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ABSTRACT 

The purpose of this research was to find out the best 

proportion substitude of Curd to chicken sausage in term of 

water content, water activity, texture and water holding 

capacity. Methode used in this research was experiment and 

design by Completely Randomized Design (CRD) with five 

treatment and four replication. The proportion of chicken : 

Curd were 100% : 0%, 75% : 25%, 50% : 50%, 25% : 75%, 

and 0% : 100%. The data were analyzed by ANOVA and 

continued by Duncan's Multiple Range Test. The results 

showed that substitution of Curd to chicken sausage from all 

treatment (P0, P1, P2, P3, and P4) had significant by different 

effect (P<0.01) on water content, water activity, texture and 

water holding capacity. The substitution of 25% Curd on 

chicken sausage gave the best result in term of water content, 

water activity, texture and water holding capacity. 

 

Key word :  chicken sausage, Curd milk, water content, 

water activity, texture, water holding capacity. 
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RINGKASAN 

Sosis ayam merupakan olahan daging giling yang 

ditambah tepung dan bumbu-bumbu untuk kemudian 

dimasukkan ke dalam selongsong sosis. Penambahan Curd 

pada sosis ayam dilakukan untuk inovasi atau diversifikasi 

produk olahan sosis. Curd yang memiliki asam amino 

kompleks disubstitusikan dengan daging ayam yang juga 

memiliki nilai gizi yang lengkap dan seimbang diharapkan 

mampu memperbaiki kualitas sosis berdasarkan kadar air, 

aktivitas air (Aw), tekstur, dan daya ikat air. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa 

proporsi substitusi Curd yang tepat pada kualitas sosis ayam 

ditinjau dari kadar air, aktivitas air, tekstur, dan daya ikat air. 

Hasil penelitan ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

informasi kepada masyarakat bahwa pemanfaatan hasil 

peternakan secara maksimal dapat menggunakan Curd yang 

disubstitusikan dengan daging ayam pada pembuatan sosis 

ayam. 

Penelitian dimulai tanggal 16 November 2015 sampai 

05 Januari 2016 yang  dilaksanakan di tempat berbeda yaitu 

Laboratorium Rekayasa dan Pengolahan Teknologi Hasil 
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ternak Fakultas Peternakan untuk pembuatan sosis, uji kadar 

air, aktivitas air, dan daya ikat air. Laboratorium Pengujian 

Pangan, Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya Malang untuk uji tekstur. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah daging 

ayam yang disubstitusi dengan Curd dalam pembuatan sosis 

ayam. Daging ayam yang digunakan adalah bagian dada yang 

dipisahkan dari tulang, lemak, dan kulitnya yang berasal dari 

pasar Merjosari, Malang. Susu yang digunakan berasal dari 

KUD Dau, Malang. Susu digumpalkan menggunakan asam 

cuka hingga menjadi Curd yang disaring untuk memisahkan 

dengan whey. Alat yang digunakan ialah panci pasteurisasi, 

selongsong sosis, timbangan, blender dan mixer. Bahan yang 

digunakan yaitu asam cuka, tepung tapioka, sodium 

tripolyposphat, rempah-rempah dan bumbu sebagai penguat 

rasa, minyak goreng, telur, dan es batu. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode percobaan dengan Rancangan 

Acak Lengkap yang terdiri dari lima perlakuan dan empat 

ulangan. Perlakuan tersebut adalah substitusi antara daging 

dengan Curd dengan perbandingan 100%:0%, 75% : 25%, 

50% : 50%, 25% : 75%, dan 0% : 100%. Data yang diperoleh 

selanjutnya dianalisis secara statistik menggunakan analisis 

variansi (ANOVA) dan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD). Variabel yang diukur adalah kadar air, 

aktivitas air, tekstur dan daya ikat air.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing 

perlakuan substitusi Curd pada sosis ayam memberi pengaruh 

yang berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar air, 

aktivitas air, tekstur dan daya ikat air. Rata-rata kadar air dari 

P0 sampai P4 mengalami penurunan secara berurutan yaitu 

68,76%, 64,62%, 62,16%, 60,47% dan 58,96%. Substitusi 
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Curd yang semakin tinggi pada sosis ayam mengakibatkan 

aktivitas air semakin menurun dari P0 sampai P4 secara 

berurutan yaitu 0,96, 0,94, 0,94, 0,93 dan 0,92. Tingginya 

substitusi Curd mengakibatkan semakin rendahnya nilai 

tekstur yang artinya sosis semakin empuk dan hilang dari 

tekstur asli dari sosis. Nilai tekstur berkisar antara 2,65–

16,75N. Daya ikat air menunjukkan semakin banyak substitusi 

Curd pada sosis ayam semakin rendah nilai daya ikat air, 

dimana sosis yang memiliki nilai daya ikat air rendah 

berkualitas kurang baik karena tidak bisa mempertahankan air 

yang terdapat molekul-molekul protein, sehingga protein 

hilang bersama air yang keluar ketika dilakukan pengepresan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

substitusi Curd pada daging ayam memberikan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap kualitas sosis ayam 

berdasarkan semua variabel. Sifat fisik sosis ayam yang 

disubstitusi dengan Curd sebanyak 25% (P1) menunjukkan 

perlakuan terbaik. Sosis tersebut memiliki kandungan kadar 

air 64,62%, nilai aktivitas air 0,94, teksur 13,07N dan nilai 

daya ikat air sebesar 52,66%. Penelitian lebih lanjut 

disarankan untuk menguji daya simpan dan uji daya terima 

masyarakat terhadap sosis tersebut dengan menggunakan 

substitusi Curd tidak lebih dari 25% karena akan 

mempengaruhi kualitas asli sosis ayam yang ditinjau dari 

variabel kadar air, aktivitas air, tekstur, dan daya ikat air. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Daging ayam  merupakan salah satu bahan yang biasa 

digunakan untuk meningkatkan nilai gizi dalam pangan. 

Daging mempunyai nilai nutrisi yang tinggi karena 

mengandung asam amino esensial yang lengkap dan 

seimbang. Maka dari itu daging sering dikaitkan dengan 

peningkatan protein hewani. Daging ayam memiliki 

kandungan protein sebesar 18,3 sampai 20%. 

Susu merupakan cairan bergizi yang dihasilkan oleh 

kelenjar susu dari mamalia betina, susu juga merupakan 

makanan yang kaya dan lengkap akan nutrisi karena dalam 

susu mengandung air 82%, lemak 3,9%, protein 3,4%, laktosa 

4,8%, vitamin 0,72% dan kandungan lainnya, sehingga susu 

menjadi penyempurnaan makanan bergizi tinggi dan 

disarankan untuk dikonsumsi masyarakat agar memperoleh 

keseimbangan tubuh yang baik. 

Protein susu segar tidak setinggi protein daging ayam, 

sehingga untuk memperoleh kandungan protein yang tinggi, 

susu digumpalkan dan dipisah dengan whey. Kandungan 

protein curd lebih tinggi dibandingkan kandungan protein 

whey. Curd diperoleh dari proses memanaskan susu 

(pasteurisasi) dengan penambahan bahan pemisah. Bahan 

pemisah curd dan whey yang biasa digunakan yaitu enzim 

rennet, asam sitrat, atau gabungan dari keduanya. Daging dan 

susu mempunyai daya simpan yang rendah, daging dan susu 

juga merupakan media yang baik bagi mikroba untuk 

berkembang biak. Sehingga pengolahan terhadap bahan 

pangan tersebut perlu dilakukan. Pengolahan daging dilakukan 
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dengan restrukturisasi seperti pembuatan bakso, nugget, sosis, 

dan masih banyak lainnya. 

Sosis merupakan campuran daging yang dihaluskan 

serta dicampur dengan bumbu-bumbu atau rempah-rempah. 

Sosis merupakan salah satu produk restructured meat dan 

merupakan produk emulsi. Nilai nutrisi sosis berdasarkan (SNI 

3820-2015) yaitu kadar air 67%, kadar abu 3%, kadar protein 

minimum 13%, kadar lemak maksimum 25% dan kadar 

karbohidrat maksimum 8%. Sosis pada umumnya dibuat dari 

daging ayam, daging sapi, daging kelinci, dagung babi dan 

ikan. Sebagai salah satu panganan, variasi olahan sosis 

mempunyai prospek yang cerah dan digemari masyarakat. 

Maka dari itu banyak variasi olahan sosis yang dihasilkan. 

Penambahan curd pada produk sosis ayam diharapkan 

mampu meningkatkan kualitasnya dan sebagai diversifikasi 

pengolahan sosis ayam. Selain itu juga mengetahui seberapa 

jauh susu dapat menggantikan daging dalam pembuatan sosis 

ayam. Nilai nutrisi curd berdasarkan hasil uji proksimat adalah 

kadar air 58,46%, kadar protein 16,88%, kadar lemak 14,94%, 

kadar abu 1,13% dan kadar karbohidrat 8,59%. Pada penelitian 

ini pembuatan sosis ayam dilakukan dengan mensubstitusikan 

curd dengan daging ayam menggunakan persentase yang 

berbeda setiap perlakuan. Maka dari itu dilakukan 

penambahan curd ke dalam produk olahan sosis ayam. Selain 

untuk meningkatkan kandungan nutrisi dari sosis, penambahan 

curd juga merupakan diversivikasi produk. Penambahan curd 

ke dalam sosis ayam akan mengubah tekstur asli dari sosis 

ayam, sehingga perlu dilakukan pengujian berapa besar 

persentase penambahan curd pada sosis daging ayam. Selain 

kandungan nutrisi, karakteristik sosis juga ditentukan dari 

karakteristik lainnya yaitu kadar air, aktivitas air, tekstur dan 
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daya ikat airnya. Sehingga sosis ayam dengan penambahan 

curd  ini dapat diterima di kalangan masyarakat. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berapa proporsi substitusi curd yang terbaik dalam 

pembuatan sosis ayam? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proporsi 

substitusi curd yang terbaik dalam pembuatan sosis ayam 

ditinjau dari kadar air, aktivitas air, tekstur dan daya ikat air. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Bagi Penulis 

 Manfaat penelitian bagi penulis ialah dapat menambah 

wawasan penulis tentang teknologi pengolahan hasil ternak 

dan dapat mengaplikasikan ilmu yang dipelajari selama proses 

perkuliahan, sehingga ilmu tersebut dapat memberikan 

manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi orang lain. 

1.4.2  Manfaat bagi Pembaca 

Manfaat penelitian ini bagi pembaca ialah memberi 

informasi bahwa pemanfaatan hasil peternakan secara 

maksimal dapat dipergunakan curd yang disubstitusikan 

dengan daging ayam pada pembuatan sosis ayam, serta 

memberikan informasi formulasi pembuatan sosis ayam 

dengan substitusi curd yang tepat sehingga didapatkan produk 

dengan kandungan gizi yang sesuai dengan SNI 3820 tahun 

2015. Dengan adanya informasi mengenai substitusi curd pada 

sosis ayam dapat memberikan suatu inovasi kepada 

masyarakat tentang diversifikasi sosis ayam. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Sosis daging adalah produk makanan yang diperoleh 

dari campuran daging halus (mengandung daging tidak kurang 

dari 75 %) dengan tepung atau tanpa penambahan bumbu dan 

bahan tambahan makanan lain yang diizinkan dan dimasukkan 

ke dalam selongsong sosis (SNI 3820-2015). Inovasi 

pengolahan sosis sebagai diversifikasi produk olahan daging 

sangat dibutuhkan. Pada umumnya sosis dibuat dari daging, 

baik daging sapi, kerbau, kambing, babi, maupun ungas, 

namun daging ayam adalah daging yang sering dikonsumsi 

masyarakat. Daging ayam memiliki kandungan asam amino 

essensial yang seimbang lengkap dengan kandungan nutrisi 

lainnya. Menurut Prastini dan Widjanarko (2015) daging ayam  

memiliki kandungan air sebesar 72,61%, kadar protein 21,69% 

dan kadar lemak 4,59%. 

Produk komoditi peternakan lain yang juga memiliki 

kandungan protein dengan susunan asam amino yang lengkap 

dan seimbang adalah susu. Koswara (2009) menjelaskan susu 

adalah cairan yang disekresikan dari kelanjar susu hewan 

mamalia betina. Susu mengandung hampir semua nutrisi yang 

dibutuhkan tubuh. Secara alami susu merupakan suatu emulsi 

lemak dalam air. Winarno (2004) menjelaskan bahwa kadar air 

susu sangat tinggi yaitu rata-rata 87.5%, dan di dalamnya 

teremulsi berbagai zat gizi  penting seperti protein sekitar 

3,3%, laktosa 4,8%, lemak 3,8%, mineral 0,65%, vitamin, dan 

bahan tambahan lain. 

Susu dengan daging memiliki kadar protein yang 

berbeda. Susu memiliki kandungan protein yang rendah, 

namun susu yang digumpalkan (curd) memiliki kandungan 

protein yang tinggi sekitar 17,20% tergantung cara dan bahan 

pemisah yang digunakan untuk menggumpakan susu (Isyana, 
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Yuliati dan Rahim, 2012). Dibandingkan dengan susu segar, 

curd memiliki kandungan laktosa yang lebih rendah yang 

disebabkan karena beberapa laktosa terkandung pada whey. 

Pemanfaatan curd yang diperoleh dari proses pemisahan 

dengan whey dapat disubstitusikan kedalam pembuatan sosis 

ayam sesuai batasan penggunaannya. Sosis yang disubstitusi 

dengan curd akan memperbanyak inovasi pengolahan sosis, 

selain itu juga menghasilkan rasa yang berbeda. Protein dan 

lemak dari curd dengan protein dan lemak dari daging akan 

mengakibatkan reaksi antar komponen yang akan berpengaruh 

pada sosis ayam. 

Substitusi bahan tambahan selain daging pada 

pembuatan sosis dapat mempengaruhi kualitasnya, maka dari 

itu perlu dibatasi penggunaan curd pada sosis ayam. Prastini 

dan Widjanarko (2015) menyatakan semakin banyak daging 

yang digunakan, semakin baik pula kekenyalan dan tekstur 

sosis yang dihasilkan. Namun, semakin banyak bahan 

tambahan yang digunakan dalam pembuatan sosis, dapat 

mempengaruhi tekstur sosis bahkan dapat meninggalkan sifat 

khas yang dimiliki oleh sosis. Prastini dan Widjanarko (2015) 

menyatakan menurunnya nilai daya ikat air juga dipengaruhi 

oleh protein daging. Semakin menurunnya daging yang 

ditambahkan, maka protein akan semakin berkurang dan dapat 

menyebabkan daya ikat air menurun, sehingga perlu dilakukan 

penelitian untuk mengetahui berapa proporsi substitusi curd 

yang tepat pada pembuatan sosis ayam yang ditunjau dari 

kadar air, aktivitas air, tekstur, dan daya ikat air. Struktur 

kerangka pikir ditampilkan dalam bentuk bagan pada Gambar 

1. 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Bagan kerangka pikir 

Sosis merupakan produk makanan yang diperoeh dari 

campuran daging halus, tepung dan bumbu yang 

dimasukkan dalam selongsong (SNI 3820-2015). 

 

Terjadinya reaksi antar komponen akan mengakibatkan 

perubahan kadar air, aktivitas air, tekstur, dan daya ikat air 

sehingga menghasilkan sosis dengan kualitas tinggi. 

Substitusi antara curd dengan daging ayam  

mengakibatkan terjadinya reaksi antara protein curd 

dengan protein daging ayam, lemak curd dengan lemak 

daging ayam pada sosis. 

 

Susu memiliki kandungan asam 

amino yang lengkap namun kadar 

protein rendah yaitu 3,3% (Winarno, 

2004), sehingga untuk meningkatkan 

proteinnya susu dibuat menjadi curd. 

Isyana, Yuliati dan Rahim (2012) 

menyatakan curd memiliki 

kandungan protein 17,20%. 

Daging memiliki kandungan asam 

amino lengkap dengan kadar air 

72,61%, protein 21,69%, dan 

lemak 4,59% (Prastini dan 

Widjanarko, 2015). 
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1.6 Hipotesis 

Substitusi curd dengan daging ayam pada sosis diduga 

dapat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap kualitas 

sosis ayam. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Daging Ayam 

Ayam pedaging (broiler) adalah ayam ras yang mampu 

tumbuh cepat sehingga dapat menghasilkan daging dalam 

waktu relatif singkat (5-7 minggu). Broiler mempunyai 

peranan yang penting dalam menyediakan protein hewani asal 

ternak (Rasyaf, 2004). Daging merupakan otot hewan yang 

tersusun dari serat-serat yang sangat kecil yang masing-masing 

serat berupa sel memanjang. Sel serat otot mengandung dua 

macam protein yang tidak larut, yaitu kolagen dan elastin yang 

terdapat pada jaringan ikat (Taha, 2012). Karkas ayam yang 

baik diperoleh dari ayam yang sehat dan umumnya relative 

masih muda. Rata-rata Besarnya persentase karkas dari bobot 

hidup sekitar 75% (Resnawati, 2004). Daging ayam  memiliki 

kandungan air sebesar 72,61%, kadar protein 21,69% dan 

kadar lemak 4,59% (Prastini dan Widjanarko, 2015). 

Daging merupakan salah satu sumber gizi bagi manusia, 

selain itu juga merupakan sumber makanan bagi 

mikroorganisme. Pertumbuhan mikroorganisme dalam bahan 

pangan menyebabkan  perubahan yang menguntungkan seperti 

perbaikan bahan pangan secara gizi, daya juga dapat 

mengakibatkan perubahan fisik atau kimia yang tidak 

diinginkan, sehingga bahan  pangan tersebut tidak layak 

dikonsumsi. Makanan yang dikonsumsi dapat menjadi sumber  

penularan penyakit apabila telah tercemar mikroba dan tidak 

dikelola secara higienis, makanan yang bepotensi tercemar 

adalah makanan mentah terutama produk hasil peternakan 

seperti daging (Siagian, 2002). Daging yang tidak aman dapat 
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membahayakan kesehatan konsumen. Beberapa kriteria daging 

yang tidak baik adalah sebagai berikut:  

a. Hewan sakit, terutama yang menderita radang yang 

bersifat akut pada organ dalam, akan menghasilkan 

daging yang berbau seperti mentega tengik.  

b. Hewan dalam pengobatan, terutama dengan 

pemberian antibiotika, akan menghasilkan daging 

yang berbau obat-obatan.  

c. Warna daging tidak normal dengan: warna daging 

yang tidak normal tidak selalu membahayakan 

kesehatan konsumen, namun akan mengurangi selera 

konsumen.  

d. Konsistensi daging tidak normal: daging yang tidak 

sehat mempunyai kekenyalan rendah (jika ditekan 

dengan jari akan terasa lunak), apalagi diikuti dengan 

perubahan warna yang tidak normal, maka daging 

tersebut tidak layak dikonsumsi.  

e. Daging busuk dapat mengganggu kesehatan 

konsumen, karena dapat menyebabkan gangguan 

saluran pencernaan. Pembusukan dapat terjadi karena 

penanganan yang kurang baik pada waktu 

pendinginan, sehingga aktivitas bakteri pembusuk 

meningkat (Taha, 2012). 

 

Daging segar adalah daging yang baru disembelih tanpa 

perlakuan apapun. Ciri-ciri daging segar seperti pada Gambar 

2. Ciri-ciri daging segar yang baik antara lain : (1) warna 

merah cerah dan mengkilat, daging yang mulai rusak berwarna 

coklat kehijauan, kuning dan akhirnya tidak berwarna. (2) bau 

khas daging segar tidak masam/busuk. (3) tekstur kenyal, 

padat dan tidak kaku, bila ditekan dengan tangan maka bekas 
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pijatan cepat kembali ke posisi semula. (4) penampakaannya 

tidak berlendir, tidak terasa lengket ditangan dan terasa 

kebasahannya (Susanto, 2014). Kualitas karkas ayam yang 

baik menurut SNI 3924 (2009) terdapat pada Tabel 1. 

 
Gambar 2. Karkas ayam segar 

Sumber : SNI: 3924 (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

Tabel 1.Persyaratan tingkatan mutu fisik karkas 

No Faktor mutu Tingkatan mutu 

Mutu I Mutu II Mutu III 

1 Konformasi Sempurna Ada sedikit 

kelainan pada 

tulang dada 

atau paha 

Ada kelainan 

pada tulang 

dada dan paha 

2 Perdagingan Tebal Sedang Tipis 

3 Perlemakan Banyak Banyak Sedikit 

4 Keutuhan Utuh Tulang utuh, 

kulit sobek 

sedikit, tetapi 

tidak pada 

bagian dada 

Tulang ada 

yang patah, 

ujung sayap 

terlepas ada 

kulit yang 

sobek pada 

bagian dada 

5 Perubahan 

warna 

Bebas dari 

memar dan 

atau “freeze 

burn” 

Ada memar 

sedikit tetapi 

tidak pada 

bagian dada 

dan tidak ada 

“freeze burn” 

Ada memar 

sedikit tetapi 

tidak ada 

“freeze burn” 

6 Kebersihan Bebas dari 

bulu tunas 

(pin 

feather) 

Da bulu tunas 

sedikit yang 

menyebar, 

tetapi tidak 

pada bagian 

dada 

Ada bulu tunas 

Sumber : SNI 2934 (2009)  
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Komponen karkas yang paling mahal adalah otot. 

Bagian terbesar otot terdapat di bagian dada, sehingga 

besarnya dada dijadikan ukuran untuk membandingkan 

kualitas daging pada broiler. Otot pada dada ayam berwarna 

lebih terang sedangkan otot pahanya berwarna lebih gelap, 

disebabkan ayam lebih banyak berjalan daripada terbang, 

sehingga menyebabkan pigmen mioglobin terdapat lebih 

banyak pada otot paha. Daging ayam, terutama daging bagian 

dada ternyata merupakan sumber vitamin B (terutama niasin, 

riboflavin dan tiamin) yang sangat tinggi. Seperti jenis daging 

lainnya, daging ayam juga mempunyai meat factor yang 

membantu penyerapan zat besi oleh tubuh (Koswara, 2009). 

Kandungan nutrisi daging ayam terdapat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Kandungan nutrisi per 100 gram daging ayam 

Sumber : Koswara (2009) 

 

2.2  Susu Sapi Perah 

 Susu adalah cairan yang disekresikan dari kelanjar susu 

hewan mamalia betina.  Susu mengandung hampir semua 

nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Sejak dahulu, manusia telah 

menggunakan susu kambing, domba, dan sapi sebagai 

makanan. Namun sekarang kata susu lebih dimaknai sebagai 

susu sapi, sedangkan susu dari hewan lain seperti susu domba 

dan susu kambing dibutuhkan hanya saat tertentu (Koswara, 

2009). Komposisi susu sapi perah sangat bervariasi namun 

Jenis daging Persen (%) dari berat karkas 

Protein Air Lemak Abu 

Ayam (tanpa kulit) 

a. Daging merah 20,6 73,7 4,7 1,0 

b. Daging putih 23,4 73,7 1,9 1,0 
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cukup signifikan. Kandungan utama dari susu adalah air 

sebesar 63-87 %. Kandungan nutrisi susu sangat tinggi yaitu 

protein sekitar 3,3%, laktosa 4,8%, lemak 3,8%, mineral 

0,65%, vitamin, dan bahan tambahan lain (Winarno, 2004). 

Susu dapat diolah menjadi berbagai produk olahan susu, baik 

berupa susu cair, susu bubuk, susu kental, keju, mentega, 

yoghurt, es krim, permen (karamel), dodol, dan lain 

sebagainya (Ariningsih, 2007). Susu juga dapat dibuat produk 

seperti olahan daging yaitu sosis. Sosis susu dibuat dari curd 

yang diperoleh dari pemisahan dengan whey yang disebut 

proses penggumpalan. 

2.3  Penggumpalan Susu 

 Penggumpalan susu dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, antara lain dengan penambahan asam, enzim proteolitik, 

dan alkohol serta dapat dipercepat dengan pemanasan. Susu 

mengandung protein berupa kasein yang dapat mengalami 

penggumpalan (Anggraini, Agustinus, dan Singgih, 2013). 

Menurut Winarno (2004) secara alami kalsium fosfokaseinat 

tidak dapat diendapkan dengan ion kalsium. Agar dapat 

mengendap, senyawa tersebut harus dibuat peka atau sensitif 

terhadap ion kalsium yang dapat mengubah kapakasein 

menjadi parakasein. Proses penggumpalan seperti tertera pada 

Gambar 3. 
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Sumber : Winarno (2004) 

Yuniwati, Yuswan, dan Rahmadany (2008) menyatakan 

bahwa pada prinsipnya ada dua proses yang mendukung reaksi 

penggumpalan protein susu yaitu hidrolisis enzimatik k-kasein 

dan proses non enzimatik berupa aglomerisasi misel kasein. 

Kombinasi  kedua proses tersebut menyebabkan perubahan 

fisik susu yang disebut penggumpalan. Selama proses 

penggumpalan berlangsung, terjadi penjeratan lemak melalui 

pembentukan ikatan silang atau maktriks gel. Reaksi umum 

yang dikatalisis oleh enzim proteolitik adalah hidrolisa ikatan 

peptide pada protein. Kinetika reaksi proses pengumpalan 

protein susu oleh enzim proteolitik dibagi menjadi tahap yaitu 

: hidrolisa enzimatis pada k-kasein, flokulasi misel kasein, dan 

pembentukan dan perkembangan ikatan silang gel susu. 

Anggraini dkk. (2013) menjelaskan bahwa ketika susu 

dicampur dengan asam, maka susu akan mengeluarkan ion 

hidrogen dan akan menyerang molekul air yang lain. 

Pelepasan ion hidrogen menyebabkan pH menurun sehingga 

merubah 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 ini akan 

Enzim proteolitik 

Kalsium fosfokaseinat 

(dispersi) 

Kalsium kaseinat 

Kalsium fosfokaseinat 

(peka terhadap Ca++ terdispersi) 

Ca++ (dalam susu) 

Gambar 3. Proses penggumpalan susu akibat pemberian enzim proteolitik 
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mengubah kasein miselles yang dimulai dengan penggabungan 

kasein miselles melalui agregasi dan diakhiri dengan 

terjadinya penggumpalan. Menurut Komar, Hawa, dan 

Prastiwi (2009), untuk memperoleh curd, dilakukan 

pasteurisasi susu pada suhu 65ºC selama 35 menit. Asam sitrat 

ditambahkan sedikit demi sedikit sambil dilakukan 

pengadukan hingga terbentuk curd. 

Yuniwati, Yusran dan Rahmadany (2008) 

menambahkan protein susu dapat dikoagulasikan dengan asam 

(asam organik). Asam yang sering digunakan dalam 

pembuatan beberapa varietas adalah asam laktat dan asam 

asetat. 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. 

Proses penggumpalan susu oleh enzim diawali dengan 

proses gelatinasi, dimana bila terjadi hidrolisis protein secara 

ektensif yang dipengaruhi oleh suhu pemanasan dan 

konsentrasi enzim akan berpengaruh negatif terhadap 

pembentukan curd, sehingga berpengaruh terhadap kualitas 

produk (Malaka, Sudirman, dan Kusumandari, 2015). Suhu 

susu untuk penggumpalan sangat kritis bila susu ditambahkan  

enzim proteolitik. Bila suhu susu dibawah 15
o
C, 

penggumpalan tidak dapat terjadi. Bila lebih dari 60
o
C, enzim 

tidak aktif. Suhu optimumnya adalah 40
o
C. Pengendapan 

dengan enzim rennin berjalan dengan 2 tahap yaitu: 
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1. Proses enzimatik, k-kasein dihidrolisa menjadi para-k-

kasein dan glikoprotein yang larut. Glikoprotein merupakan 

senyawa polipeptida yang mangandung karbohidrat. 

2. Koagulasi oleh ion Ca, proses koagulasi ini dapat terjadi 

dengan baik antara suhu 15-65 
o
C. Dari hasil percobaan 

didapatkan bahwa kecepatan koagulasi maksimum terdapat 

pada suhu 40-42 
o
C (Winarno, 2004). 

 

 Penggumpalan dapat disebabkan oleh asam atau enzim 

proteolitik lainnya yang dihasilkan oleh bakteri. 

Penggumpalan kasein mulai terjadi pada saat konsentrasi ion 

hidrogen dalam susu mendekati titik isolistrik protein akibat 

dari terbentuknya asam, dan pada saat titik isoternik dicapai, 

yaitu pada pH 4,7 pada suhu 37
0
C akan terjadi penggumpalan 

sempurna, dimana kasein mempunyai muatan listrik nol. 

Apabila suatu bahan dihilangkan kandungan airnya maka yang 

tersisa adalah padatan yang terdiri dari berbagai komponen 

bahan tersebut.  Pemisahan curd dengan whey dengan cara 

mengepres curd sehingga whey yang berbentuk cair benar-

benar terpisah (Putranto, Wulandari, Hidayati dan Nanah, 

2010). Pada proses penggumpalan susu menggunakan asam, 

penambahan asam dilakukan secara perlahan sedikit demi 

sedikit disertai dengan pengadukan secara perlahan hingga 

menghasilkan curd seperti yang terlihat pada Gambar 4. Curd 

yang menggunakan koagulan asam asetat mempunyai 

kekompakan yang lebih bagus tetapi mudah patah dan rasanya 

asam. Koagulasi dapat ditimbulkan dengan cara pemanasan, 

asam, enzim perlakuan mekanis dan penambahan garam 

(Rokhayati, 2011). Kualitas curd yang baik adalah berwarna 

putih kekuningan, tidak berbau amis, rasa enak, dan bertekstur 

lembut (Suryani dan Niswah, 2015). Curd memiliki komposisi 
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kimia dengan kadar air 45,75%, lemak 32,81%, protein 

17,20% dan mineral 2,32%. Kadar air curd yang dihasilkan 

tergantung pada metode pengepresan. Pengepresan bertujuan 

untuk menghilangkan sisa-sisa air yang masih terdapat dalam 

curd, saat pengepresan curd, kadar air bisa turun dalam 

kisaran dari 55% menjadi 42% (Isyana, Yuliati dan Rahim, 

2012). 

 
Gambar 4. Curd dengan koagulan asam asetat 

   Sumber : Rokhayati (2011) 

 

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% 
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lemak). Curd mengandung sedikit vitamin yang larut dalam air 

karena beberapa vitamin tersebut rusak ketika proses 

pemanasan berlangsung. Selain itu, beberapa vitamin 

terkandung dalam whey. Curd cukup banyak mengandung 

kalsium dan phosphor (Sharoon, 2013). 

 

2.4  Sosis Ayam 

 Menurut Dewan Standar Nasional dalam SNI 3820-

2015, sosis daging adalah produk makanan yang diperoleh dari 

campuran daging halus (mengandung daging tidak kurang dari 

75 %) dengan tepung atau tanpa penambahan bumbu dan 

bahan tambahan makanan lain yang diizinkan dan dimasukkan 

ke dalam selongsong sosis. Prastini dan Widjanarko (2015) 

sosis merupakan daging atau campuran beberapa daging yang 

dihaluskan serta dicampur dengan bumbu-bumbu atau 

rempah-rempah. Pada umumnya sosis dibuat dari daging 

ayam, ikan, sapi, dan kelinci. Sebagai salah satu penganan, 

variasi olahan sosis mempunyai prospek yang cerah dan 

digemari masyarakat. 

 Berbagai ragam sosis telah diproduksi dan pada 

umumnya dikenal dengan nama asal kota ataupun daerah yang 

memproduksi sosis tersebut. Disamping itu, sosis dapat 

dikelompokkan berdasarkan proses pengolahan yang 

digunakan dan karakteristik produk akhir yaitu sosis segar, 

sosis kyuring, dan sosis fermentasi. Sedangkan berdasarkan 

cara penyajiannya sosis dapat dikelompokkan menjadi sosis 

segar dimana bahan baku yang dipakai adalah daging segar 

tanpa melalui proses kyuring dan dikonsumsi setalah dimasak 

terlebih dahulu (Purnomo, 2012). Ketentuan mutu sosis 

berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI 3820-2015) 

tertera pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Syarat mutu sosis daging 

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 : SNI 3820 (2015) 

 

Sosis merupakan produk emulsi daging yang 

ditambahkan bahan pengisi, bahan pengikat dan bumbu-

bumbu untuk meningkatkan flavor dan daya terima. Masalah 

yang sering timbul dalam pembuatan produk emulsi adalah 

tidak stabilnya sistem emulsi adonan. Hal ini mengakibatkan 

pecahnya sistem emulsi pada saat pengolahan dan 

penyimpanan (Ramasari, Ma’ruf dan Riyadi, 2012). Bahan-

bahan yang digunakan dalam pembuatan sosis adalah daging 

100%, tepung tapioka 10%, minyak jagung 10%, garam 2%, 

gula 2%, bawang putih 3%, lada 1% dan air es 20%. Proporsi 

bahan-bahan yang digunakan berdasarkan 500 gram bahan 

utama (Ramasari dkk., 2012). 

 Prastini dan Widjanarko (2015) menyatakan cara 

membuat sosis yaitu sebagai berikut: 

1. Membersihkan bahan yang akan digunakan. 

2. Menimbang bahan-bahan yang diperlukan untuk 

pembuatan sosis. 

3. Mencampurkan bahan-bahan dengan blender. 



21 

4. Memasukkan adonan sosis ke dalam selongsong sosis 

polyamide diameter 1,7cm dan panjang ±10cm. 

5. Mengukus adonan selama 30 menit dengan api sedang 

dengan suhu 80±50 
0
C dan dihasilkan produk sosis. 

 

2.5  Bahan Tambahan dalam Pembuatan Sosis 

2.5.1  Tepung Tapioka 

Tepung tapioka adalah produk dari umbi ketela pohon 

yang dihaluskan yang mengandung pati 83% dan amilum 17% 

yang digunakan sebagai bahan pengisi dan bahan pengikat 

pada pembuatan makanan (Winarno, 2004). Pati mempunyai 

peran penting pada tekstur dengan proses gelatinasi (Maharaja, 

2008). Tepung tapioka sebagai bahan pengisi berfungsi ikat air 

menjadi gel (Zulkarnain, 2013). Penambahan tepung tapioka 

pada proses pengolahan daging sebagai bahan pengisi 

mempunyai pengaruh pada proses emulsi (Soeparno, 2005).  

 

2.5.2  Gula dan Garam 

 Gula dapat membantu mempertahankan aroma dan 

mengurangi efek pengerasan dari garam glukosa. Gula 

sederhana seperti glukosa (dektrosa, penggunaan minimal 

0,75% sering direkomendasikan), merupakan substrat 

fermentasi yang dapat digunakan semua bekteri asam laktat 

(Toldra, 2007). 

 Garam merupakan hasil dari proses pengeringan air laut 

dengan bantuan sinar matahari. Garam mempunyai peranan 

dalam proses memasak untuk menyedapkan makanan. Garam 

bersifat higroskopis  dan dapat mematikan kuman (Lawless, 

2005). Penggaraman merupakan pengawetan daging dengan 

cara pengurangan mikroorganisme yang ditemukan dalam 

sosis. Apabila cukup garam yang ada dalam sosis,  maka 
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sistem air yang dibutuhkan untuk pertumbuhan 

mikroorganisme menjadi tak tersedia. Permasalahan utama 

yang dihadapi adalah jumlah garam yang terlalu banyak akan 

mempengaruhi selera konsumen, khususnya apabila akan 

dikonsumsi langsung. Oleh karena itu, perlu pencucian dan 

pembilasan yang akan mengurangi jumlah garam sebelum 

diproses lebih lanjut (Purnomo, 2012). Selain berfungsi 

sebagai pengawet, garam juga dapat menghasilkan atau 

menimbulkan rasa enak (Dotulong, 2009). Level penambahan 

garam yaitu 2-4% (minimum 2% untuk membentuk ikatan, 

lebih dari 3% tidak menghambat fermentasi), yang akan 

memacu pertumbuhan bakteri asam laktat dan menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan (Toldra, 

2007).  

 Lawless  (2005) menyatakan bahwa pemberian garam 

pada makanan yang mengandung protein dapat melarutkan 

protein-protein miofibriler sehingga tekstur dan daya ikat air 

makanan tersebut mempunyai kualitas yang baik. Purbani 

(2005) garam dapur dalam keadaan murni tidak berwarna, 

tetapi terkadang berwarna kuning kecoklatan yang berasal dari 

kotoran-kotoran yang ada di dalamnya. Penggunaan garam 

sebagai bahan pengawet minimal 20% atau 2ons/kg bahan. 

Menurut Kismiyati, Fatiza dan Kusdarwati (2011) pemberian 

garam pada sosis tidak lebih dari 4% dari total berat adonan. 

Pemberian garam lebih dari 4% dapat menyebabkan rasa asin 

yang terlalu berlebih. Komposisi garam terdapat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Komposisi garam per 100 gram 

Komposisi Nilai (gram) 

NaCl 95 

CaCl2 0,5 

MgSO4 0,5 

MgCl2 0,5 

Air 3,1 

Sumber : Murniyah dan Sunarman (2000) 

 

2.5.3  Rempah- Rempah 

 Bumbu-bumbu yang ditambahkan disamping bertujuan 

untuk memperbaiki cita rasa juga untuk menutup bau yang 

kurang disukai, misalnya flavor daging yang kuat atau sedikit 

tengik (Purnomo, 2012). Bumbu-bumbu seperti lada hitam, 

lada putih, lada merah, kapulaga, mustard, allspice, paprika, 

pala, jahe, bunga pala, kayu manis, bawang putih, bawang 

bombay, dan berbagai macam kombinasi bumbu sering 

dimasukkan dalam pembuatan sosis. Bumbu digunakan untuk 

membentuk rasa, sebagai antioksidan dan menstimulasi 

pertumbuhan bakteri asam laktat (Toldra, 2007). Bawang putih 

merupakan tanaman yang mengandung antioksidan 

(Mudawaroch dan Zulfanita, 2012). 

 

2.5.4  Minyak 

 Produk sosis yang kompak, tekstur empuk, rasa dan 

aroma sosis yang lebih baik dapat ditambahkan lemak 

(Dotulong, 2007). Jumlah lemak dalam adonan sosis dan 

produk sosis perlu diperhatikan karena menjadi salah satu 

penyebab oksidasi lemak yang dapat menyebabkan rasa tengik 

(Purnomo, 2012). Penambahan lemak (lemak babi, lemak sapi, 
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minyak) memungkinkan untuk meningkatkan kualitas sosis 

dengan membentuk efek crunhcy (Jandasek, 2013). 

Penambahan lemak dalam adonan sosis juga memberi rasa 

lezat dan mempengaruhi keempukan, jus daging dari produk 

yang dihasilkan (Zurriyati, 2011). 

 

2.5.5  Sodium Tripoliphospat (STPP)  

 Penggunaan sodium tripoliphospat (STPP) dalam 

pembuatan sosis umum dilakukan. Jumlah penambahan 

phospat dalam makanan tidak boleh lebih dari 5% dan produk 

akhir harus mengandung phospat kurang dari 0,5% (Soeparno, 

2005). Penggunaan STPP menyebabkan perubahan pada pH 

adonan karena ketetapan ionisasi basa pada STPP lebih besar 

dibandingkan asam pada STPP, sehingga STPP bersifat basa 

yang mengakibatkan peningkatan pH adonan (Komariah, 

Ulupi dan Hendrarti, 2005). 

 

2.5.6 Selongsong 

 Peralatan yang digunakan dalam pembuatan sosis antara 

lain adalah food cutter/food processor, pisau, talenan, 

penggiling daging dan bumbu, kompor, panci, sendok, wajan, 

selongsong sosis (casing) dan stuffe. Sebagai wadah 

pembentuk sosis, biasanya digunakan casing yang terbuat dari 

usus binatang atau casing sintetis. Jenis casing sintetis yang 

banyak digunakan dibuat dari selulosa dan kolagen (Zurriyati, 

2011). 

 

2.6  Kadar Air 

 Kadar air menunjukkan jumlah air yang terkandung 

dalam bahan. Dua basis yang digunakan untuk menunjukkan 

kandungan air dalam bahan adalah kadar air basis basah/ 
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moisture content wet basis (MCwb) dan kadar air basis kering 

moisture content dry basis (MCdb). Kadar air basis basah 

adalah jumlah air yang terdapat dalam suatu massa bahan 

basah. Sedangkan kadar air basis kering adalah jumlah air 

yang terdapat dalam suatu massa bahan padatan kering (Singh 

and Heldman, 2009). Kadar air berpengaruh terhadap 

kekenyalan, semakin tinggi kadar air maka kekenyalan 

semakin rendah, jika kadar air rendah kekenyalan semakin 

meningkat (Prastini dan Widjanarko, 2015). Ketentuan kadar 

air sosis berdasarkan Standar Nasional Indonesia adalah 67% 

(SNI 3820-2015). 

 Mardiani, Juni dan Triana (2013) menyatakan garam 

akan mengikat air sehingga produk akhir menjadi lebih awet. 

Peranan garam dalam pembuatan produk memiliki 3 fungsi 

utama, selain berkontribusi secara langsung terhadap flavor 

dan sumber sodium, garam berfungsi untuk preservasi atau 

pengawetan karena berpengaruh terhadap pengurangan kadar 

air. Dotulong (2009) menyatakan perebusan sosis yang lama 

akan mengurangi kandungan kadar air. 

 Metode penentuan kadar air dapat dilakukan dengan dua 

cara yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. 

Metode langsung menerapkan metode oven dan metode 

destilasi. Pada metode oven, sampel bahan diletakkan ke 

dalam oven hingga diperoleh berat konstan pada bahan. 

Penentuan kadar air pada metode oven didasarkan pada 

banyaknya air yang hilang dari produk. Sedangkan pada 

metode destilasi, kadar air dihilangkan dengan memanaskan 

biji kedalam air dan selanjutnya menentukan volume atau 

massa air yang hilang pada biji dalam uap yang terkondensasi 

atau dengan pengurangan berat sampel (Prastini dan 

Widjanarko, 2015). 
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2.7   Aktivitas Air 

Besarnya kadar air bahan pangan bukan merupakan 

parameter yang mutlak untuk dipakai sebagai indikator 

kecepatan terjadinya kerusakan. Sebagian air yang dikandung 

oleh bahan pangan tidak dalam keadaan bebas, melainkan 

terikat dalam berbagai bentuk komponen penyusunnya. 

Dewasa ini nilai Aw menjadi salah satu parameter dalam 

analisis stabilitas bahan pangan. Pengukuran aktivitas air 

sangat bermanfaat untuk mengetahui mikroorganisme yang 

berpotensi merusakkan makanan. Pada umumnya bahan 

pangan segar mempunyai kandungan Aw diatas 0,99. 

Hubungan kadar air dengan aktivitas air (Aw) ditunjukkan 

dengan kecenderungan bahwa semakin tinggi kadar air maka 

semakin tinggi pula nilai Aw nya. Kadar air dinyatakan dalam 

persen (%) pada kisaran skala 0-100, sedangkan nilai Aw 

dinyatakan dalam angka desimal pada kisaran skala 0-1,0 

(Soedarto dan Siswanto, 2008).  

Tinggi dan rendahnya suhu berpengaruh terhadap 

aktivitas air, semakin tinggi suhu maka aktivitas air semakin 

rendah. Nilai Aw sosis daging sapi yang dibungkus gelatin-

based edible film lebih tinggi dibandingkan dengan plastik. 

Hal ini disebabkan selongsong edible film memiliki laju 

transmisi yang tinggi dalam ikat uap air karena adanya ikatan 

protein hidrofilik pada edible film, sehingga mempengaruhi 

nilai Aw (Muttaqien, Nuhriawangsa, Pudjomartatmo dan 

Swastike, 2013). 

Secara umum dapat dikatakan bahwa kadar air dan 

aktivitas air  sangat berpengaruh dalam menentukan masa 

simpan dari produk pangan, karena faktor-faktor ini akan 

mempengaruhi sifat-sifat fisik (kekerasan dan kekeringan) dan 

sifat-sifat fisiko kimia, perubahan-perubahan kimia 
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(pencoklatan non enzimatis), kerusakan mikrobiologis dan 

perubahan enzimatis terutama pangan yang tidak diolah. 

Hubungan antara aktivitas air dan mutu makanan yang 

dikemas yaitu pada selang aktivitas air sekitar 0,7–0,75 atau 

lebih, mikroorganisme berbahaya dapat mulai tumbuh dan 

produk menjadi beracun. Pada umumnya kapang dapat 

tumbuh pada pangan yang memiliki nilai aktivitas air (Aw) 

diatas 0,6-0,7. Kegiatan mikroorganisme dapat dihentikan 

pada Aw 0,6. Selanjutnya pada Aw 0,5 mikroorganisme tidak 

dapat tumbuh (Fatmiah, 2008). Kadar Aw sosis berbeda sesuai 

dengan jenis sosisnya, untuk sosis kering Aw 0,85-0,86, sosis 

semi kering 0,92-0,94 dan sosis basah 0,95-0,96 (Toldra, 

2007). Nilai Aw selama proses pemasakan secara signifikan 

tidak dipengaruhi oeh Aw awal dan dengan jelas tergantung 

pada suhu dan lama perlakuan. Nilai Aw selama pemanasan 

rata-rata 95% (Laroche, Fine, and Gervais, 2005). 

 

2.8  Tekstur 

 Tekstur sosis dipengaruhi oleh kadar air, kadar lemak, 

dan kadar protein, serta jenis dan jumlah tepung yang 

digunakan (Komariah, 2005). Prastini dan Widjanarko (2015) 

menyatakan semakin banyak daging yang digunakan, semakin 

baik pula kekenyalan dan tekstur sosis yang dihasilkan. 

Namun, semakin banyak bahan tambahan yang digunakan 

dalam pembuatan sosis, dapat mempengaruhi tekstur sosis 

bahkan dapat meninggalkan sifat khas yang dimiliki oleh 

sosis. Perubahan jumlah daging pada sosis akan 

mempengaruhi kekenyalan sosis. 
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2.9  Daya Ikat Air (Water Holding Capacity) 

 Daya ikat air diartikan sebagai kemampuan daging 

untuk mempertahankan kandungan airnya selama mengalami 

perlakuan pengolahan. Daya ikat air dipengaruhi oleh 

konsentrasi protein dan pH (Rahayu, Suharyanto, dan 

Warnoto, 2012). Mega (2010) menyatakan ada tiga bentuk 

ikatan air di dalam otot yakni air yang terikat secara kimiawi 

oleh protein otot sebesar 4–5% sebagai lapisan monomolekuler 

pertama, kedua air terikat agak lemah sebagai lapisan kedua 

dari molekul air terhadap grup hidrofilik, sebesar kira-kira 4%, 

dimana lapisan kedua ini akan terikat oleh protein bila tekanan 

uap air meningkat. Ketiga adalah lapisan molekul-molekul air 

bebas diantara molekul protein, besarnya kira-kira 10%. 

 Mega (2010) menyatakan daya ikat air diuji dengan 

metode penekanan (press method) yaitu dengan membebani 

0,3 gram sampel daging pada kertas (filter) diantara dua plat 

dengan beban seberat 35 kg. Setelah 15 menit, daerah tertutup 

sampel daging dan daerah basah disekitarnya ditandai dan 

diukur dengan planimeter. Daerah basah adalah luas daerah 

penyerapan air pada kertas saring setelah dijepit selama 5 

menit dikurangi dengan daerah tertutup sampel daging. Daya 

ikat air dihitung dengan rumus pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Rumus perhitungan Daya Ikat Air (WHC)   
Sumber : (Mega, 2010). 

mgH2O=  
                (   )  

      
 - 8,0 

%H2O atau air bebas = 
      (    )

                       (    )
        

WHC = % Kadar Air - air bebas (%) 
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Prastini dan Widjanarko (2015) menyatakan 

menurunnya nilai WHC juga dipengaruhi oleh protein daging. 

Semakin menurunnya daging yang ditambahkan, maka protein 

akan semakin berkurang dan dapat menyebabkan daya ikat air 

menurun. Perubahan nilai WHC yang disebabkan oleh 

pengolahan karena proses pemasakan dengan suhu tinggi 

dapat mengakibatkan denaturasi protein sehingga terjadi 

koagulasi dan penurunan solubilitas daging. Daging yang 

dipanaskan akan terjadi pengkerutan yang dapat menyebabkan 

rantai protein merapat dan air menjadi bebas tidak terikat lalu 

keluar dari daging. 

Kusnadi, Bintoro dan Ba’ari (2012) menyatakan sosis 

yang memiliki kualitas baik, mempunyai daya ikat air yang 

baik pula yaitu air yang betul-betul diikat oleh protein daging 

dan air bebas yang tertangkap didalam sel-sel daging. 

Kehilangan air yang disebabkan oleh pengerutan pada waktu 

masak akan lebih besar karena penggunaan suhu tinggi akan 

menyebabkan denaturasi protein dan banyak menurunkan nilai 

daya ikat air, sehingga tingkat suhu yang digunakan pada 

pengolahan sosis 70˚C sampai 90˚C. Sofiana (2012) air 

memiliki muatan positif dan negatif (bersifat polar) sehingga 

dapat berasosiasi dengan kelompok yang bermuatan dalam 

protein daging. Semakin kecil air bebas yang keluar maka 

daya ikat air semakin tinggi. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dimulai tanggal 16 November 2015 sampai 

05 Januari 2016 yang  dilaksanakan di tempat berbeda yaitu 

Laboratorium Rekayasa dan Pengolahan Teknologi Hasil 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang 

untuk pembuatan sosis,  uji kadar air, aktivitas air, dan daya 

ikat air. Laboratorium Pengujian Pangan, Teknologi Hasil 

Pertanian Fakutas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 

Malang untuk uji tekstur.  

 

3.2  Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

daging ayam yang disubstitusi dengan curd pada sosis ayam. 

Daging ayam yang digunakan adalah bagian dada yang 

dipisahkan dari tulang, lemak, dan kulitnya yang berasal dari 

pasar Merjosari, Malang. Susu yang digunakan berasal dari 

KUD Dau, Malang. Susu digumpalkan menggunakan asam 

cuka hingga menjadi curd yang disaring untuk memisahkan 

dengan whey. 

 Bahan tambahan yang digunakan ialah tepung tapioka, 

rempah-rempah dan bumbu sebagai penguat rasa, minyak 

goreng, telur, es batu. Bahan kimia yang digunakan ialah asam 

cuka, sodium tripoly phosphat. 

 Alat yang digunakan dalam pembuatan sosis ialah panci 

pasteurisasi, selongsong sosis, blender dan mixer, timbangan, 

baskom, saringan, thermometer, dan pengaduk. Alat yang 

digunakan dalam uji kadar air ialah oven dengan suhu 105 
o
C, 
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penjepit cawan, cawan petri dan timbangan. Alat yang 

digunakan pada uji Aw ialah Aw meter, pisau, talenan. Alat 

yang digunakan pada uji tekstur ialah tensile strength. Alat 

yang digunakan pada uji daya ikat air (WHC) ialah besi 

dengan berat 35kg, plat kaca, kertas whattman 42, timbangan 

dan milimeter block. 

 

3.3  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah 

percobaan laboratorium menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan lima perlakuan dan empat ulangan 

dan 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 

1.3.1 Pengolahan sosis 

Proses pembuatan sosis secara detail terdapat pada 

Gambar 6. 

 



33 

 

Gambar 6. Bagan prosedur pembuatan sosis 

Keterangan : *) Persentase adonan sesuai pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Jumlah bahan yang digunakan dalam proses 

pembuatan sosis susu 

Bahan 
Presentase (%) 

P0 P1 P2 P3 P4 

Daging 

ayam 

100 75 50 25 0 

Curd  0 25 50 75 100 

Tepung 

tapioca *) 

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 

Keterangan :  *)  konsentrasi bahan diambil dari total daging 

ayam dan curd yang digunakan 

 

Bahan serta proporsi yang digunakan sesuai dengan 

Ramasari, Widodo, dan Putut (2012) yang dimodifikasi 

dengan penelitian pendahuluan. 
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3.4  Variabel Penelitian 

a. Pengujian Kadar Air 

Kadar air diuji dengan mengoven sampel sosis sebanyak 

±15 gram pada suhu 105°C selama 24 jam. Cara uji kadar 

air terdapat pada Lampiran 1. 

b. Pengujian Aktifitas Air atau Aw 

Kadar Aw diuji dengan alat Aw meter dengan cara terlampir 

pada Lampiran 2. 

c. Pengujian Tekstur 

Alat yang digunakan adalah Tensile strength. Langkah uji 

tekstur tertera pada Lampiran 3. 

d. Pengujian Daya Ikat Air 

Daya ikat air diuji dengan meletakkan 0,3 gram sosis susu 

diantara plat kaca dan dipress menggunakan beban 35kg 

dalam waktu 5 menit. Cara uji daya ikat air terdapat pada 

Lampiran 4. 

 

3.5  Analisis Data 

Data yang diperoleh selanjutnya ditabulasi 

menggunakan program Microsoft Excel dan dianalisis secara 

statistik menggunakan analisa variansi (ANOVA). Apabila 

diperoleh hasil yang berbeda nyata, maka dilanjutkan dengan 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). 

 

3.6  Batasan Istilah  

Curd  :  Hasil koagulasi susu yag 

dipisahkan dari whey dengan 

menggunakan asam cuka 

konsentrasi 35%. 

 



36 

STPP :  Sodium Tripoly Phosphat 

yang merupakan bahan 

pengenyal sosis dengan 

penggunaan 0,3%. 

Selulose casing  :  Bungkus sosis yang terbuat 

dari selulosa. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

peubah yang meliputi kadar air, aktivitas air, tekstur, dan daya 

ikat air. Data pengaruh substitusi curd terhadap kadar air, 

aktivitas air, tekstur, dan daya ikat air sosis ayam disajikan 

pada Lampiran 5, 6, 7, dan 8. Substitusi curd dengan daging 

pada sosis ayam memberikan pengaruh yang berbeda sangat 

nyata (P<0,01) terhadap kadar air, aktivitas air, tekstur, dan 

daya ikat air. Hasil yang berbeda nyata dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan (UJBD) 1%. Rata-rata dan hasil Uji 

Jarak Berganda Duncan pada kadar air, aktivitas air, tekstur, 

dan daya ikat air tertera pada Tabel 6. 

 

Tabel 6.Rata-rata dan hasil UJBD 1% pada kadar air, aktivitas 

air, tekstur, dan daya ikat air 

Perlaku

an 

Rata-rata ± SD 

Kadar Air (%) 

Rata-rata ± SD 

Aktivitas Air 

Rata-rata ± SD 

Tekstur (N) 

Rata-rata ± SD 

Daya Ikat Air (%) 

P0 68,76±0,2587e 0,96±0,0042d 16,75±1,1090d 55,41±3,5798c 

P1 64,62±0,0877d 0,94±0,0047c 13,07±0,3593c 52,66±0,5424bc 

P2 62,16±0,3508c 0,94±0,0019c 7,15±0,1290b 51,37±1,5178abc 

P3 60,47±0,8818b 0,93±0,0051b 2,75±0,1290a 51,11±0,6874ab 

P4 58,96±0,1521a 0,92±0,0038a 2,65±0,1290a 48,18±1,3226a 

Keterangan:  Superscript yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01) 
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4.2  Pengaruh Substitusi Curd pada Sosis Ayam terhadap 

Kadar Air 

Kadar air menunjukkan jumlah air yang terkandung 

dalam bahan. Dua basis yang digunakan untuk menunjukkan 

kandungan air dalam bahan adalah kadar air basis 

basah/moisture content wet basis (MCwb) dan kadar air basis 

kering/ moisture content dry basis (MCdb). Kadar air basis 

basah adalah jumlah air yang terdapat dalam suatu massa 

bahan basah, sedangkan kadar air basis kering adalah jumlah 

air yang terdapat dalam suatu massa bahan padatan kering 

(Singh and  Heldman, 2009). Kadar air bahan pangan 

menentukan cepat tidaknya suatu bahan pangan mengalami 

kerusakan akibat mikroorganisme. Kadar air mempengaruhi 

keadaan fisik produk, enzimatis, fisiko kimia, dan reaksi 

mikrobiologis. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

substitusi curd pada sosis ayam memberikan pengaruh yang 

berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar air. Perbedaan 

yang sangat nyata ditunjukkan dengan perbedaan notasi yang 

dimiliki rata-rata perlakuan berdasarkan hasil Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD) 1%. Peningkatan konsentrasi curd 

yang disubstitusikan pada sosis ayam diikuti dengan 

menurunnya kadar air sosis. Kadar air sosis ayam P0, P1, P2, 

P3 dan P4 secara berturut-turut yaitu 68,76%, 64,62%, 

62,16%, 60,47%, 58,96%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

semakin banyak substitusi curd maka menyebabkan 

penurunan kadar air. 

Pengaruh yang berbeda nyata ini disebabkan oleh kadar 

air dari bahan baku yaitu daging ayam dan curd. Daging ayam 

memiliki kadar air 77,58% yang diperoleh dari hasil proksimat 

sedangkan menurut Prastini dan Widjanarko (2015) daging 

ayam memiliki kandungan air sebesar 72,61%. Curd memiliki 



39 

kadar air sebesar 58,46% dari hasil analisis proksimat, 

sedangkan menurut Isyana, Yuliati dan Rahim (2012) curd 

memiliki kadar air 45,75%. Kandungan air curd yang lebih 

rendah daripada daging ayam menyebabkan penurunan kadar 

air dari sosis ayam yang semakin banyak disubstitusi curd. 

Uji Jarak Berganda Duncan 1% dilakukan untuk 

mengetahui lebih lanjut pengaruh substitusi curd pada sosis 

ayam terhadap kadar air, Hasil analisis UJBD 1% dapat 

diketahui bahwa substitusi curd antara P0, P1, P2, P3 dan P4 

saling memberikan pengaruh yang berbeda nyata (P<0,01). 

Hasil kadar air terbaik terdapat pada P4 yaitu 58,96%. P4 

adalah sosis yang menggunakan 100% curd, dimana seperti 

yang telah dijelaskan bahwa curd memiliki kandungan air 

yang lebih rendah daripada daging ayam. Sehingga sosis yang 

dibuat hanya dari curd menghasilkan kadar air yang lebih 

rendah. Kadar air yang semakin tinggi menyebabkan kualitas 

sosis menjadi kurang baik karena semakin banyak kadar air 

dalam sosis dapat menyebabkan cepatnya kerusakan sosis. 

Menurut  Buckle et al. (2009) kadar air sangat penting dalam 

menentukan daya awet dari bahan pangan, karena 

mempengaruhi sifat- sifat fisik, perubahan kimia, enzimatis, 

dan mikrobiologi pada bahan pangan. Ketentuan kadar air 

sosis berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI 3820-

2015) adalah 67%, sehingga P1, P2, P3 dan P4 memiliki kadar 

air yang sesuai dengan SNI 3820-2015, namun P0 memiliki 

kadar air 68,76% sehingga tidak sesuai dengan SNI 3820-

2015. 

Rata-rata kadar air dari pengaruh substitusi antara 

daging ayam dengan curd pada sosis berkisar antara 58,96-

68,76%. Hasil nilai rata-rata menunjukkan bahwa rerata 

kandungan kadar air tertinggi terdapat pada kontrol yaitu 
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sebesar 68,76% lalu kadar air sosis dari perlakuan kontrol 

sampai perlakuan 4 terus menurun secara signifikan. 

Penambahan curd pada sosis ayam yang semakin banyak, 

menyebabkan semakin banyak pula padatan, sehingga kadar 

air semakin menurun. 

Kadar air dari bahan baku sangat mempengaruhi kadar 

air produk jadi, semakin rendah kadar air bahan baku maka 

semakin rendah pula kadar air sosis. Curd memiliki kadar air 

yang lebih randah daripada daging ayam. Kadar air curd 

dipengaruhi oleh proses dan metode pengepresan. Apabila 

semakin baik pengepresan maka kadar air curd semakin 

rendah. Isyana, Yuliati dan Rahim (2012) menyatakan 

pengepresan bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa air yang 

masih terdapat dalam curd. Saat pengepresan curd, kadar air 

bisa turun dalam kisaran dari 55% menjadi 42%. Dalam 

penelitian ini, pengepresan pada curd dilakukan secara manual 

yaitu diperas menggunakan kain saring. Terdapatnya 

kandungan air dipengaruhi oleh bahan baku curd  berupa susu 

yang memiliki kadar air sangat tinggi sebesar  63-87 % 

(Winarno, 2004), sehingga produk olahan susupun akan 

memiliki nilai kadar air yang tinggi. Namun dengan adanya 

pengolahan terhadap susu berupa pemanasan suhu pasteurisasi 

maka air terikat didalam susu akan menurun. Seperti yang 

terlihat pada produk-produk olahan susu yang memiliki nilai 

kadar air lebih rendah daripada bahan bakunya yaitu susu.  

Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kadar air 

daging ayam yaitu berapa lama waktu daging dipasar setelah 

dilakukan pemotongan dan sebelum dilakukan uji kadar air. 

Pemberian es batu yang terlalu banyak ketika dilakukan 

penghalusan daging akan menambah kadar air sehingga perlu 

dibatasi penggunaanya. 
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4.3  Pengaruh Substitusi Curd pada Sosis Ayam terhadap 

Aktivitas Air  

Aktivitas air atau water activity (Aw) sering disebut juga 

air bebas, karena mampu membantu aktivitas pertumbuhan 

mikroba dan aktivitas reaksi-reaksi kimiawi pada bahan 

pangan. Bahan pangan yang mempunyai kandungan atau nilai 

Aw tinggi pada umumnya cepat mengalami kerusakan, baik 

akibat pertumbuhan mikroba maupun akibat reaksi kimia 

tertentu seperti oksidasi dan reaksi enzimatik. Aktivitas air 

atau Aw merupakan parameter suatu produk pangan yang 

menentukan masa simpan dari produk pangan. Aktivitas air 

juga dinyatakan sebagai potensi kimia dari air yang nilainya 

bervariasi dari 0 sampai 1. Pada nilai aktivitas air sama dengan 

0 berarti molekul air yang bersangkutan sama sekali tidak 

dapat melakukan aktivitas dalam proses kimia, sedangkan nilai 

aktivitas air sama dengan 1 berarti potensi air dalam proses 

kimia pada kondisi maksimal (Waluyo, 2004). 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa substitusi 

antara curd dengan daging ayam pada sosis memberikan 

pengaruh yang berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap 

aktivitas air. Nilai aktivitas air P0, P1, P2, P3, dan P4 secara 

berurutan yaitu 0,96, 0,94, 0,94, 0,93, dan 0,92. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa semakin banyak substitusi curd yang 

digunakan maka semakin rendah nilai aktivitas airnya. 

Perbedaan nilai aktivitas air disebabkan karena perbedaan 

kandungan air pada bahan baku. Curd memiliki nilai kadar air 

yang lebih rendah daripada daging ayam. Kadar air dan 

aktivitas air merupakan parameter yang memiliki hubungan. 

Menurut Soedarto dan Hario (2008) hubungan kadar air 

dengan aktivitas air (Aw) ditunjukkan dengan kecenderungan 

bahwa semakin tinggi kadar air maka semakin tinggi pula nilai 
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Aw nya. Kadar air dinyatakan dalam persen (%) pada kisaran 

skala 0-100, sedangkan nilai Aw dinyatakan dalam angka 

desimal pada kisaran skala 0-1,0. 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD 1%) dilakukan 

untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh substitusi curd pada 

sosis ayam terhadap aktivitas air. Hasil analisis UJBD 1%, 

dapat diketahui bahwa substitusi curd pada sosis ayam 

memberikan pengaruh yang berbeda pada setiap perlakuan. 

Substitusi curd pada P0 berbeda dengan P1, P2, P3 dan P4, 

namun P1 dan P2 tidak berbeda. Perbedaan aktivitas air pada 

setiap perlakuan disebabkan karena jumlah curd yang 

disubstitusikan juga berbeda pada setiap perlakuan mengingat 

curd memiliki kandungan air yang lebih rendah sehingga 

apabila semakin banyak curd yang disubstitusikan maka 

semakin rendah nilai kadar air dan aktivitas air. Sosis yang 

dihasilkan merupakan jenis sosis basah yang nilai Aw nya 

tinggi. Nilai aktivitas air pada semua perlakuan sesuai dengan 

Toldra (2007) yang menyatakan kadar Aw sosis berbeda sesuai 

dengan jenis sosisnya, untuk sosis kering Aw 0,85-0,86, sosis 

semi kering 0,92-0,94 dan sosis basah 0,95-0,96. Nilai 

aktivitas air yang paling baik adalah pada P4 karena memiliki 

nilai Aw yang terendah yaitu 0,92. 

Rata-rata aktivitas air dari pengaruh substitusi antara 

daging ayam dengan curd pada sosis berkisar antara 0,92 

sampai 0,96. Nilai aktivitas air yang tertinggi yaitu pada 

perlakuan kontrol dengan nilai 0,96 kemudian nilai aktivitas 

air menurun berturut-turut yaitu P0, P1, P2, P3 dan P4. Bahan 

pangan yang memiliki nilai aktivitas air tinggi cenderung 

cepat mengalami kerusakan, baik akibat pertumbuhan mikroba 

maupun akibat reaksi kimia tertentu seperti reaksi oksidasi 

atau enzimatis. Fatmiah (2008) menyatakan bahwa hubungan 
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antara aktivitas air dan mutu makanan yang dikemas yaitu 

pada  aktivitas air sekitar 0,7–0,75 atau lebih, mikroorganisme 

berbahaya dapat mulai tumbuh dan produk menjadi beracun. 

Perlakuan substitusi curd pada sosis ayam dengan persentase 

25% sampai 100% tidak mampu menurunkan Aw hingga 

kegiatan mikroorganisme dapat dihentikan, namun semua 

perlakuan sudah memenuhi standard Aw sosis basah. Fatmiah 

(2008) menyatakan bahwa kegiatan mikroorganisme dapat 

dihentikan pada Aw 0,6. Selanjutnya pada Aw 0,5 

mikroorganisme tidak dapat tumbuh. 

Penggunaan selongsong sosis dengan selulosa 

kemungkinan juga mempengarugi nilai Aw. Menurut 

Muttaqien dkk. (2013) nilai Aw sosis daging yang dibungkus 

gelatin-based edible film lebih tinggi dibandingkan dengan 

plastik. Penyebabnya adalah selongsong edible film memiliki 

laju transmisi yang tinggi dalam ikat uap air karena adanya 

ikatan protein hidrofilik pada edible film, sehingga 

mempengaruhi nilai Aw. Pada penelitian ini, faktor yang paling 

mempengaruhi nilai Aw adalah penambahan persentase curd 

yang semakin banyak dapat menurunkan nilai Aw sosis ayam, 

karena curd memiliki kandungan air yang lebih rendah 

daripada daging ayam sehingga kadar Aw nya pun menurun. 

Laroche, Fine, and Gervais (2005) menyatakan nilai Aw 

selama proses pemasakan secara signifikan tidak dipengaruhi 

oleh Aw bahan awal, namun nilai Aw dengan jelas tergantung 

pada suhu dan lama perlakuan. Aktivitas air pada umumnya 

sangat mudah diuapkan. Aktvitas air berhubungan dengan 

suhu. Muttaqien dkk. (2013) menyatakan tinggi dan rendahnya 

suhu berpengaruh terhadap aktivitas air. Tingginya kenaikan 

suhu mengakibatkan aktivitas air semakin rendah. Suhu 

pemasakan sosis yaitu 70 
0
C sampai 90 

0
C. 
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4.4  Pengaruh Substitusi Curd pada Sosis Ayam terhadap 

Tekstur 

Tekstur merupakan salah satu parameter yang 

menentukan kualitas sosis berdasarkan fisiknya. Tekstur sosis 

yang baik adalah sosis yang kompak dan tidak lembek. 

Tekstur sosis yang keras ditentukan oleh tingkat kerapatan 

struktur matriks yang terbentuk akibat pemanasan. Semakin 

tinggi nilai kerapatan matriks maka semakin kompak tekstur 

sosis. 

Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa perlakuan 

substitusi curd pada sosis ayam memberikan pengaruh yang 

berbeda sangat nyata (P<0,01). Nilai tekstur P0, P1, P2, P3, 

dan P4 secara berurutan yaitu 16,75N, 13,07N, 7,15N, 2,75N 

dan 2,65N. Penambahan curd yang lebih banyak daripada 

daging ayam mengakibatkan nilai tekstur menurun sehingga 

semakin empuk sosis tersebut. Tekstur sosis dipengaruhi oleh 

kadar air, kadar lemak, dan kadar protein, serta jenis dan 

jumlah tepung yang digunakan  (Komariah, 2005). Tekstur 

dengan kadar air memiliki hubungan berbanding terbalik yaitu 

semakin tinggi kadar air maka tekstur semakin empuk dan 

semakin rendah kadar air maka tekstur semakin keras. Dalam 

penelitian ini, kadar air dari P0 sampai P4 semakin rendah 

dengan tekstur yang semakin rendah pula. Hal ini karena 

bahan yang digunakan sebagai substutusi adalah curd. Curd 

tidak memiliki sifat sebagai bahan pengikat dan menarik air. 

Sosis yang padat dan kompak diperlukan penambahan bahan 

pengikat yang berfungsi untuk menarik air yang ada di dalam 

sosis. Berdasarkan hasil uji proksimat, curd memiliki 

kandungan air sebesar 58,46%. Sehingga semakin banyak 

ditambah curd akan menambah keempukan sosis. 
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Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD 1%) dilakukan 

untuk menguji lebih lanjut pengaruh substitusi curd pada sosis 

ayam tehadap tekstur. Hasil analisis UJBD 1% menunjukkan 

bahwa substitusi curd sebanyak 25% (P1) memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata dengan substitusi 50% (P2), 

substitusi 75% (P3), substitusi 100% (P4) dan perlakuan 

kontrol (P0). Substitusi curd 75% (P3) memberikan pengaruh 

tidak berbeda nyata dengan substitusi curd 100% (P4). Hal ini 

karena tekstur dari P3 dan P4 hampir sama yaitu sangat empuk 

dan kurang kompak. 

Rata-rata nilai tekstur secara berurutan menunjukkan 

bahwa semakin rendah yaitu dari P0, P1, P2, P3, dan P4. 

Pencampuran curd dengan proporsi 25% masih memberikan 

nilai tekstur yang tinggi dan memberikan tekstur sosis yang 

baik. Setelah diberikan pencampuran dengan proporsi curd 

yang lebih banyak tekstur menjadi tidak kompak. Prastini dan 

Widjanarko (2015) menyatakan semakin banyak daging yang 

digunakan, semakin baik pula tekstur dan tekstur sosis yang 

dihasilkan. Bahan tambahan semakin banya digunakan dalam 

pembuatan sosis, dapat mempengaruhi tekstur sosis bahkan 

dapat meninggalkan sifat khas yang dimiliki oleh sosis. 

Kekompakan struktur sosis dipengaruhi oleh protein daging 

yaitu miofibril. Kekerasan sosis ditentukan oleh tingkat 

kerapatan struktur matriks yang terbentuk akibat pemanasan. 

Kerapatan struktur matriks yang semakin tinggi, maka 

semakin tinggi pula nilai kekerasan atau tekstur sosis. 

 

4.5  Pengaruh Substitusi Curd pada Sosis Ayam 

terhadap Daya Ikat Air (Water Holding Capacity) 

Daya ikat air (WHC) adalah kemampuan daging 

menahan sejumlah air selama mendapat pengaruh dari luar 
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seperti pengirisan, pemanasan, penggilingan, ataupun 

penekanan. Penggunaan substitusi curd pada sosis ayam 

memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata terhadap 

daya ikat air (P<0,01). Penggunaan substitusi curd pada sosis 

ayam yang semakin tinggi, memberikan dampak penurunan 

terhadap daya ikat air. Daya ikat air dipengaruhi oleh filler 

yang digunakan dalam pembuatan sosis. Penambahan filler 

dalam penelitian ini adalah tepung tapioka sebanyak 10% dan 

curd. Curd merupakan bahan pengisi yang ditambahkan pada 

sosis ayam untuk menguji seberapa jauh bisa menggantikan 

daging berdasarkan kualitas fisik termasuk uji daya ikat air. 

Curd tidak memiliki sifat seperti bahan pengikat yang bisa ikat 

bahan-bahan dalam adonan sosis sehingga menyebabkan 

kurang kompaknya adonan dan menyebabkan penurunan nilai 

daya ikat air. Selain itu, curd diduga memiliki ukuran partikel 

yang lebih besar daripada tepung tapioka sehingga curd tidak 

bisa ikat lebih banyak air. 

Uji Jarak Berganda Duncan 1% untuk menguji lebih 

lanjut bagaimana pengaruh substitusi curd pada sosis ayam 

terhadap nilai daya ikat air. Hasil UJBD 1% dapat diketahui 

bahwa P0 memberikan hasil daya ikat air yang berbeda sangat 

nyata dengan P3 dan P4, namun tidak berbeda dengan P1 dan 

P2. Semakin tinggi nilai kadar air menunjukkan bahwa 

semakin baik kualitas sosis karena mampu menahan air yang 

berikatan dengan molekul protein. Perlakuan kontrol memiliki 

nilai daya ikat air yang tertinggi yang diikuti dengan P1. 

Menurut Kusnadi, Bintoro dan Ba’ari (2012) sosis yang 

memiliki kualitas baik, mempunyai daya ikat air yang baik 

pula yaitu air yang betul-betul diikat oleh protein daging dan 

air bebas yang tertangkap didalam sel-sel daging. 
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Rata-rata uji daya ikat air menunjukkan bahwa nilai 

daya ikat air tertinggi yaitu perlakuan kontrol kemudian 

menurun pada perlakuan selanjutnya. Penambahan curd 

dengan proporsi yang semakin banyak menyebabkan nilai 

daya ikat air rendah yang artinya sosis tidak mampu menahan 

air bebas yang ada didalam. Mega (2010) menyatakan ada tiga 

bentuk ikatan air di dalam otot yakni air yang terikat secara 

kimiawi oleh protein otot sebesar 4 – 5% sebagai lapisan 

monomolekuler pertama, kedua air terikat agak lemah sebagai 

lapisan kedua dari molekul air terhadap grup hidrofilik, 

sebesar kira-kira 4%, dimana lapisan kedua ini akan terikat 

oleh protein bila tekanan uap air meningkat. Ketiga adalah 

adalah lapisan molekul-molekul air bebas diantara molekul 

protein, besarnya kira-kira 10%. 

Daya ikat air berhubungan dengan protein daging, 

sehingga semakin banyak proporsi curd menyebabkan 

semakin rendahnya nilai daya ikat air.  Prastini dan 

Widjanarko (2015) menyatakan menurunnya nilai WHC juga 

dipengaruhi oleh protein daging. Semakin menurunnya daging 

yang ditambahkan, maka protein akan semakin berkurang dan 

dapat menyebabkan daya ikat air menurun. Perubahan nilai 

WHC yang disebabkan oleh pengolahan karena proses 

pemasakan dengan suhu tinggi dapat mengakibatkan 

denaturasi protein sehingga terjadi koagulasi dan penurunan 

solubilitas daging. Daging yang dipanaskan akan terjadi 

pengkerutan yang dapat menyebabkan rantai protein merapat 

dan air menjadi bebas tidak terikat lalu keluar dari daging. 

Luas area basah yang semakin lebar menunjukkan 

bahwa semakin rendah daya ikat air dan sebaliknya semakin 

sempit luas area basah maka nilai daya ikat air semakin tinggi. 

Pernyataan Sofiana (2012) yang menyatakan bahwa air 
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memiliki muatan positif dan negatif (bersifat polar) sehingga 

dapat berasosiasi dengan kelompok yang bermuatan dalam 

protein daging. Semakin kecil air bebas yang keluar maka 

daya ikat ait semakin tinggi. 

Faktor lain yang dapat menyebabkan mengdaya ikat air 

menurun yaitu penggunaan suhu tinggi pada saat pemasakan 

sosis. Pada penelitian suhu yang digunakan untuk perebusan 

adalah 70 °C sampai 90°C dengan api kecil dan waktu 50 

sampai 60 menit. Menurut Kusnadi, Bintoro dan Ba’ari (2012) 

kehilangan air yang disebabkan oleh pengerutan pada waktu 

masak akan lebih besar karena penggunaan suhu tinggi akan 

menyebabkan denaturasi protein dan banyak menurunkan nilai 

daya ikat air, sehingga tingkat suhu yang digunakan pada 

pengolahan sosis 70˚C sampai 90˚C.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

1. Substitusi curd pada daging ayam dapat meningkatkan 

kualitas sosis ayam berdasarkan kadar air, aktivitas air, 

tekstur, dan daya ikat air sampai batas substitusi curd 

sebesar 25%. 

2.  perlakuan terbaik ditunjukkan oleh P1 yaitu sosis ayam 

yang disubstitusi dengan curd  sebanyak 25%. Sosis 

tersebut memiliki kandungan kadar air 64,62%, nilai 

aktivitas air 0,94, teksur 13,07N dan nilai daya ikat air 

sebesar 52,66%. 

 

5.2 Saran 

Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menilai 

varibel daya simpan dan uji daya terima menggunakan curd 

pada pembuatan sosis ayam. Penggunaan curd pada sosis 

ayam sebaiknya tidak lebih dari 25% karena akan 

mempengaruhi kualitas sosis ayam yang ditinjau dari kadar 

air, aktivitas air, tekstur dan daya ikat air. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Prosedur Uji Kadar Air (AOAC, 1995) 
 

Prosedur : 

1. Cawan dibersihkan lalu di oven pada suhu 105°C 

selama 24 jam 

2. Cawan dieksikator 15-30 menit 

3. Cawan ditimbang 

4. Di tare lalu ditambahkan sampel sebanyak 15 gram 

5. Cawan dan sampel dioven selama 24 jam dengan suhu 

105°C 

6. Dieksikator 15-30 menit 

7. Ditimbang cawan dan sampel yang telah dioven 

8. Dihitung kadar airnya dengan rumus sebagai berikut: 

   

 
        

X= Berat awal sampel (gram) 

Y= Berat akhir sampel (gram)  
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Lampiran 2.  Prosedur Uji Kadar Aktivitas Air (Purnomo, 

1995) 

Prosedur : 

1. Ditumbuk sampel 

2. Disiapkan Aw meter ( dipastikan batre terpasang dan 

masih dapat digunakan) 

3. Dihubungkan kabel dengan Aw meter 

4. Tekan tombol on 

5. Dimasukkan sampel pada tempat sampel 

6. Ditekan tombol start 

7. Tunggu sampai terdapat tulisan running pada layar 

8. Tunggu sampai terdapat tulisan stop pada layar 

9. Dicatat kadar Aw yang tertera pada layar 
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Lampiran 3. Prosedur Uji Tekstur (Pearson and Dutson, 

1994)  

Tekstur (Newton) diuji dengan menggunakan Tensile 

Strength Instrumen. Tekstur sampel diekspresikan dengan 

gaya (N) yang diperlukan untuk menarik sample Semakin 

kecil gaya yang diperlukan maka semakin empuk sample. 

Prosedur:  

1. Disiapkan Tensile strength 

2. Disiapkan sampel dengan ukuran 0,5-1 cm 

3. Sampel dengan ukuran setebal 0,5 – 1cm ditarik. 

4. Lyod instrumen diset sama dengan pengaturan 

kompresi 

5. Tangkai diganti penjepit dan ditarik 

6. Didapatkan besarnya gaya yang diperlukan untu 

menarik sampel. 
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Lampiran 4.  Prosedur Uji Daya Ikat Air (Metode Hamm, 

1972 dalam Soeparno 2005) 

Prosedur : 

1. Sampel sosis  0,3 gram 

2. Diletakkan di atas kertas saring 

3. Diletakkan diantara 2 plat kaca 

4. Diberi beban 35 kg dalam waktu 5 menit 

5. Dihitung luas area basah 

 

Daerah tertutup sampel sosis dan daerah basah disekitarnya 

ditandai dan diukur dengan planimeter setelah 15 menit. 

Daerah basah adalah luas daerah penyerapan air pada kertas 

saring dikurangi dengan daerah tertutup sampel sosis. Daya 

ikat air ditunjukkan oleh persentase mgH2O yaitu semakin 

kecil persentase mgH2O maka daya ikat airnya semakin tinggi. 

Persentase H2O sosis yang terlepas dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

 

 

 

 

 

 

mgH2O =  
                (   )  

      
 - 8,0 

%H2O atau air bebas = 
      (    )

                       (    )
        

WHC =  %KA - air bebas (%) 
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Lampiran 5. Data analisis statistik uji kadar air 
 

Perlakuan 
Ulangan 

Total 
SD 

1 2 3 4 

P0 68,63 69,15 68,60 68,68 275,06 0,2587 

P1 64,72 64,65 64,61 64,51 258,49 0,0877 

P2 62,49 61,90 61,83 62,45 248,67 0,3508 

P3 59,30 61,44 60,55 60,60 241,89 0,8818 

P4 58,95 59,14 58,99 58,77 235,85 0,1521 

TOTAL 1259,96  

 

FK  =
(∑ )

 

 
 

 = 
(       ) 

  
  

 = 79374,96 

JK perlakuan  = Ʃxi
2
- 
(∑ )

 

 
 

  = 

{
(      )  (      )  (      )  (      )  (      ) 

 
} - * 

(       ) 

  
+  

  = 79611,96 - 79374,96 

  = 237 

JK Total  = ƩX
2
– FK 

  = 79614,96 - 79374,96 

  = 240 

Tabel Anova 

Sumber 

Keragaman db JK KT 

F 

hitung 

F 

Tabel 

(5%) 

F 

Tabel 

(1%) 

Perlakuan 4 237 59,25 296,25 3,06 4,89 

Acak 15 3 0,2      

Total 19 240        
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Kesimpulan : F hitung > F Tabel 1% berarti perlakuan 

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

 

Uji Jarak Berganda Duncan 

DMRT 1% = R√            

  = 4,16 √      

  = 0,9302 

 

Keterangan : R (4; 15; 0,01) 

    4 = jumlah perlakuan – 1 

    15 = db acak 

    0, 01 = taraf beda nyata 

 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

P 2 3 4 5 

R (4; 15; 0,01) 4,16 4,34 4,46 4,54 

Nilai DMRT 1% 0,9302 0,9704 0,9972 0,9950 

 

 

 

 

 

 

 

  

Perlakuan Rata-rata notasi 

P4 58,96 a 

P3 60,47 b 

P2 62,16 c 

P1 64,62 d 

P0 68,76 e 
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Lampiran 6. Data analisis statistik uji Aw 

Perlakuan 
Ulangan 

Total 
SD 

1 2 3 4 

P0 0,97 0,96 0,96 0,96 3,86 0,0042 

P1 0,95 0,95 0,94 0,94 3,79 0,0047 

P2 0,94 0,94 0,93 0,94 3,76 0,0019 

P3 0,93 0,93 0,93 0,92 3,73 0,0051 

P4 0,92 0,91 0,90 0,92 3,68 0,0038 

TOTAL 18,83  

 

FK  =
(∑ )

 

 
 

 = 
(      ) 

  
 

 = 17,73786 

JK perlakuan  = Ʃxi
2
- 
(∑ )

 

 
 

= {
(    )  (    )  (    )  (    )  (    ) 

 
} - * 

(      ) 

  
+ 

  = 17,74215 - 17,73786 

  = 0,004288 

JK Total  = ƩX
2
– FK 

  = 17,74241 - 17,73786 

  = 0,00455 

Sumber 

Keragaman db JK KT F hitung 

F 

Tabel 

(5%) 

F 

Tabel 

(1%) 

Perlakuan 4 0,004288 0,001072 62,32558 3,06 4,89 

Acak 15 0,000258 0,0000172      

Total 19 0,00455        

Kesimpulan : F hitung > F Tabel 1% berarti perlakuan 

memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata (P<0,01). 
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Uji Jarak Berganda Duncan 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

DMRT 1% = R√            

  = 4,16 √            

  = 0,0086 

Keterangan : R (4; 15; 0,01) 

    4 = jumlah perlakuan – 1 

    15 = db acak 

    0, 01 = taraf beda nyata 

P 2 3 4 5 

R (4; 15; 0,01) 4,16 4,34 4,46 4,54 

Nilai DMRT 1% 0,00862 0,00899 0,00924 0,00941 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P4 0,92 a 

P3 0,93 b 

P2 0,94 c 

P1 0,94 c 

P0 0,96 d 
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Lampiran 7.  Analisis statistik uji Tekstur 
 

Perlakuan 
Ulangan 

Total 
SD 

1 2 3 4 

P0 15,80 17,90 17,50 15,80 67 1,1090 

P1 13,30 13,40 13,0 12,60 52,3 0,3593 

P2 7,30 7,20 7,10 7,00 28,6 0,1290 

P3 2,80 2,70 2,60 2,90 11 0,1290 

P4 2,80 2,50 2,70 2,60 10,6 0,1290 

 

FK  =
(∑ )

 

 
 

 = 
(     ) 

  
 

 = 1436,513 

JK perlakuan  = Ʃxi
2
- 
(∑ )

 

 
 

  = {
(  )  (    )  (    )  (  )  (    ) 

 
} - * 

(     ) 

  
+ 

  = 2068,903 - 1436,513 

  = 632,39 

JK Total  = ƩX
2
– FK 

  = 2073,13 - 1436,513 

  = 636,6175 

Sumber 

Keragaman db JK KT F hitung 

F 

Tabel 

(5%) 

F 

Tabel 

(1%) 

Perlakuan 4 632,39 158,0975 560,961 3,06 4,89 

Acak 15 4,2275 0,281833      

Total 19 636,6175        

 

Kesimpulan : F hitung > F Tabel 1% berarti perlakuan 

memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata (P<0,01). 
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Uji Jarak Berganda Duncan 

DMRT 1% = R√            

  = 4,16 √           

  = 1,104229 

 

Keterangan : R (4; 15; 0,01) 

    4 = jumlah perlakuan – 1 

    15 = db acak 

    0, 01 = taraf beda nyata 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

P 2 3 4 5 

R (4; 15; 0,01) 4,16 4,34 4,46 4,54 

Nilai DMRT 1% 1,104229 1,152008 1,183861 1,20509 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Perlakuan Rata-rata notasi 

P3 2,75 a 

P4 2,95 a 

P2 7,15 b 

P1 13,07 c 

P0 16,75 d 
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Lampiran 8. Analisis statistik uji WHC 

Perlakuan 
Ulangan 

Total 
SD 

1 2 3 4 

P0 50,05 57,34 57,09 57,19 221,67 3,5798 

P1 53,33 52,34 52,86 52,12 210,65 0,5424 

P2 52,95 50,06 50,09 52,4 205,5 1,5178 

P3 50,29 51,16 51,97 51,05 204,47 0,6874 

P4 46,56 49,54 48,93 47,72 192,75 1,3226 

TOTAL 1035,04  

 

FK  =
(∑ )

 

 
 

 = 
(       ) 

  
 

 = 53565,4 

JK perlakuan  = Ʃxi
2
- 
(∑ )

 

 
 

= {
(      )  (      )  (     )  (      )  (      ) 

 
} - 

* 
(       ) 

  
+ 

  = 53675,5 – 53565,4 

  = 110,061 

JK Total  = ƩX
2
– FK 

  = 53728,3566 – 53565,4 

  = 162,967 

Sumber 

Keragaman db JK KT F hitung 

F 

Tabel 

(5%) 

F 

Tabel 

(1%) 

Perlakuan 4 110,061 27,5153 7,80177 3,06 4,89 

Acak 15 52,906 3,52707      

Total 19 162,967        
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Kesimpulan : F hitung > F Tabel 1% berarti perlakuan 

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

 

Uji Jarak Berganda Duncan 

DMRT 1% = R√            

  = 4,16 √          

  = 3,906343 

Keterangan : R (4; 15; 0,01) 

    4 = jumlah perlakuan – 1 

    15 = db acak 

    0, 01 = taraf beda nyata 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

P 2 3 4 5 

R (4; 15; 0,01) 4,16 4,34 4,46 4,54 

Nilai DMRT 1% 3,90634 4,07536 4,18805 4,26317 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P4 48,18 a 

P3 51,11 ab 

P2 51,37 abc 

P1 52,66 bc 

P0 55,41 c 
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