, 

dan Budiyanto. 1989. Analisis Pangan. PAU Pangan 

dan Gizi IPB. Bogor. 

Assadad, L. dan B. S. B. Utomo. 2011. Pemanfaatan Garam 

dalam Industri Pengolahan Produk Perikanan. Squalen. 

6 (1): 26-37. 



48 

 

Badan Pusat Statistik. 2012. Ringkasan Eksekutif Pengeluaran 

dan Konsumsi Penduduk Indonesia. Badan Pusat 

Statistik. Jakarta. 

Badan Standarisasi Nasional. 1992. SNI 01-2973-1992. Uji 

Kadar Protein Metode Kjeldahl. 

--------------------------------. 1995. SNI 01-3820-1995. Sosis 

Daging. 

--------------------------------. 2011. SNI 3141. 1:2011. Susu 

Segar Bagian 1: Sapi.  

Gaonkar, A. 1995. Ingredient Interaction. Marcel Dekker. 

New York. 

Hadiwiyoto, S. 2011. Produk Meat Emulsion. Food Review. 6 

(12): 12-17. 

Hardjoswaro dan Rukminasih. 2000. Meningkatkan Produksi 

Daging Unggas. Penebar Swadaya. Yogyakarta. 

Indriastuti, Setyono, dan E. Yuni. 2012. Pengaruh Jus Daun 

Sirih (Piper Betle Linn.) sebagai Bahan Pracuring dan 

Lama Penyimpanan terhadap Komposisi Kimia dan 

Angka Peroksida Dendeng Ayam Petelur. Agrinimal. 2 

(1): 1-5. 



49 

 

Jung, Y. 2013. Comparison of Quality Traits of Thigh Meat 

from Korean Native Chickens and Broilers. Korean 

Journal for Food Science of Animal Resources. 31: 

684-692. 

Khotimah, K., dan E. S. Hartati. 2013. Kualitas Fisika Kimia 

Sosis Ayam dengan Penggunaan Labu Merah 

(Cucurbita Moschata) sebagai Alternatif Pengganti 

Pewarna dan Antioksidan. Jurnal Ilmu Ternak. 13 (1): 

55-59. 

Komar, N., L. C. Hawa, dan R. Prastiwi. 2009. Karakteristik 

Termal Produk Keju Mozarela (Kajian Konsentrasi 

Asam Sitrat). Jurnal Teknologi Pertanian. 10 (2): 78 – 

87. 

Komisi Teknis Pangan dan Pertanian. 2013. Kontribusi Bidang 

Peternakan untuk Pemenuhan Kebutuhan Protein 

Hewani di Indonesia. 

http://www.drn.go.id/index.php/en/daftar-drd/8-berita-

terkini/247-kontribusi-bidang-peternakan-untuk-

pemenuhan-kebutuhan-protein-hewani-di-indonesia. 

Diakses pada 25 Januari 2016. 

Koswara, S. 2009. Teknologi Praktis Pengolahan Daging. 

           eBookpangan..com. 

--------------------. Teknologi Pengolahan Susu. 

           eBookpangan.com. 

http://www.drn.go.id/index.php/en/daftar-drd/8-berita-terkini/247-kontribusi-bidang-peternakan-untuk-pemenuhan-kebutuhan-protein-hewani-di-indonesia
http://www.drn.go.id/index.php/en/daftar-drd/8-berita-terkini/247-kontribusi-bidang-peternakan-untuk-pemenuhan-kebutuhan-protein-hewani-di-indonesia
http://www.drn.go.id/index.php/en/daftar-drd/8-berita-terkini/247-kontribusi-bidang-peternakan-untuk-pemenuhan-kebutuhan-protein-hewani-di-indonesia


50 

 

Lengkey, H. A. W., O. Rachmawan, L. Suryaningsih, E. 

Wulandari, A. Pratama, S. Sembor, dan R. L. Balia. 

2015. The Effect of Various Fat on Native Chicken 

Sausage Chemical Composition and Sensory Analysis. 

Scientific Papers-Animal Science Series. 63: 203-206. 

Malaka, R., S. Baco, dan K. I. Prahesti. 2015. Karakteristik 

dan Mekanisme Gelatinasi Curd Dangke Melalui 

Analisis Fisiko Kimia dan Mikrostruktur. JITP. 4 (2): 

23-30. 

Mega, O. 2010. Pengaruh Substitusi Susu Skim oleh Tepung 

Kedelai sebagai Binder terhadap Beberapa Sifat Fisik 

Sosis yang Berbahan Dasar Surimi-Like Kerbau. Jurnal 

Sain Peternakan Indonesia. 5 (1): 212-221. 

Mudawaroch, R. E. dan Zulfanita. 2012. Kajian Berbagai 

Macam Antioksidan Alami dalam Pembuatan Sosis. 

Surya Agritama. 1 (1): 71-84. 

Muharam, D. 2011. Pengaruh Lama Perendaman dalam 

Larutan Sodium Trypoliphospat terhadap Kadar Air, 

Protein, Kalsium, dan Organoleptik Keripik Leher 

Ayam. Repository. Universitas Andalas. Padang. 

Malaka, R. 2010. Pengantar Teknologi Susu. Masagena Press. 

           Makassar.  



51 

 

Prastini, A.I., dan S. B. Widjonarko. 2015. Pembuatan Sosis 

Ayam Menggunakan Gel Porang (Amorphophallus 

Mueleri Blume) sebagai Bahan Pengikat terhadap 

Karakteristik Sosis. Jurnal Pangan dan Agroindustri. 3 

(4): 1503-1511. 

Prayitno, A. H., F. Miskiyah, A. V. Rachmawati, T. M. 

Baghaskoro, B. P. Gunawan, dan Soeparno. 2009. 

Karakteristik Sosis dengan Fortifikasi Β-Caroten dari 

Labu Kuning (Cucurbita Moschata). Buletin 

Peternakan. 33 (2): 111-118. 

Purnawarman, T., C. Nisa, K. Maghfiroh. 2012. Pengaruh 

Penyimpanan Ekstrak Rennet Abomasum Domba 

Lokal terhadap Kualitas Keju. Jurnal Sains Terapan. 2 

(1): 50–67. 

Purnomo, H. 2007. Studi tentang Stabilitas Protein dan 

Dendeng Selama Penyimpanan. Laporan Penelitian 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Malang. 

Ramasari, E. L., W. F. Ma’ruf, dan P. H. Riyadi. 2012.  

Aplikasi Karagenan sebagai Emulsifier dalam 

Pembuatan Sosis Ikan Tenggiri (Scomberomorus 

Guttatus) pada Penyimpanan Suhu Ruang. Jurnal 

Perikanan. 2 (1): 1-8. 

 



52 

 

Rosida, D. F., U. Sarofa, dan R. C. Dewi. 2015. Karakteristik 

Fisikokimia Sosis Ayam dengan Konsentrat Protein 

Biji Lamtoro Gung (Leucaena leucocephala) sebagai 

Emulsifier. J. Rekapangan. 9 (1): 19-27. 

Setyadi, D. 2008. Pengaruh Pencelupan Tahu dalam Pengawet 

Asam Organik terhadap Mutu Sensori dan Umur 

Simpan. Skripsi. Fakultas Teknologi Pertanian. Institut 

Pertanian Bogor.  

Sharoon, T. 2013. Treasury of Nutrients in Curd. 

http://www.piimaliit.ee/en/benefits-of-

curd/#sthash.XTW0ruU6.dpuf. Diakses pada tanggal 25 

Oktober 2015. 

----------- 2011. Ilmu Nutrisi Gizi Daging. Cetakan I, Gadjah 

Mada University Press. Yogyakarta. 

Sofiana, A. 2012. Penambahan Tepung Protein Kedelai 

sebagai Pengikat pada Sosis Sapi. Jurnal Ilmiah Ilmu-

ilmu Peternakan. 15 (1): 330-339. 

Sumardji, S., Bambang dan Suhardi. 1997. Prosedur Analisa 

untuk Bahan Makanan dan  Pertanian. Liberty. 

Yogyakarta. 

Soeparno. 2009. Ilmu dan Teknologi Daging. Gajah Mada 

            University Press. Yogyakarta.  

http://www.piimaliit.ee/en/benefits-of-curd/#sthash.XTW0ruU6.dpuf
http://www.piimaliit.ee/en/benefits-of-curd/#sthash.XTW0ruU6.dpuf


53 

 

Sunarlim, R, dan S. Usmiati. 2009. Karakteristik Daging 

Kambing dengan Perendaman Enzim Papain (The 

Characteristic of Goat Meat Soaked in Papain). 

Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan 

Veteriner 2009. Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Pascapanen Pertanian. Bogor. 

Sutrisno. 2003. Pengaruh Konsentrasi Bahan Penggumpal 

Alami dari Ekstrak Pepaya dan Nanas serta Lama 

Pelayuan Susu terhadap Mutu Tahu Susu. Skripsi. 

Fakultas Pertanian. Universitas Jenderal Soedirman. 

Purwokerto.  

Vries, J. 2007. The Obesity Epidemic: Medical and Ethical 

Considerations. Sci Eng Ethics. 13 (1): 55-67. 

Wahyuningsih, H. P., S. S. Santosa, dan M. Sulistyowati.2013. 

Pengaruh Level Ekstrak Nanas Masak dalam 

Pembuatan Tahu Susu terhadap Kadar Protein dan Rasa 

Tahu Susu. Jurnal Ilmiah Peternakan. 1 (2): 531 – 535. 

Widodo, S., dan Andriani. 2012. Teknologi Penanganan Susu 

yang Baik dengan Mencermati  Profil Mikroba Susu 

Sapi di Berbagai Daerah. J. Pascapanen. 9 (1): 35–44. 

Winarno, F. G. 2004. Kimia Pangan dan Gizi. PT. Grameda 

Pustaka Utama. Jakarta. 



54 

 

Wulandari, D, N. Komar, dan S. Hadi. 2013. Perekayasaan 

Pangan Berbasis Produk Lokal Indonesia (Studi Kasus 

Sosis Berbahan Baku Tempe Kedelai). Fakultas 

Teknologi Pertanian. Universitas Brawijaya. Malang. 

Yuniwati, M., Yusran, dan Rahmadany. 2008. Pemanfaatan 

Enzim Papain sebagai Penggumpal dalam Keju. 

Seminar Nasional Aplikasi Sains dan Teknologi. 

Yogyakarta. 

Zurriyati, Y. 2011. Palatabilitas Bakso Dan Sosis Sapi Asal 

Daging Segar, Daging Beku dan Produk Komersial. 

Jurnal Peternakan. 8 (2): 49–57.  



55 

 

LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Penentuan Kadar Protein Total 

Penentuan kadar protein total menggunakan metode Kjedahl 

mengacu pada SNI 01-2793-1992. 

 

1. Ditimbang sampel sebanyak 0,5 gram dan 

dipindahkan ke Labu Kjeldahl. Ditambahkan 7 gram 

katalis (Na2SO4 dan CuSO4.5H2O) dan 2,5 mL H2SO4 

pekat. 

2. Setelah ditambahkan labu didih, campuran didestruksi 

selama ± 1 jam sampai cairan hijau bening. Setelah 

dingin, ditambahkan sejumlah air secara perlahan ke 

dalam labu ukur 250 mL dan dihimpitkan hingga batas 

tanda. Dari 250 mL larutan tersebut dipipet sebanyak 

25 mL dan dimasukkan ke dalam labu destilasi. 

3. Ditambahkan NaOH hingga  menjadi warna biru. Isi 

labu dipindahkan ke dalam alat destilasi. Erlenmeyer 

250 mL yang berisi 100 mL H2BO3 2% dan 2 tetes 

indicator dipasang dibawah kondensor. Ujung tabung 

kondensor harus terendam dalam H2BO3. 

4. Destilasi dilakukan sampai tertampung hingga 250 mL 

dan terjadi perubahan warna dari merah muda ke hijau 

bening. Destilat yang tertampung kemudian dititrasi 

dengan HCl 0,1N samp0ai terjadi perubahan warna. 

Hal yang sama dilakukan terhadap blanko tanpa 

sampel 
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Perhitungan kadar protein total adalah sebagai berikut : 

 

% N  = 
                             

                  
 x 100 % x 14,008 

  

Protein (%) =  % N x 6,25 
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Lampiran 2. Penentuan Kadar Lemak Total 

Penentuan kadar protein total menggunakan metode Soxhlet 

mengacu pada Apriyantono, Fardiaz, Puspitasari, Sedarnawati, 

dan Budiyanto (1989) : 

 

1. Dioven kertas saring dan kapas 105°C selama12 jam. 

2. Dimasukkan dalam eksikator 15-30 menit. 

3. Ditimbang dengan timbangan analitik. 

4. Ditambahkan sampel bekas uji kadar air sebanyak 1 

gram (X gr). 

5. Dibungkus dengan kertas dan kapas bentuk silinder. 

6. Ditambahkan larutan petrolium ether (40 ml diatas, 60 

ml dibawah). 

7. Dilakukan reflaksi selama minimum 5 jam sampai 

pelarut berwarna jernih di dalam kondensor. 

8. Diambil sampel yang telah selesai direflaksi tersebut. 

9. Diangin-anginkan sebentar, masukkan dalam oven 

lagi 105°C selama 24 jam dan dimasukkan dalam 

eksikator 15-30 menit. 

10. Ditimbang Y. 

 

Kadar lemak dengan rumus : 

 

Kadar lemak(%) = X-Y  x 100% 

               X 

Hasil pengamatan pengukuran kadar lemak: 

Berat kertas saring + kapas  

Berat kertas saring + kapas + sampel 

Kadar lemak. 
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Lampiran 3. Penentuan pH 

pH diuji menggunakan pH meter. Adapun prosedur 

pengukuran pH menggunakan pH meter menurut Mega (2010) 

yaitu : 

 

1. Ditimbang sampel sosis sebanyak 5 gram dan 

dimasukkan ke dalam beaker glass, selanjutnya 

diencerkan dengan aquades sampai 50 mL, 

dihomogenkan selama 1 menit. 

2. Dimasukkan elektroda gelas pada buffer solution pH 7 

dengan cara mengatur adjustment pada alat sesuai 

dengan besarnya kadar pH = 7. 

3. pH meter dikalibrasi dengan buffer pH 4 dan pH 7. 

4. Dilakukan pengukuran pH daging dengan 

menempatkan elektroda pada sampel dan nilai pH 

tertera pada layar pH meter. 
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Lampiran 4. Penentuan Susut Masak 

Penentuan Susut Masak mengacu pada Sumardji, Bambang, 

dan Suhardi (1997) : 

 

1. Diambil sampel 

2. Ditimbang dan dimasukkan dalam plastik polietilen 

3. Dijepit dan dimasukkan dalam waterbath suhu 80
o
C 

selama 30 menit 

4. Sampel dikeluarkan dalam air yang mengalir pada 

suhu kamar sampai dingin 

5. Sampel dikeluarkan  dari dalam plastik dan 

dikeringkan menggunakan tissu pada permukaannya 

tanpa memeras dan menekannya 

6. Sampel kemudian ditimbang 

7. Perhitungan susut masak: 

 

Susut masak = 
                                              

                            
 x 100% 
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Lampiran 5. Data dan Hasil Analisis Ragam Kadar 

Protein Sosis Ayam dengan Substitusi Curd  

Perlakuan 
Ulangan 

Total 
1 2 3 4 

0 13,67 13,60 13,70 13,63 54,6 

1 13,41 13,43 13,38 13,40 53,62 

2 13,34 13,24 13,35 13,29 53,22 

3 12,98 12,89 12,94 12,96 51,77 

4 11,83 11,73 11,66 11,60 46,82 

Total 260,03 

 

FK  =
 ∑  

 

 
 

 = 
         

  
 

 = 3380,78 

JK perlakuan  = Ʃxi
2
- 
 ∑  

 

 
 

  = ( 
     

 
 + 

      

 
 + 

      

 
 + 

      

 
 + 

      

 
 ) - 

         

  
 

= (745,29 + 718,7761 + 708,0921 + 

670,033225 + 548,0281) – 3380,78 

= 9,43948 

JK Total = ƩX
2
– FK 

=  3390,268 – 3380,78 

  = 9,488055 
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Sumbu 

Keragaman 
Db JK KT F hitung F Tabel (5%) 

Perlakuan 4 9,439480 2,359870 728,7298 3,06 

Acak 15 0,048575 0,003238 
  

Total 19 9,488055 
   

Keterangan : F hitung > F tabel 5% berarti perlakuan 

memberikan perbedaan yang nyata. 
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Uji Jarak Berganda Duncan 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 5% 

 

DMRT 5% = R√              

  = 3, 01 √           

  = 0,0856441 

 

Keterangan : R (4; 15; 0,05) 

    4 = jumlah perlakuan – 1 

    15 = db acak 

    0, 05 = taraf beda nyata 

 

P 2 3 4 5 

R (4; 15; 0,05) 3,01 3,16 3,25 3,31 

Nilai DMRT 5% 
0,085644

1 

0,08991

2 

0,09247

3 

0,0941

8 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P4 11,7050 a 

P3 12,9425    b 

P2 13,3050      c 

P1 13,4050         d 

P0 13,6500            e 
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Lampiran 6. Data dan Hasil Analisis Ragam Kadar Lemak 

Sosis Ayam dengan Substitusi Curd  

Perlakuan 
Ulangan 

Total 
1 2 3 4 

0 18,39844 19,40081 18,91471 18,99355 75,70750786 

1 23,91222 23,98629 23,90495 23,49228 95,29574777 

2 27,79969 27,71383 26,49906 27,00951 109,0220900 

3 27,63907 28,70213 27,86392 27,60089 111,8060131 

4 29,62989 28,10873 28,25877 28,37448 114,3718633 

Total 506,203222 

 

FK  =
 ∑  

 

 
 

 = 
           

  
 

 = 12812,09 

JK perlakuan  = Ʃxi
2
- 
 ∑  

 

 
 

 = ( 
         

 
 + 

         

 
 + 

         

 
 + 

        

 
 + 

         

 
 ) 

- 
           

  
 

 = (                                    

                    

  = 257,9724 

JK Total  = ƩX
2
– FK 

  = 13074,12 - 12812,09 

  = 262,0313 
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Sumber 

Keragaman 
db JK KT F hitung F tabel (5%) 

Perlakuan 4 257,9724 64,4931 238,3423 3,06 

Acak 15 4,058855 0,27059 
  

Total 19 262,0313 
   

Keterangan: F hitung > F tabel 5% berarti perlakuan 

memberikan perbedaan yang nyata. 
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Uji Jarak Berganda Duncan 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 5% 

 

DMRT 5% = R√              

  = 3, 01 √          

P 2 3 4 5 

R (4; 15; 0,05) 3,01 3,16 3,25 3,31 

Nilai DMRT 5% 0,782875 0,821889 0,845297 0,860903 

 

  

 

 

  

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 18,92688 a 

P1 23,82394    b 

P2 27,25552       c 

P3 27,95150         cd 

P4 28,59297          d 

    = 0,782875 

 

Keterangan : R (4; 15; 0,05) 

    4 = jumlah perlakuan – 1 

    15 = db acak 

    0, 05 = taraf beda nyata 

 



66 

 

Lampiran 7.  Data dan Hasil Analisis Ragam pH Sosis 

Ayam dengan Substitusi Curd  

Perlakuan 
Ulangan 

Total 
1 2 3 4 

0 6,34 6,74 6,28 6,29 25,65 

1 6,07 6,06 6,06 6,08 24,27 

2 5,91 5,89 5,91 5,92 23,63 

3 5,66 5,70 5,72 5,72 22,80 

4 5,56 5,53 5,56 5,56 22,21 

Total 118,56 

 

FK  =
 ∑  

 

 
 

 = 
         

  
 

 = 702,8237 

JK perlakuan  = Ʃxi
2
- 
 ∑  

 

 
 

  = ( 
      

 
 + 

      

 
 + 

      

 
 + 

     

 
 + 

      

 
 ) - 

         

  
 

 = (164,480625 + 147,258225 + 139,594225 + 

129,96 +123,321025) - 702,8237 

  = 1,79042 

JK Total  = ƩX
2
– FK 

  = 704,763 - 702,8237 

  = 1,93932 
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Sumber 

Keragaman 
db JK KT F hitung F Tabel (5%) 

Perlakuan 4 1,79042 0,447605 45,09117 3,06 

Acak 15 0,14890 0,009927   

Total 19 1,93932    

Keterangan : F hitung > F tabel 5% berarti perlakuan 

memberikan perbedaan yang nyata. 
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Uji Jarak Berganda Duncan 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 5% 

 

DMRT 5% = R√            

  = 3, 01 √           

  = 0,149947 

 

Keterangan : R (4; 15; 0,05) 

    4 = jumlah perlakuan – 1 

    15 = db acak 

    0, 05 = taraf beda nyata 

 

P 2 3 4 5 

R (4; 15; 0,05) 3,01 3,16 3,25 3,31 

Nilai DMRT 5% 0,149947 0,15742 0,161903 0,164892 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P4 5,5525 a 

P3 5,7000 a 

P2 5,9075    b 

P1 6,0675      c 

P0 6,4125         d 
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Lampiran 8.  Data dan Hasil Analisis Ragam Susut 

Masak Sosis Ayam dengan Substitusi Curd  

Perlakuan 
Ulangan 

Total 
1 2 3 4 

0 2,513966 3,030303 3,066507 2,936508 11,54728481 

1 3,686088 3,909055 3,722772 3,775835 15,09374957 

2 4,01112 3,840063 3,928571 4,100318 15,88007318 

3 3,223239 3,602534 3,947368 3,922345 14,69548671 

4 2,104845 2,136921 2,237315 2,451562 8,93064347 

Total 66,14723775 

 

FK  =
 ∑  

 

 
 

 = 
           

  
 

 = 218,7729 

JK perlakuan  = Ʃxi
2
- 
 ∑  

 

 
 

 = ( 
         

 
 + 

         

 
 + 

         

 
 + 

         

 
 + 

         

 
 ) - 

           

  
 

=                                       

                                   

= 8,490024265 

JK Total  = ƩX
2
– FK 

  = 227,9412 - 218,7729 

  = 9,168396848 
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Sumbu 

Keragaman 
db JK KT F hitung 

F tabel 

(5%) 

Perlakuan 4 8,490024 2,122506 46,93231 3,06 

Acak 15 0,678373 0,045225 
  

Total 19 9,168397 
   

Keterangan : F hitung > F tabel 5% berarti perlakuan 

memberikan perbedaan yang nyata. 

Uji Jarak Berganda Duncan 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 5% 

 

DMRT 5% = R√              

  = 3, 01 √           

  = 0,320055 

 

Keterangan : R (4; 15; 0,05) 

    4 = jumlah perlakuan – 1 

    15 = db acak 

    0, 05 = taraf beda nyata 

 

P 2 3 4 5 

R (4; 15; 0,05) 3,01 3,16 3,25 3,31 

Nilai DMRT 5% 0,320055 0,336005 0,345575 0,351954 

 

 

 

 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P4 2,232661 a 

P0 2,886821     b 

P3 3,673872        c 

P1 3,773437        c 

P2 3,970018        c 
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