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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to determined the best level 

of substitution talas flour (Colocasia esculenta L.) in 

fermented sausage. The materials used for this research were 

fermented sausage wich substitute with talas flour in level 0% 

(P0); 5% (P1); 10% (P2); 15% (P3); and 20% (P4) as filler. 

The method used was experimental laboratory. Lactobacillus 

plantarum was used for fermentation culture. Variables of this 

research were protein, fat, carbohydrate, and ash content. Data 

were analyzed by analysis of variance followed by Duncan’s 

Multiple Range Test. The result showed that substitution taro 

flour as filler material in fermented sausage had different 

effect on fat, carbohydrate, and ash content but had no effect 

on protein content. The best treatment found in P2 (10% talas 

flour) with the average number insequence of protein, fat, 

carbohydrate, and ash content were 16.01%; 13.08%; 21.84; 

and 4.69%. The conclusion of this research was talas flour 

(Colocasia esculenta) can be used up to 10% substitution 

level. 
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PENGARUH PENGGANTIAN TEPUNG TAPIOKA 

DENGAN TEPUNG TALAS (Colocasia esculenta L.) 

TERHADAP KADAR PROTEIN, LEMAK, 

KARBOHIDRAT DAN ABU SOSIS FERMENTASI 

 

RINGKASAN 

 

Mimin Susanti, Imam Thohari dan Firman Jaya 

 

Sosis fermentasi merupakan sosis yang cara 

pengolahannya menggunakan kultur bakteri asam laktat untuk 

memecah karbohidrat menjadi senyawa yang lebih sederhana. 

Bahan pengisi sosis dapat disubstitusi dengan tujuan 

meningkatkan kualitas sosis fermentasi, salah satunya dengan 

substitusi tepung talas. Talas memiliki kandungan karbohidrat 

yang cukup tinggi yaitu 70-80% sehingga baik digunakan 

untuk tepung. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

dan tingkat substitusi tepung talas terhadap kadar protein, 

lemak, karbohidrat, dan abu pada sosis fermentasi. Hasil 

penelitian diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

tingkat substitusi tepung talas yang sesuai untuk pembuatan 

sosis fermentasi dengan kualitas yang baik. 

Penelitian dilakukan pada tanggal 30 Oktober hingga 4 

Desember 2015 di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak 

bagian Pengolahan Daging ,Fisiko Kima Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya  dan Laboratorium Teknologi Pangan 

Fakultas Teknologi Pangan Universitas Brawijaya. Materi 

penelitian adalah daging sapi, es batu, tepung talas, tepung 

tapioka, susu skim, minyak jagung, garam, gula, bawang 

putih, STPP, merica, garam, pala dan kultur L. plantarum. 
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Daging sapi dibeli di pasar Merjosari, Malang, sedangkan L. 

plantarum diperoleh dari Kota Yogyakarta. Metode yang 

digunakan yaitu percobaan di laboratorium serta menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap yang terdiri dari 5 perlakuan dan 4 

ulangan. Perlakuan dalam pembuatan sosis fermentasi yaitu 

subtitusi tepung talas 0% (P0); 5% (P1); 10% (P2); 15% (P3) 

dan 20% (P4) dari berat daging. Variabel yang diamati  yaitu 

kadar protein, lemak, karbohidrat, dan abu. Data hasil 

penelitian dianalisis dengan sidik ragam dan apabila berbeda 

nyata dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa substitusi tepung 

talas memberikan perbedaan yang nyata terhadap kadar lemak, 

karbohidrat, dan abu. Namun kadar protein tidak berbeda 

nyata. Kadar protein tertinggi diperoleh dari P2 dengan rataan 

dan standar deviasi 16,01±0,42 Rataan dan standar deviasi 

kadar lemak terendah pada P2 yaitu 13,08±4,65. Nilai rataan 

karbohidrat terendah pada P4 dengan hasil 20,19±0,79.  

Rataan kadar abu tinggi diperoleh dari P4 dengan hasil 

5,38±0,01 dan terendah pada P0 dengan hasil 4,39±0,11.  

Disimpulkan bahwa substitusi tepung talas hingga 20% 

memberikan perbedaan  pengaruh yang nyata terhadap kadar 

lemak, kadar karbohidrat, dan kadar abu, namun tidak 

memberikan perbedaan yang nyata terhadap kadar protein. 

Hasil terbaik ditunjukkan pada perlakuan dengan substitusi 

10% tepung talas (P2) dengan rataan kadar protein 16,01 ± 

0,42, lemak13,08 ± 4,65, karbohidrat 21,84 ± 4,58, dan abu 

4,69 ± 0,03. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Daging merupakan salah satu bahan pangan sumber 

protein hewani. Daging merupakan urat daging yang 

menempel pada kerangka, kecuali urat daging bagian bibir, 

hidung dan telinga yang berasal dari hewan sehat sewaktu 

dipotong (SNI 01-3947-1995). Komposisi kimia daging 

tergantung pada spesies ternak, kondisi ternak, dan jenis 

daging karkas. Daging sapi komposisi kimianya terdiri dari 

75% air, 19 % protein, 2,5% lemak dan 3,5% substansi non 

protein nitrogen (Lawrie, 1991). Kandungan gizi yang tinggi 

pada daging menyebabkan daging termasuk dalam bahan 

pangan yang perishable (mudah rusak). Daging sapi segar 

seperti layaknya produk ternak lainnya mudah busuk atau 

rusak karena perubahan kimiawi dan kontaminasi mikroba. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kerusakan 

daging segar adalah dengan melakukan pengawetan berupa 

pengolahan terhadap daging (Zuriyati, 2011). Salah satu 

olahan yang banyak dibuat dari bahan daging sapi yaitu sosis. 

Sosis merupakan salah satu produk hasil olahan daging 

yang telah dikenal masyarakat Indonesia. Sosis dapat dibuat 

dari daging sapi, ayam, kambing, domba, babi, maupun ikan. 

Prinsipnya semua jenis daging dapat dibuat sosis bila 

dicampur dengan sejumlah lemak (Koswara, 2009). Sosis 

banyak dikenal di berbagai negara termasuk Indonesia. Data 

survei independen yang dilakukan sebuah perusahaan swasta 

pada tahun 2010 menunjukkan konsumsi daging olahan seperti 

sosis dan nugget di Indonesia tumbuh dengan baik. Konsumsi 

sosis oleh masyarakat Indonesia tumbuh rata-rata 4,46% per 
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tahun (Anggraeni, Widjanarko dan Ningtyas, 2014). Sosis 

yang umum dikenal di Indonesia yaitu sosis masak. Sosis 

masak merupakan sosis yang paling digemari masyarakat 

karena pengolahan yang mudah dan rasa yang sudah sesuai 

dengan selera masyarakat. Namun sosis masak masih memiliki 

beberapa kelemahan diantaranya kandungan protein yang 

cukup rendah, tekstur yang kurang kompak dan daya simpan 

yang relatif singkat. Salah satu cara untuk memperbaiki 

kualitas sosis yaitu dengan mengolah sosis menggunakan 

teknologi fermentasi. Sosis yang diolah dengan cara 

fermentasi memiliki keunggulan lebih tahan lama, tekstur 

lebih kompak, lebih mudah dicerna, dan kadar protein lebih 

tinggi. Namun sosis fermentasi masih memiliki kelemahan 

yaitu kurang dikenal di kalangan masyarakat. 

Bahan pengisi dalam pembuatan sosis yang paling 

umum digunakan adalah tepung tapioka. Namun tepung 

tapioka memiliki beberapa kelemahan apabila digunakan 

sebagai bahan pengisi sosis, antara lain kandungan gizi tepung 

tapioka yang cukup rendah yaitu kadar protein 0,5%, dan 

lemak 0,3% (Direktorat Bina Gizi Masyarakat, 1995). Selain 

itu, kemampuan menyerap lemak tepung tapioka 2,15 g/g 

(Otegbayo et al., 2013), lebih rendah dibandingkan tepung 

talas yang mempunyai daya serap minyak yang baik yaitu 2,40 

g/g (Zebua, Rusmarilin dan Limbong, 2003) yang 

mengakibatkan rasa dan aroma sosis kurang optimal. Bahan 

lain yang dapat dijadikan sebagai bahan pengisi sosis yaitu 

tepung talas. 

Talas memiliki kandungan karbohidrat yang cukup 

tinggi yaitu 70-80% sehingga baik digunakan untuk tepung. 

Tepung talas banyak digunakan untuk pengolahan makanan 

sebagai pendamping tepung terigu maupun tepung tapioka. 
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Penambahan tepung talas sebagai bahan pengisi sosis masih 

jarang dijumpai karena talas mengandung kristal kalium 

oksalat yang dapat menyebabkan rasa gatal dimulut. Tepung 

talas memiliki sifat mengikat air yang lebih baik dibanding 

tepung tapioka dengan kadar protein 0,68% (Zebua, 

Rusmarilin dan Limbong, 2014). Pemanfaatan tepung talas 

yang memiliki kandungan protein lebih tinggi dibanding 

tepung tapioka diharapkan mampu meningkatkan mutu sosis 

fermentasi. Tepung talas terdiri dari beberapa komponen 

mineral yang terikat secara kompleks seperti kalsium 31 mg, 

fosfor 67 mg, dan zat besi 0,7 mg (Direktorat Bina Gizi 

Masyrakat, 1995), sedangkan tapioka mengalami beberapa 

kali pencucian (leaching) sehingga sebagian mineral dalam 

bahan banyak yang hilang. Abu merupakan komponen yang 

merepresentasikan kadar mineral dalam suatu bahan pangan. 

Tepung talas memiliki kadar lemak 1,2% (Zebua, Rusmarilin 

dan Limbong, 2014) yang relatif lebih tinggi dibandingkan 

tapioka yaitu sebesar 0,3% (Zebua, Rusmarilin dan Limbong, 

2014). Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian 

untuk mengetahui tingkat penggunaan tepung talas yang tepat 

sebagai bahan tambahan pengisi sosis fermentasi agar 

diperoleh kualitas sosis yang baik ditinjau dari kadar protein, 

kadar lemak, kadar karbohidrat, dan kadar abu. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh penggantian tepung tapioka 

dengan tepung talas (Colocasia esculenta L.) pada sosis 

fermentasi ditinjau dari kadar protein, lemak, 

karbohidrat, dan abu. 
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2. Berapa konsentrasi tepung talas yang tepat untuk 

menghasilkan sosis fermentasi yang berkualitas baik 

ditinjau dari kadar protein, lemak, karbohidrat, dan abu. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh penggantian tepung tapioka 

dengan tepung talas (Colocasia esculenta L.) pada sosis 

fermentasi ditinjau dari kadar protein, lemak, 

karbohidrat, dan abu. 

2. Mengetahui konsentrasi tepung talas (Colocasia 

esculenta L.) yang tepat terhadap kualitas sosis 

fermentasi ditinjau dari kadar protein, lemak, 

karbohidrat, dan abu. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai bahan acuan untuk pembuatan sosis fermentasi 

dengan penambahan tepung talas (Colocasia esculenta 

L.) karena tepung talas mengandung mengandung 

protein dan pati yang lebih tinggi dibanding tepung 

tapioka sehingga dapat meningkatkan kadar protein, dan 

kadar abu pada sosis fermentasi.  

2. Sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan sosis 

dengan bahan pengisi tepung talas. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Sosis merupakan bahan makanan yang berasal dari hasil 

rekonstruksi daging, baik daging sapi, ayam, kambing maupun 

babi. Berdasarkan cara pengolahannya, sosis dibagi menjadi 

beberapa jenis yaitu sosis segar, sosis tidak dimasak tapi 
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diasap, sosis dimasak dan diasap, sosis masak, sosis spesial 

daging masak dan sosis fermentasi (Hadju dan Yenetty, 2010). 

Salah satu sosis yang telah dikenal sejak lama yaitu sosis 

fermentasi. Sosis fermentasi menggunakan bakteri dalam 

proses pembuatannya. Penggunaan bakteri yang paling umum 

adalah Lactobacillus plantarum. Adanya bakteri dalam sosis 

fermentasi dapat meningkatkan mutu sosis dan 

memperpanjang daya simpan sosis fermentasi. Selain itu, 

adanya bakteri probiotik dalam sosis fermentasi dapat 

meningkatkan kandungan protein. Bakteri probiotik 

membutuhkan karbohidrat sebagai sumber nutrisi untuk hidup 

dan berkembang. 

Talas merupakan jenis tanaman yang banyak tumbuh di 

Indonesia, merupakan sumber karbohidrat yang mengandung 

protein, fosfor, zat besi, dan kaya vitamin (Direktorat Bina 

Gizi Masyarakat, 1995). Tepung talas memiliki sifat fisik dan 

kimia yang hampir sama dengan tepung tapioka sehingga 

diharapkan mampu menggantikan peran tapioka sebagai bahan 

pembentuk tekstur sosis dan menghasilkan sosis dengan 

tekstur yang lebih kenyal (Zebua, Rusmalirin dan Limbong, 

2014). Talas memiliki kandungan karbohidrat yang cukup 

tinggi yaitu 70-80% sehingga baik digunakan untuk tepung 

disamping itu kadar protein tepung talas yaitu 0,68%, kadar 

abu 1,28% (Zebua, Rusmalirin dan Limbong, 2014). Tepung 

talas terdiri dari beberapa komponen mineral yang terikat 

secara kompleks seperti kalsium 31 mg, fosfor 67 mg, dan zat 

besi 0,7 mg (Direktorat Bina Gizi Masyrakat, 1995), 

sedangkan tapioka mengalami beberapa kali pencucian 

(leaching) sehingga sebagian mineral dalam bahan banyak 

yang hilang.  
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Abu merupakan komponen yang merepresentasikan 

kadar mineral dalam suatu bahan pangan. Tepung talas 

memiliki kadar lemak 1,2% (Zebua, Rusmalirin dan Limbong, 

2014) yang relatif lebih tinggi dibandingkan tapioka yaitu 

sebesar 0,3%. Sosis fermentasi dengan substitusi tepung talas 

sebagai bahan pengisi harus ditentukan kadar penggunaan 

yang tepat untuk menghasilkan sosis fermentasi dengan 

kualitas yang baik. 
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Berikut kerangka pikir penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir 

Sosis fermentasi mengandung BAL 

(Mukherjee, Chowdhuri, 

Chakraborty, and Chaudhuri. 2006). 

BAL membutuhkan 

glukosa/karbohidrat  untuk 

pertumbuhan 

Bahan pengisi umumnya 

mengandung karbohidrat 

(Koswara, 2009) 

 

Talas memiliki potensi 

untuk dapat digunakan 

sebagai bahan baku tepung 

karena memiliki 

kandungan karbohidrat 

yang tinggi, yaitu sekitar 

70-80%. (Koswara 2011). 

Kadar protein 0,69% 

,lemak 1,25%, kadar abu 

1,28% (Zebua, dkk., 

2014). 

 

Substitusi tepung talas 

pada bahan pengisi 

sosis dapat 

meningkatkan kualitas 

sosis fermentasi 

Diharapkan dapat meningkatkan kualitas sosis fermentasi 

ditinjau dari : 

Kadar Protein, Kadar karbohidrat, Kadar lemak dan Kadar abu 

Tepung talas memiliki 

sifat fisik dan kimia 

yang hampir sama 

kandungan 

karbohidratnya dengan 

tapioka sehingga 

mampu menggantikan 

peran tapioka dalam 

pembuatan sosis (Zebua 

dkk., 2014). 

Substitusi tepung tapioka dengan tepung 

talas dengan tepung tapioka P0; 0%, P1; 

5%, P2;10%, P3;15%, P4;20% 
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1.6 Hipotesis  

Penggantian tepung tapioka dengan tepung talas 

(Colocasia esculenta L.) dapat meningkatkan kualitas sosis 

fermentasi ditinjau dari kadar protein, kadar lemak, kadar 

karbohidrat, dan kadar abu. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sosis Fermentasi 

Sosis merupakan produk emulsi yang membutuhkan pH 

tinggi (diatas pH isoelektrik). Nilai pH sosis ditentukan oleh 

pH daging yang dipakai dalam pembuatan sosis dan kondisi 

daging yang pre-rigor (Suparno, 2005). Sosis merupakan salah 

satu produk olahan daging yang terbuat dari campuran daging 

dan lemak yang digiling dan ditambah bumbu-bumbu 

kemudian dimasukkan ke dalam selongsong sosis. Komponen 

utama sosis terdiri dari daging, lemak dan air.  Selain itu, 

dalam sosis juga ditambahkan garam, fosfat, pengawet (berupa 

nitrit/ nitrat), pewarna, asam askorbat, isolat protein, dan 

karbohidrat. Sosis daging sapi dapat mengandung air hingga 

60% (Soeparno, 2007). Sosis yang baik harus mengandung 

protein minimal 13%, lemak maksimal 25% dan karbohidrat 

maksimal 8% (SNI 01-3820-1995). Sosis dikelompokkan 

menjadi lima kelas ditinjau dari cara pengolahannya yaitu 

sosis segar, sosis tidak dimasak tapi diasap, sosis dimasak dan 

diasap, sosis masak, sosis spesial daging masak dan sosis 

fermentasi (Hadju dan Yenetty, 2010).  

Salah satu macam sosis adalah sosis fermentasi yang 

dibuat dengan melibatkan berbagai jenis mikroorganisme 

terutama bakteri asam laktat yang dapat membantu proes 

fermentasi sehingga mampu meningkatkan daya tahan dan 

kualitas produk (Isnafia, Hermanianto dan Ratih, 2000). 

Fermentasi pada sosis menyebabkan terjadinya reaksi 

biokimia dan fisik yang komplek sehingga menghasilkan 

perubahan pada karakteristik sosis seperti penurunan pH, 

perubahan mikroba alami, penurunan nitrat menjadi nitrit, 
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formasi nitrosomyoglobin, solubilitas, proteolisis, lipolisis dan 

dehidrasi (Milicevic, Danilovic, Zdolec, Kozachinski, 

Dobranic, and Savic, 2014).  Klasifikasi sosis fermentasi 

didasarkan pada tingkat kelembaban produk akhir yaitu sosis 

kering dan semi kering. Sosis semi kering mengalami 

penurunan berat kurang dari 20% selama fermentasi, aktivitas 

air dari 0,90 hingga 0,95 dan beberapa kali dipanaskan selama 

pengasapan. Sedangkan sosis kering mengalami penurunan 

berat lebih dari 30% selama fermentasi, nilai aktivitas air 

kurang dari 0,90 dan tidak dipanaskan selama pengasapan 

(Milicevic et al., 2014).   

  

2.2 Bahan Pembuatan Sosis 

2.2.1 Bahan Pengisi dan Pengikat Sosis 

Menurut SNI 01-3818-1995 bahan pengisi yang 

digunakan dalam pembuatan sosis maksimum adalah 50% dari 

berat daging yang digunakan. Penambahan bahan pengisi 

dimaksudkan untuk mereduksi penyusutan selama pemasakan, 

memperbaiki stabilitas emulsi, meningkatkan cita rasa, 

memperbaiki sifat irisan dan mengurangi biaya produksi 

(Aberle, Forest, Hendrick, Judge and Merkel., 2001). Bahan 

pengisi yang biasa digunakan dalam pembuatan sosis adalah 

tepung dari pati, seperti tepung tapioka dan tepung sagu. 

Tepung dari pati dapat meningkatkan daya mengikat air 

karena memiliki kemampuan menahan air selama proses 

pengolahan dan pemanasan. Bahan pengikat (binder) dalam 

pembuatan sosis berfungsi meningkatkan stabilitas emulsi 

olahan, meningkatkan daya mengikat air, menurunkan susut 

masak dan menurunkan biaya produksi. Ciri dari bahan 

pengikat diantaranya mempunyai kandungan protein tinggi. 

Bahan pengikat yang biasa digunakan dalam pembuatan sosis 
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berasal dari protein susu yaitu adalah kasein dan susu skim 

(Mega, Suharyanto dan Badarina, 2014).  

Bahan pengikat mengandung protein yang tinggi 

dibandingkan bahan pengisi, sedangkan bahan pengisi 

umumnya hanya terdiri dari karbohidrat. Bahan pengisi dan 

pengikat yang umum digunakan adalah tepung jagung, tepung 

beras, tapioka, terigu, tepung ubi jalar, tepung kentang, susu 

skim dan tepung kedelai (Soeparno, 2005). Salah satu jenis 

bahan pengikat yang dapat membantu stabilitas emulsi produk 

adalah susu skim. Susu skim dapat digunakan sebagai bahan 

pengikat dalam pembuatan sosis karena susu skim bersifat 

adhesive dan dapat menambah nilai gizi sosis frankfurters 

(Wilson, Dyett, Hughes and Jones, 1981). 

 

2.2.1.1 Daging 

Daging merupakan urat daging yang menempel pada 

kerangka, kecuali urat daging bagian bibir, hidung dan telinga 

yang berasal dari hewan sehat sewaktu dipotong (SNI 01-

3947-1995). Komposisi kimia daging tergantung pada spesies 

ternak, kondisi ternak, dan jenis daging karkas. Daging sapi 

komposisi kimianya terdiri dari 75% air, 19 % protein, 2,5% 

lemak dan 3,5% substansi non protein nitrogen (Lawrie, 

1991). Berdasarkan keadaan fisik, daging dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa tipe yaitu daging segar yang 

dilayukan atau tanpa pelayuan, daging segar yang dilayukan 

kemudian didinginkan (daging dingin), daging  segar yang 

dilayukan, didinginkan kemudian dibekukan (daging beku), 

daging masak, daging asap dan daging olahan (Zuriyati, 2011). 

Buckle, Edward, Fleet, and Wootton, (2007) menyatakan 

bahwa daging merupakan bahan pangan yang mudah rusak 

oleh mikroorganisme karena ketersediaan gizi di dalamnya 



12 

yang sangat mendukung untuk pertumbuhan mikroorganisme, 

terutama mikroba perusak. Daging sapi segar seperti layaknya 

produk ternak lainnya mudah busuk atau rusak karena 

perubahan kimiawi dan kontaminasi mikroba. Upaya yang 

dapat dilakukan untuk mengatasi kerusakan daging segar 

adalah dengan melakukan pengawetan berupa pengolahan 

terhadap daging (Zuriyati, 2011).  

Daging digunakan untuk pembuatan sosis adalah daging 

yang nilai ekonomisnya kurang, tetapi harus daging yang 

masih segar misalnya daging skeletal, daging leher, daging 

rusuk, daging dada dan daging tetelan (Soeparno, 2005). 

Daging yang digunakan untuk pembuatan sosis umumnya 

merupakan daging dengan kualitas yang rendah sehingga 

memiliki daya ikat air yang rendah. Kemampuan daya 

mengikat air mempengaruhi kualitas sosis karena berkaitan 

dengan tekstur sosis (Rubban, Kalakaikannan and Rao, 2008).  

 

2.2.1.2 Tepung Tapioka 

Tepung tapioka digunakan sebagai binder produk 

olahan daging seperti sosis dan produk lainnya karena 

harganya yang relatif murah serta kemampuan memperbaiki 

tekstur produk olahan daging yang baik (Rubban et al., 2009). 

Tepung tapioka berfungsi sebagai bahan pengisi sosis untuk 

meningkatkan daya mengikat air karena mempunyai 

kemampuan menahan air selama proses pengolahan dan 

pemanasan. Selain itu, pati tepung tapioka memegang peranan 

penting dalam menentukan tekstur pada produk makanan 

(Obtegayo, Samuel, and Alalani, 2013). Tapioka memiliki 

sifat amilopektin karena sebagian besar mengandung 

amilopektin. Sifat-sifat amilopektin adalah (1) amilopektin 

dalam bentuk pasta 
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menunjukkan penampakan yang sangat jernih sehingga dapat 

meningkatkan mutu penampilan produk akhir, (2) pasta dari 

amilopektin pada suhu normal tidak mudah menggumpal dan 

kembali menjadi keras serta (3) memiliki daya perekat yang 

tinggi sehingga pemakaian pati dapat dihemat penggunaannya 

(Tjokroadikosoemo, 1986). 

Tepung tapioka digunakan dalam industri pengolahan 

daging karena karakteristik penampakan yang berkilau, tekstur 

yang halus, dan tidak menimbulkan efek rasa dan bau pada 

produk olahannya (Petracci and Bianchi, 2012). Tepung 

tapioka yang dibuat dari ubi kayu mempunyai banyak 

kegunaan, antara lain sebagai bahan pembantu dalam berbagai 

industri. Dibandingkan dengan tepung jagung, kentang, dan 

gandum atau terigu, komposisi zat gizi tepung tapioka cukup 

baik sehingga mengurangi kerusakan tenun, juga digunakan 

sebagai bahan bantu pewarna putih (Rubban et al., 2008). 

Namun tepung tapioka memiliki beberapa kekurangan yaitu 

kandungan zat gizi yang rendah, sulit dilarutkan dalam air 

dingin, dan apabila dikonsumsi tanpa bahan makanan lain 

yang memiliki nilai gizi lain yang lebih tinggi dapat 

menyebabkan defisiensi nutrisi bagi tubuh. Selain itu 

Kelemahan dalam penggunaan tapioka adalah tidak larut 

dalam air dingin, pemasakannya memerlukan waktu cukup 

lama, dan pasta yang terbentuk cukup keras (Soeparno, 2005). 

Kandungan tepung tapioka dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1.  Komposisi kimia tepung tapioka (per 100 g bahan)  

No. Komposisi Jumlah (%) 

1 Protein 0,5 

2 Lemak 0,3 

3 Karbohirat 86,9 

4 Air 12,0 

5 P 0 

6 Kalsium 0 

7 Fe 0 

Sumber : Direktorat Gizi Departemen Kesehatan R.I., (1996) 

 

2.2.1.3 Tepung Talas 

Talas (Colocasia esculenta) merupakan tanaman pangan 

yang termasuk jenis herba menahun. Talas memiliki berbagai 

nama umum di seluruh dunia, yaitu Taro, Old cocoyam, 

Abalong, Taioba, Arvi, Keladi, Satoimo, Tayoba, dan Yu-tao. 

Tanaman ini diklasifikasikan sebagai tumbuhan berbiji 

(Spermatophyta) dengan biji tertutup (Angiospermae) dan 

berkeping satu (Monocotyledonae). Taksonomi tumbuhan 

talas secara lengkap adalah sebagai berikut. 

Kingdom : Plantae 

Divisi : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas : Monocotyledonae 

Ordo : Arales 

Famili : Araceae 

Genus : Colocasia 

Species : Colocasia esculenta 
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Pertumbuhan paling baik dari tanaman ini dapat dicapai 

dengan menanamnya di daerah yang memiliki ketinggian 0 m 

hingga 2740 m di atas permukaan laut, suhu antara 21 – 27° C, 

dan curah hujan sebesar 1750 mm per tahun. Bagian yang 

dapat dipanen dari talas adalah umbinya, dengan umur panen 

berkisar antara 6 -18 bulan dan ditandai dengan daun yang 

tampak mulai menguning atau mengering (Koswara, 2011). 

Talas merupakan jenis tanaman yang banyak tumbuh di 

Indonesia, merupakan sumber karbohidrat yang mengandung 

protein, fosfor, zat besi, dan kaya vitamin (Direktorat Bina 

Gizi Masyarakat, 1995). Tepung talas memiliki sifat fisik dan 

kimia yang hampir sama dengan tepung tapioka sehingga 

diharapkan mampu menggantikan peran tapioka sebagai bahan 

pembentuk tekstur sosis dan menghasilkan sosis dengan 

tekstur yang lebih kenyal (Zebua dkk, 2014). 

Kandungan kalsium oksalat dalam tepung talas dapat 

dikurangi hingga 65% dengan fermentasi selama 48 jam, 

sedangkan hal tersebut dapat meningkatkan absorbsi air dan 

penurunan viskositas. Kalsium oksalat berbentuk kristal yang 

menyerupai jarum. Selain kalsium oksalat, talas juga 

mengandung asam oksalat yang dapat membentuk kompleks 

dengan kalsium. Keberadaan asam oksalat diduga dapat 

mengganggu penyerapan kalsium. Asam oksalat bersifat larut 

dalam air, sementara kalsium oksalat tidak larut dalam air 

tetapi larut dalam asam kuat. Oksalat tidak tersebar secara 

merata di dalam umbi talas. Agar aman dikonsumsi, maka 

asam oksalat di dalam talas harus dibuang. Proses perebusan 

dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah oksalat terlarut jika 

air rebusan dibuang, karena senyawa ini terlarut kedalam 

perebusan. Selain itu, perendaman dalam air hangat, 

perkecambahan, dan fermentasi juga dapat dilakukan untuk 
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menurunkan kadar oksalat terlarut (Koswara, 2011). Talas 

memiliki potensi untuk dapat digunakan sebagai bahan baku 

tepung-tepungan karena memiliki kandungan pati yang tinggi, 

yaitu sekitar 70-80%. Tepung talas memiliki ukuran granula 

yang kecil, yaitu sekitar 0,5-5 mikron. Ukuran granula pati 

yang kecil ini ternyata dapat membantu individu yang 

mengalami masalah dengan pencernaannya karena kemudahan 

dari talas untuk dicerna (Zebua dkk., 2014). Komposisi kimia 

tepung talas dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2.  Komposisi kimia tepung talas  

No. Senyawa kimia Persen (%) 

1 Kadar air 6,20 

2 Kadar abu 1,28 

3 Kadar serat 2,16 

4 Kadar protein 0,69 

5 Kadar lemak 1,25 

6 Kadar amilosa 16,29 

7 Kadar karbohidrat 70,73 

Sumber : Zebua dkk (2014) 

 

2.2.1.4 Susu skim 

Susu skim adalah susu yang kadar lemaknya telah 

dikurangi hingga berada dibawah batas minimal yang telah 

ditetapkan. Susu skim merupakan bagian susu yang tertinggal 

sesudah krim diambil sebagian atau seluruhnya. Susu skim 

mengandung zat makanan dari susu kecuali lemak dan 

vitamin-vitamin yang larut dalam lemak (Herawati dan 

Wibawa, 2011). Susu skim digunakan dalam industri 

pengolahan sosis sebagai bahan pengikat karena susu skim 

memiliki kandungan protein yang tinggi (3,5%) sehingga 

mampu menyatukan bahan pembuat sosis (Mega, 2010). Susu 
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skim dapat digunakan sebagai bahan pengikat dalam 

pembuatan sosis karena susu skim bersifat adhesive dan dapat 

menambah nilai gizi sosis frankfurters (Wilson et al., 1981). 

 

2.2.1.5 Lemak  

Penambahan lemak pada pembuatan sosis juga memberi 

rasa lezat dan mempengaruhi keempukan dan jus daging dari 

produk yang dihasilkan. Jumlah lemak dalam adonan sosis dan 

produk sosis perlu diperhatikan, karena menjadi salah satu 

penyebab oksidasi lemak yang dapat menimbulkan rasa tengik 

(Purnomo, 2012). Tepung talas memiliki kadar lemak 1,2% 

(Ridal, 2003) yang relatif lebih tinggi dibandingkan tapioka 

yaitu sebesar 0,3% (Rahman, 2007). Selain itu tepung talas 

juga mempunyai daya serap minyak yang baik yaitu 2,40g/g 

(Ridal, 2003) sementara tapioka 2,15 g/g (Otegbayo et al., 

2013) sehingga mampu menyerap minyak/lemak lebih banyak 

dibandingkan tapioka, sehingga semakin tinggi jumlah tepung 

talas yang ditambahkan maka kadar lemak sosis yang 

dihasilkan semakin tinggi. 

Minyak jagung merupakan trigliserida yang disusun 

oleh gliserol dan asam-asam lemak, baik asam lemak jenuh 

maupun asam lemak tak jenuh dengan persentase trigliserida 

sekitar 98,6 %, sedangkan sisanya merupakan bahan bukan 

minyak seperti abu, zat warna atau lilin. Minyak jagung 

mempunyai nilai energi yang tinggi yaitu sekitar 250 kkal/ons. 

Disamping itu, bahan ini mengandung sitosterol yang dapat 

mencegah atherosclerosis atau pengendapan pada pembuluh 

darah yang mengakibatkan terjadinya kompleks antara 

sitosterol dan Ca++ dalam darah . Minyak jagung 

mengandung asam lemak dengan satu ikatan rangkap sehingga 
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lebih mudah diemulsikan daripada lemak yang mengandung 

asam lemak dengan dua ikatan rangkap (Soeparno, 2005). 

 

2.2.2 Bakteri Asam Laktat 

Bakteri yang berperan penting dan umum ditemukan 

dalam sosis fermentasi adalah bakteri asam laktat. Bakteri ini 

digunakan sebagai kultur starter yang memicu fermentasi pada 

daging. Bakteri asam laktat meningkatkan keamanan dan 

stabilitas produk, meningkatkan stabilitas warna, dan 

mengeluarkan aroma khas sosis (Ahmad and Amer, 2013).  

Bakteri asam laktat memiliki peranan penting dalam proses 

fermentasi pada produk sosis fermentasi. Produk hasil 

metabolisme bakteri asam laktat menyebabkan pematangan, 

meningkatkan kualitas sensori dan karakteristik nutrisional 

produk dan disaat yang sama berperan menghambat bakteri 

patogen. Perubahan utama yang terjadi selama proses 

fermentasi yaitu perubahan fisik, biokimia, dan mikrobiologi 

menyebabkan pengasama, lipolisis dan proteolisis, sintesis 

komponen aroma dan reduksi nitrat menjadi nitrit. Asidifikasi 

terjadi sebagai hasil perkembangan populasi bakteri asam 

laktat. Bakteri asam laktat mensitetis laktat dan asam asetat 

yang menyebabkan penggumpalan penurunan pH dan 

menyebabkan perubahan protein menjadi bentuk gel. 

Asidifikasi dapat menghambat perkembangan bakteri patogen 

selama proses pematangan (Milicevic et al., 2014). 

Bakteri asam laktat adalah bakteri yang mampu 

memfermentasikan gula atau karbohidrat untuk memproduksi 

asam laktat dalam jumlah besar. Ciri-ciri bakteri asam laktat 

secara umum adalah selnya bereaksi positif terhadap 

pewarnaan gram, bereaksi negatif terhadap katalase dan tidak 

membentuk spora. Tipe fermentasi bakteri asam laktat 
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meliputi homofermentatif yaitu yang hasil fermentasinya 

hanya asam laktat dan heterofermentatif yang hasil 

fermentasinya di samping asam laktat ada asam organik 

lainnya seperti asetat, gas CO2 ,dan etanol. Beberapa marga 

bakteri asam laktat adalah Lactobacillus, Streptococcus, 

Enterococcus, Pediococcus, Tetragenococcus, Leuconostoc, 

dan Lactococcus (Romadhon, Subagyo dan Margino, 2012). 

Lactobacillus plantarum dilaporkan cocok digunakan sebagai 

kultur starter probiotik dalam pembuatan sosis fermentasi 

karena dapat memanfaatkan sel kasein pada susu, dan 

memberikan rasa asam pada sosis yang dapat diterima 

dibanding kultur komersial yang lain (Mukherjee et al., 2006). 

Mikroorganisme berperan penting dalam dekomposisi 

protein daging menjadi peptida yang menentukan karakteristik 

sensori produk sosis fermentasi. Populasi bakteri asam laktat 

menyebabkan penurunan pH lingkungan dan hal ini 

menyebabkan peningkatan aktivitas protease otot yang 

berperan dalam dekomposisi protein. Lactobacillus mengubah 

protein menjadi oligopeptida, peptida dan asam amino bebas. 

L. plantarum dan L. sakei meningkatkan akumulasi glutamat 

yang berefek pada rasa makanan (Milicevic et al., 2014). 

Secara umum Lactobacillus dapat memproduksi bakteriosin. 

L. sakei, L. curvatus, dan L. plantarum mampu secara khusus 

memproduksi antibakteri yang signifikan yang mampu 

melawan L. monocytogenes (Vescovic-Morachanin, 2010 

dalam Milicevic et al., 2014).  

 

2.2.3 STPP 

Sodium tripolyphosphat merupakan bahan tambahan 

pangan yang banyak digunakan sebagai bahan pengenyal 

bakso dan dapat menurunkan penyusutan makanan, 
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meningkatkan daya ikat air, dan bersifat antioksidan. 

Penggunaan STPP tidak dilarang oleh Departemen Kesehatan 

RI hingga sekarang (Ulupi, Komariah dan Utami, 2005).  

Penambahan STPP dapat meningkatkan pH sehingga 

diperoleh daya mengikat air yang semakin tinggi. Penambahan 

STPP dapat mencegah terjadinya rekahan serta terbentuknya 

permukaan kasar pada daging layu, dapat meningkatkan 

rendemen, kekerasan, kekenyalan dan kekompakan sosis 

(Koswara, 2009). Salah satu bahan yang sering ditambahkan 

pada bahan makanan adalah sodium tripolyphosphate (STPP).  

Kegunaan alkali phosphat (sodium atau potassium 

tripolyphosphate) adalah (1) meningkatkan daya mengikat air 

protein otot, memelihara juiciness dan meningkatkan produk 

akhir, (2) membantu dalam ekstraksi garam-protein terlarut 

yang mempunyai sifat sinergis dengan garam untuk mengikat 

bahan dari potongan daging ketika dimasak, (3) memelihara 

warna dari produk yang digarami, (4) meningkatkan flavor 

daging, (5) menghambat oksidasi yang tidak diinginkan, (6) 

mengurangi pengeluaran cairan atau gas (pembersih) dalam 

produk yang dikemas vakum. nilai pH optimum untuk sodium 

tripolyphosphate adalah 5,6. Bahan alkalin phosphat 

umumnya mempunyai nilai pH antara 9 dan 10. Phosphat 

kemungkinan meningkatkan kemampuan protein myosin yang 

merupakan hasil dari resolusi aktomyosin dalam myosin dan 

aktin (Sams, 2001). Menurut SNI 01-0222-1995, penggunaan 

bahan tambahan makanan seperti STPP pada pembuatan 

produk daging olahan adalah 3 gram per kilogram (anhidrat).  

 

2.2.4 Bumbu-bumbu 

Bumbu  mempunyai pengaruh pengawetan terhadap 

produk daging olahan karena pada umumnya bumbu 
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mengandung zat yang bersifat bakteristatik dan antioksidan 

(Soeparno, 2005). Soeparno (2007) menyatakan  penambahan 

bumbu dalam pembuatan produk daging dimaksudkan untuk 

mengembangkan rasa dan aroma serta memperpanjang umur 

simpan produk. Merica dan bawang putih sering digunakan 

dalam beberapa resep produk daging olahan seperti sosis, 

bakso dan lain sebagainya. 

Garam yang ditambahkan pada daging yang digiling 

akan meningkatkan protein myofibril yang terekstraksi. 

Protein ini memiliki perasaan penting sebagai pengemulsi. 

Fungsi garam adalah menambahakan atau meningkatkan rasa 

dan memperpanjang umur simpan produk (Aberle et al., 

2001).Garam dapur merupakan bahan tambahan pangan yang 

paling sering digunkan dalam produksi produk daging. Garam 

dapat berfungsi untuk meningkatkan kemampuan produk 

dalam mengikat air dan tekstur, mencegah pertumbuhan 

mikroba, meningkatkan dan mempertahankan rasa (Barbut, 

2002). 

Penambahan es dalam proses penggilingan daging 

diperlukan karena peningkatan suhu selama proses pelumatan 

daging akan mencairkan es, sehingga suhu daging atau adonan 

dapat dipertahankan. Selain itu, penambahan es atau air  juga 

penting untuk menjaga kelembaban produk akhir agar tidak 

kering, meningkatkan sari minyak (juiceness) dan keempukan 

daging (Koswara, 2009). Salah satu tujuan penambahan air 

dan es pada produk emulsi daging adalah menurunkan panas 

produk yang dihasilkan akibat gesekan selama penggilingan, 

melarutkan dan mendistribusikan garam ke seluruh bagian 

massa daging secara merata, mempermudah ekstraksi proterin 

otot, membantu proses pembentukan emulsi, dan 

mempertahankan suhu adonan agar tetap rendah. Jika panas ini 
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berlebih maka emulsi akan pecah, karena panas yang terlalu 

tinggi mengakibatkan terjadinya denaturasi protein. Akibatnya 

produk tidak akan bersatu selama pemasakan (Aberle et al., 

2001). 

 

2.2.5 Selongsong 

Pemberian selongsong sosis frankfurters bertujuan 

untuk membentuk dan menjaga stabilitas sosis serta 

melindungi dari kerusakan kimia seperti oksidasi, mikroba 

atau kerusakan fisik seperti kekeringan. Menurut Soeparno 

(2007), selongsong sosis ada dua tipe yaitu selongsong alami 

dan selongsong buatan. Selongsong alami mudah mengalami 

kerusakan oleh mikroorganisme, sehingga perlu dilakukan 

penggaraman yang diikuti dengan pembilasan. Selongsong 

atau casing untuk sosis ada 2 jenis yaitu selongsong alami dan 

selongsong buatan. Selongsong alami terbuat dari saluran 

pencernaan ternak, misalnya sapi, babi, kambing atau domba. 

Selongsong buatan terdiri atas 4 jenis yaitu selulosa, kolagen 

yang dapat dimakan, kolagen yang tidak dapat dimakan, dan 

plastik (Soeparno, 2005).  

 

2.3 Proses Pembuatan Tepung Talas 

Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan untuk 

mendapatkan tepung talas. Proses pembuatan tepung dapat 

dilakukan dengan berbagai cara tergantung dari jenis umbi 

umbian itu sendiri. Proses pembuatan tepung talas diawali 

dengan pencucian dan pengupasan umbi segar. Lalu dilakukan 

pengirisan yang ditujukan untuk memperbesar luas permukaan 

dari talas pada saat dikeringkan. Dapat juga terlebih dahulu 

dilakukan proses perendaman talas di dalam asam sulfat dan 

perendaman di dalam air mendidih selama 4-5 menit sebelum 
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talas mengalami pengeringan dengan tujuan untuk mengurangi 

kandungan oksalat di dalamnya. Kandungan oksalat yang ada 

di talas memang cukup tinggi dan bila tidak dihilangkan 

ataupun dikurangi, maka saat pangan olahan dari talas 

dikonsumsi, orang yang mengkonsumsi akan merasa gatal-

gatal pada tenggorokannya. Pengeringan talas dapat dilakukan 

baik itu dengan menggunakan alat pengering maupun sinar 

matahari.  

Secara umum, pengeringan dengan menggunakan alat 

pengering lebih baik daripada menggunakan sinar matahari. 

Kelebihannya antara lain suhu pengeringan dan laju alir udara 

panas yang dapat dikontrol, kebersihan yang lebih terjaga, dan 

pemanasan terjadi secara merata. Akan tetapi, pengoperasian 

alat pengering terkadang memerlukan keahlian dari pengguna 

alatnya dan memakan biaya yang agak sedikit lebih mahal 

(Koswara, 2011). Metode lain menurut Sidabutar dkk., (2013) 

yaitu umbi talas dikupas dan dicuci kemudian diiris tipis-tipis 

dengan ketebalan 0,5-2 mm. Setelah itu, irisan umbi talas 

direndam dalam air hangat (40°C) selama 30 menit. Kemudian 

ditiriskan, dan direndam kembali dengan larutan NaCl (garam) 

10% selama 20 menit (untuk mencegah terjadinya 

pencoklatan). Kemudian ditiriskan dan disusun pada loyang 

untuk dikeringkan dalam oven pengeringan pada suhu 60°C 

selama 12 jam (sampai kering). Setelah kering, umbi talas 

kemudian diblender dan diayak dengan ayakan 80 mesh. 

Dihasilkan tepung talas dan dikemas di dalam plastik. 

Berikut bagan pembuatan tepung talas. 
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Gambar 2. Pembuatan tepung talas 

Sumber : Koswara, 2011. 

 

2.4 Proses Pembuatan Sosis 

Pembuatan sosis fermentasi diawali dengan standarisasi 

daging sebanyak 80% dengan mengelompokkan daging utuh 

dan daging yang masih mengandung lemak. Lemak sebanyak 

20% distandarisasi dengan memisahkan lemak utuh dengan 

lemak yang masih mengandung daging. Daging yang telah 

distandarisasi dibagi menjadi dua bagian yaitu seperempat 

bagian digiling dan tiga perempat bagian lainnya diiris-iris, 

kemudian dibekukan. Daging digiling dalam penggilingan, 

lalu dimasukkan secara berurutan NPS (Nitrit Poekeln Salt) 

2%, gula 2%, starter kultur sebanyak 2% w/w (sesuai dengan 

perlakuan lama penyimpanannya) dan bumbu-bumbu (bawang 

putih 2%, pala 2%, garam dapur 2% dan jahe 2%). Adonan 

yang telah terbentuk dimasukkan ke dalam selongsong atau 

casing sosis berdiamater 4,5 cm. Proses conditioning 

dilakukan pada suhu kamar selama 24 jam, kemudian 

dilanjutkan dengan proses fermentasi pada suhu kamar selama 

6 hari yang diselingi dengan proses pengasapan selama 2 jam 

setiap harinya pada suhu kamar (Arief, Maheswari, Suryati, 

Komariah dan  Rahayu, 2008).  

 

Talas Segar Pengupasan Pencucian  Pengirisan 

Pengeringan Penggilingan Tepung Talas 
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2.5 Pengasapan  

Pengasapan merupakan salah satu cara untuk 

mengawetkan daging dengan menggunakan kombinasi antara 

penggunan panas dan zat kimia yang dihasilkan dari 

pembakaran kayu. Jenis kayu sebagai sumber asap sebaiknya 

berasal dari kayu keras yang dapat menghasilkan asap dengan 

mutu dan volume asap sesuai yang diharapkan (Suradi, 

Suryaningsih dan Bararah, 2011). Asap banyak mempengaruhi 

warna karena adanya senyawa karbonil. Senyawa karbonil 

bergabung dengan asam amino protein daging untuk 

membentuk senyawa furfural menghasilkan warna coklat. 

Senyawa phenol dan karbonil memberi flavor asap. Operasi 

pemasakan atau pengasapan pada produk sosis biasanya 

dipanaskan pada temperatur 49°C (120°F) sampai 60°C 

(140°F).  

Kelebihan kondensasi kelembaban yang berlebihan 

dalam permukaan produk harus dihindari yang akan membuat 

emulsi tidak stabil. Tahap pemanasan kedua biasanya 

dimasukkan dalam pengasapan pada temperatur 60°C (140°F) 

sampai 74°C (165°C). Nilai itu penting untuk keseimbangan 

kelembaban dalam ruang pengasapan yang dapat mengendap 

pada permukaan produk tanpa mengubah dari kelembaban 

berlebih dan menjadi kelembaban minimum dan penguapan. 

Kelembaban relatif ruang yang tinggi akan mempermudah 

endapan asap. Kelembaban permukaan daging juga 

mempengaruhi penetrasi asap kedalam produk. Permukaan 

yang cukup lembab akan mempermudah penetrasi asap, 

sebaliknya permukaan daging yang terlalu kering akan 

mempersulit proses penetrasi asap ke dalam produk daging 

(sosis frankfurters) yang diasap (Xiong and Mikel, 2001). 
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2.6 Kualitas Sosis Fermentasi 

Bahan yang tepat dan proses pembuatan yang sesuai 

akan menentukan mutu sosis. Kualitas sosis  dibagi menjadi 

beberapa aspek yaitu kualitas organoleptik yang meliputi 

penampilan, warna, tekstur dan rasa, standar kimiawi seperti 

spesifikasi tipe daging dan persentasi maksimum lemak sosis, 

serta standar bakteriologi (Essien, 2003). Kualitas sosis tidak 

hanya ditentukan oleh rasa namun juga kandungan nutrisinya 

(Zebua dkk., 2014). 

Kualitas sosis yang baik dapat diukur dan disesuaikan dengan 

standar mutu yang diberlakuakan SNI 01-3820-1995 dapat 

dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Syarat Mutu Sosis  

No. Kriteria Uji Satuan  Persyaratan 

1 Keadaan: 

1.1 Bau 

1.2 Warna 

1.3 Rasa 

1.4 Tekstur 

 

- 

- 

- 

- 

 

Normal 

Normal 

Normal 

Bulat Panjang 

2 Air %b/b Maks. 67,0 

3 Abu %b/b Maks. 3,0 

4 Protein %b/b Min. 13,0 

5 Lemak %b/b Maks. 25,0 

6 Karbohidrat %b/b Maks.8 

7 Bahan tambahan 

7.1 Pewarna 

7.2 Pengawet 

Sesuai SNI 01-0222-1995 

8 Cemaran logam: 

8.1 Timbal (Pb) 

8.2 Tembaga (Cu) 

8.3 Seng (Zn) 

8.4 Timah (Sn) 

8.5 Raksa (Hg) 

 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

 

Maks. 2,0 

Maks. 20,0 

Maks. 40,0 

Maks.40,0 

(250,0*) 

Maks. 0,03 

9 Cemaran Arsen (As) mg/kg Maks. 0,1 

10 Cemaran Mikrobia: 

10.1 Angka lempeng total 

10.2 Bakteri bentuk coli 

10.3 Escheresia coli 

10.4 Enterococci 

10.5 Clostridium 

perfringens 

10.6 Salmonella 

10.7Staphylococcus 

aureus 

 

Koloni/g 

APM/g 

APM/g 

Koloni/g 

- 

- 

Koloni/g 

 

Maks. 10
5 

Maks. 10 

< 3 

10
2 

Negatif  

Negatif  

Maks. 10
2 

Sumber: SNI 01-3820-1995 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Laboratorium Fisiko Kimia Teknologi  Hasil  Ternak  

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang 

untuk uji kadar lemak, kadar karbohidrat, dan kadar 

abu. 

b. Laboratorium Pengolahan Daging Teknologi  Hasil  

Ternak  Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang untuk pembuatan sosis fermentasi. 

c. Laboratorium Teknologi Pangan Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya untuk uji kadar 

protein. 

2.Waktu penelitian: 26 Oktober 2015 sampai 30 November 

2015. 

 

3.2  Materi Penelitian 

1. Bahan yang digunakan untuk penelitian adalah: 

a) Bahan pembuatan sosis fermentasi meliputi: 

 Bahan untuk pembuatan tepung talas meliputi: 

talas lokal 5 kg, garam, air panas. 

 Bahan untuk pembuatan sosis fermentasi: daging 

bagian chuck, tepung talas, susu skim, lemak, 

garam, gula, STPP, bawang putih, pala, merica, 

es batu, kultur Lactobacillus plantarum. 

b) Bahan kimia yang digunakan untuk analisis meliputi: 

 Uji kadar lemak: petrolium ether, kertas saring, 

kapas kecantikan persegi, tissue.  
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 Uji kadar protein: Asam Sulfat (H2SO4), Kalium 

Sulfat (K2SO4), Raksa Oksida (HgO), Larutan 

Natrium Hidroksida-Natrium Tiosulfat (NaOH-

Na2S2O3), Larutan Asam Borat (H3BO3) jenuh, 

Larutan Asam Klorida (HCl) 0.02N, Larutan 

Indikator metal merah, Indikator metil blue. 

2. Peralatan yang digunakan untuk penelitian adalah: 

a) Peralatan pembuatan sosis fermentasi meliputi:  

 Peralatan pembuatan tepung talas :baskom, pisau, 

talenan, alas plastik, penggilingan tepung. 

 Peralatan pembuatan sosis fermentasi :baskom 

besar, sendok, penggilingan daging, timbangan 

analitik, spatula, serbet, rak pengasap dengan 

tinggi 50 cm dari permukaan tanah. 

b) Peralatan yang digunakan untuk analisis meliputi: 

 Uji kadar protein : pemanas kjeldahl yang 

dihubungkan dengan pengisap uap aspirator, labu 

kjeldahl,  alat distilasi, erlenmeyer, buret 50ml, 

neraca analitik, kertas timbang, gelas kimia, labu 

ukur. 

 Uji kadar karbohidrat : kalkulator, kertas, 

bolpoin, Microsoft excel. 

 Uji kadar lemak :oven 105°C, eksikator, 

timbangan analitik dengan ketelitian 10
-5 

merk 

Mettler Toledo. 

 Uji kadar abu : tanur, cawan, timbangan 

analitik dengan ketelitian 10
-5  

merk Mettler 

Toledo. 
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3.3  Metode Penelitian 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah percobaan laboratorium dengan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Level 

substitusi dan komposisi sosis dapat dilihat pada Tabel 4. 

Perlakuan yang dilakukan adalah:  

P0 = daging sapi + 0 % tepung talas + 20% tepung tapioka 

P1 = daging sapi + 5 % tepung talas + 15% tepung tapioka 

P2 = daging sapi + 10 % tepung talas + 10% tepung tapioka 

P3 = daging sapi + 15%  tepung talas + 5% tepung tapioka 

P4 = daging sapi + 20% tepung talas + 0% tepung tapioka 
 

Persentase bahan didasarkan dari berat daging yang 

digunakan. 

Tabel 4.  Formula sosis fermentasi dengan penambahan 

tepung talas 

Bahan 
Komposisi  

P0 P1 P2 P3 P4 

Daging sapi 100% 100% 100% 100% 100% 

Tepung talas 0 5% 10% 15% 20% 

Tepung tapioka 20% 15% 10% 5% 0% 

Susu skim 15% 15% 15% 15% 15% 

Lemak 5% 5% 5% 5% 5% 

Garam 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 

Gula 2% 2% 2% 2% 2% 

STPP 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

Bawang putih 2% 2% 2% 2% 2% 

Pala 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

Merica 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

Es batu 40% 40% 40% 40% 40% 

Kultur Lactobacillus 

plantarum 
0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

Sumber : Winanti, Andriani dan Nurhartadi (2013) . 
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3.4 Prosedur Penelitian 
 

dkk., 2008 sudah dimodifikasi) 

 
Gambar 3.  Diagram alir pembuatan sosis fermentasi (Arief 



33 

3.5  Variabel Pengamatan 

Variabel yang diuji pada penelitian ini meliputi: 

1. Pengujian kadar protein, metode kjeldahl di Lampiran 1. 

2. Pengujian kadar karbohidrat, metode by difference dapat 

dilihat di Lampiran 2. 

3. Pengujian kadar lemak, metode soxhlet dapat dilihat di 

Lampiran 3. 

4. Pengujian kadar abu,  metode tanur dapat dilihat di 

Lampiran 4. 

 

3.6  Analisis Data 

Data yang diperoleh ditabulasi dengan menggunakan 

program Microsoft Excel, kemudian dianalisis statistik 

menggunakan analisis  ragam (ANOVA). Apabila diperoleh 

hasil  yang berbeda atau signifikan  maka  dilanjutkan  dengan  

Uji  Jarak Berganda Duncan (UBJD). Model matematika RAL 

:  

 

 

  

Keterangan: Yijk  = nilai yang diamati 

 = nilai tengah populasi 

i  = pengaruh perlakuan ke-i  

ijk  = pengaruh galat 

I  = 1, 2, 3, 4  

J  = 1, 2, 3, 4 

 

 

 

 

 

Yijk =  + i + ijk 



34 

3.7  Batasan Istilah 
 

- Selongsong : bahan pembungkus sosis,berupa 

plastik, usus, maupun kolagen 

yang dapat berasal dari kolagen 

babi maupun sapi. 

- Bakteri Asam Laktat : bakteri yang memanfaatkan 

glukosa untuk metabolisme dan 

dirombak menjadi asam laktat. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil analisis ragam menunjukan penambahan tepung 

talas dalam pembuatan sosis fermentasi memberikan pengaruh 

yang nyata (P<0,05) terhadap kadar lemak, karbohidrat serta 

abu, namun tidak berpengaruh  nyata (P>0,05) terhadap kadar 

protein sosis fermentasi. Hasil yang berbeda nyata dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 5%. 

Tabel 5.  Hasil perhitungan statistik substitusi tepung talas 

terhadap kualitas sosis fermentasi 

Penambahan 

Tepung 

Talas 

Rata-rata ± 

SD Kadar 

Protein(%) 

Rata-rata ± 

SD Kadar 

Lemak(%) 

Rata-rata ± SD 

Kadar 

Karbohidrat(%) 

Rata-rata ± 

SD Kadar 

Abu(%) 

Kadar Air± 

SD Kadar 

Air(%) 

P0 (0%) 15,07 ± 1,08 13,64±1,02
a 

26,38±1,52
bc 

4,39±0,11
a 40,52±0,07

c 

P1 (5%) 14,43 ± 0,26 14,52±1,73
a
 27,48±1,45

c 
4,59±0,06

b 38,98±0,13
b 

P2 (10%) 16,01 ± 0,42 13,08±4,65
a
 21,84±4,58

ab 
4,69±0,03

b
 44,38±0,17

d 

P3 (15%) 15,05 ± 1,73 17,37±2,55
ab

 26,53±2,72
c 

4,89±0,05
c 36,15±0,14

a 

P4 (20%) 14,70 ± 0,56 19,13±0,84
b
 20,19±0,79

a 
5,38±0,01

d 40,61±0,31
c 

Keterangan: Superscript yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan bahwa perlakuan 

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

 

4.2 Pengaruh Penggantian Tepung Tapioka Dengan 

Tepung Talas Terhadap Kadar Protein Sosis 

Fermentasi 

Hasil analisis ragam menunjukan bahwa penambahan 

tepung talas dengan persentase berbeda tidak memberikan 

pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap kadar protein sosis 

fermentasi. Peningkatan konsentrasi tepung talas yang 
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ditambahkan pada sosis fermentasi tidak diikuti dengan 

peningkatan kadar protein sosis yaitu P0 15,07%; P1 14,43%; 

P2 16,01%; P3 15,5%; P4 14,70%. Kadar protein mengalami 

penurunan dari P0 ke P1 yaitu 15,07% menjadi 14,43% dan 

mengalami kenaikan pada P2 yang hasilnya merupakan yang 

tertinggi diantara 5 perlakuan yaitu 16,01%, kemudian pada 

P3 kembali mengalami penurunan kadar protein yaitu 15,5% 

dan yang terakhir P4 yang merupakan hasil terendah kadar 

protein dari perlakuan yaitu 14,70%.  Hal tersebut tidak sesuai 

dengan hasil penelitian Zebua dkk., (2014) bahwa kandungan 

protein tepung talas yang lebih tinggi dibanding tepung 

tapioka (4,091% dengan 0,360%) akan meningkatkan kadar 

protein sosis seiring dengan peningkatan konsentrasi tepung 

talas yang ditambahkan. Hal ini karena perbedaan sosis yang 

dibuat yaitu bukan sosis fermentasi sedangkan pada penelitian 

ini sosis difermentasi dengan bakteri asam laktat. 

Faktor lain yang mempengaruhi yaitu adanya proses 

fermentasi karbohidrat oleh bakteri asam laktat menyebabkan 

penurunan pH yang berpengaruh pada proses proteolitik yang 

memecah protein menjadi senyawa NPN (Candogan and 

Acton, 2001). Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi kadar 

protein adalah proses penggilingan daging bersama es dan 

garam serta penyimpanan selama beberapa jam sebelum diolah 

menjadi sosis menyebabkan ekstraksi protein atau kemampuan 

protein mengikat lemak dan air yang lebih efisien sehingga 

mempengaruhi protein sosis (Pasaribu, 2009). Proses 

penggilingan mengakibatkan suhu daging meningkat yang 

menyebabkan denaturasi sebagian protein. Kemudian 

ditambahkan es batu untuk mnegurangi suhu daging, es batu 

yang mencair menyebabkan peningkatan kadar air dalam 

daging sapi yang dapat mempercepat kerusakan kimiawi 
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daging. Nisa dan Wardani (2016) menambahkan bahwa proses 

pengasapan, fermentasi dan pemasakan juga mempengaruhi 

kadar protein. Diduga karena adanya proses pengasapan dalam 

pengolahan sosis menyebabkan sejumlah protein terdenaturasi. 

Hal ini didukung oleh Ridal (2003), bahwa dengan adanya 

proses pemanasan maka bahan pangan yang mengandung 

protein akan terdenaturasi sehingga mengakibatkan kualitas 

protein menurun. 

Substitusi tepung talas terhadap kadar protein sosis 

fermentasi tidak memberikan perbedaan pengaruh  disebabkan 

karena perbedaan kandungan protein pada tepung talas, daging 

serta susu skim. Protein tepung talas yaitu 0,68% (Ridal, 2003) 

sedangkan protein daging sapi 18,8% dan susu bubuk skim 

35,5% (Poedjiadi dan Supriyanti, 2006). Rata-rata kadar 

protein daging sapi di pasar Dinoyo, Malang yaitu 18,28 % 

(Prasetyo, Padaga dan Sawitri, 2013). Protein tersebut dapat 

mengalami penurunan karena beberapa jenis protein sangat 

peka terhadap perubahan lingkungan, misalnya oleh perubahan 

suhu, pH atau karena terjadinya suatu reaksi dengan senyawa 

lain, ion-ion logam, maka aktivitas biokimianya akan 

berkurang. Denaturasi merupakan suatu aktivitas perubahan 

konformasi alamiah menjadi konformasi yang tidak menentu. 

Daging sapi sebelum dibuat menjadi adonan sosis terlebih 

dahulu digiling. Meskipun kadar protein mengalami 

penurunan, namun angka tersebut masih diatas angka minimal 

SNI untuk protein pada sosis yaitu 13%. 
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4.3 Pengaruh Penggantian Tepung Tapioka Dengan 

Tepung Talas Terhadap Kadar Lemak Sosis 

Fermentasi 

Substitusi tepung talas terhadap kadar lemak sosis 

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

berdasarkan hasil perhitungan analisis ragam. Hasil tersebut 

dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan’s dan hasilnya 

menunjukan perbedaan pengaruh nyata yang dibuktikan 

dengan adanya perbedaan notasi. Peningkatan jumlah 

konsentrasi tepung talas diikuti dengan kenaikan kadar lemak, 

kecuali pada P2. Hasil persentase kadar lemak dari P0, P1, P2, 

P3, dan P4 berturut-turut yaitu 13,64 ; 14,52 ; 13,08 ; 17,37 ; 

dan 19,13. Hal ini karena tepung talas memiliki kadar lemak 

1,2% (Ridal, 2003) yang relative lebih tinggi dibandingkan 

tapioka yaitu sebesar 0,3% (Rahman, 2007). Selain itu tepung 

talas juga mempunyai daya serap minyak yang baik yaitu 2,40 

g/g (Ridal, 2003) sementara tapioka 2,15 g/g (Otegbayo et al., 

2013) sehingga mampu menyerap minyak/lemak lebih banyak 

dibandingkan tapioka. 

Kadar lemak sosis fermentasi mengalami penurunan 

hingga P2 (10% tepung talas + 10% tepung tapioka) dan 

merupakan yang terendah dibandingkan dengan perlakuan 

yang lain yaitu 13,08. Kemudian mengalami kenaikan hingga 

P4. Hal ini diduga karena proses pencampuran adonan yang 

kurang merata sehingga emulsi menjadi kurang stabil dan 

menyebabkan penumpukan kandungan lemak pada bagian 

tertentu sosis dan menyebabkan kadar lemak tinggi pada 

bagian tertentu saja. Selain itu, peningkatan lemak dapat 

terjadi karena adanya pemanfaatan lemak dalam tepung talas 

oleh bakteri asam laktat. Dinding sel dan plasma bakteri 

terdapat lemak, apabila bakteri tumbuh maka dinding selnya 
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akan tumbuh sehingga lemak meningkat. Lemak dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber energi dengan cara 

menghidrolisa triasilgliserol (lipid netral) oleh lipase menjadi 

asam lemak dan gliserol (Setyorini, Arifin dan Nurwantoro., 

2010). Nisa dan Wardani (2016) menambahkan bahwa bakteri 

asam laktat memiliki aktifitas lipolitik sekunder, yang dapat 

memecah lemak menjadi senyawa kimia yang lebih sederhana. 

Aktifitas lipolitik dikendalikan oleh enzim lipase yang dimiliki 

oleh bakteri asam laktat sehingga dapat membebaskan asam 

lemak.  

Faktor lain yang mempengaruhi yaitu proses 

pengasapan. Senyawa kimia utama yang terdapat didalam asap 

antara lain adalah asam-asam organik seperti asam formiat, 

asam asetat, asam butirat, asam kaprilat, asam vanilat dan lain-

lain yang sifatnya larut dalam petrolium ether sehingga dapat 

menambah kadar lemak. Meskipun demikian, kadar lemak 

sosis dengan penambahan tepung talas pada semua konsentrasi 

tidak melebihi batas maksimal lemak pada sosis sesuai standar 

SNI yaitu 25%. 

 

4.4 Pengaruh Penggantian Tepung Tapioka Dengan 

Tepung Talas Terhadap Kadar Karbohidrat Sosis 

Fermentasi 

Hasil analisis ragam menunjukan bahwa penambahan 

tepung talas dalam pembuatan sosis fermentasi memberikan 

pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap kadar karbohidrat. 

Hasil tersebut dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan’s 

dan hasilnya menunjukan perbedaan pengaruh nyata yang 

dibuktikan dengan adanya perbedaan notasi. Penambahan 20% 

tepung talas dan 0% tepung tapioka (P4) menunjukan hasil 

rataan karbohidrat terendah dari ke lima perlakuan yaitu 
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20,19%. Sedangkan pada perlakuan lain, rataan kadar 

karbohidrat yang dihasilkan yaitu P0, P1, P2, dan P3 berturut-

turut 26,38%, 27,48%, 21,84%,dan 26,53%. Berdasarkan hasil 

tersebut diketahui bahwa pada P2 rataan kadar karbohidrat 

yang dihasilkan merupakan yang tertinggi diantara semua 

perlakuan. Hal ini diduga disebabkan adanya peran starter 

yang digunakan yaitu L. plantarum yang merupakan bakteri 

yang berperan memecah monosakarida dalam sosis. 

Kandungan karbohidrat yang cukup tinggi dalam tepung talas 

yaitu 70,73% (Ridal, 2003) diduga digunakan oleh starter 

dalam proses metabolismenya, sehingga semakin tinggi 

kandungan karbohidrat dalam bahan pengisi sosis, semakin 

cepat metabolisme bakteri yang terjadi. Hal ini didukung oleh 

Rahayu et al., (1992) dalam Nuraini, Ibrahim dan Rianingsih 

(2014), bakteri asam laktat akan menguraikan pati menjadi 

senyawa-senyawa sederhana yaitu asam laktat, asam asetat, 

asam propionat, dan etil alkohol. Senyawa-senyawa ini 

berguna sebagai pengawet dan pemberi rasa asam pada produk 

bekasam (ikan fermentasi). 

Kadar karbohidrat yang terkandung dalam tepung talas 

yang digunakan sebagai bahan pengisi sosis fermentasi 

dimanfaatkan oleh bakteri asam laktat dan diubah menjadi 

senyawa lain yang lebih sederhana. Hal tersebut menyebabkan 

semakin tinggi kadar tepung talas yang disubstitusikan, kadar 

karbohidrat sosis semakin rendah. Meskipun kadar karbohidrat 

mengalami penurunan hingga P4, namun kadar karbohidrat 

tersebut masih tidak sesuai dengan standar maksimal 

karbohidrat dalam sosis yang sesuai SNI yaitu maksimal 8%.  
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4.5 Pengaruh Penggantian Tepung Tapioka Dengan 

Tepung Talas Terhadap Kadar Abu Sosis 

Fermentasi 

Hasil analisis ragam menunjukan bahwa penambahan 

tepung talas dalam pembuatan sosis fermentasi menunjukan 

pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap kadar abu. Hasil 

tersebut dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan’s dan 

hasilnya menunjukan perbedaan pengaruh nyata yang 

dibuktikan dengan adanya perbedaan notasi. Rataan kadar abu 

meningkat seiring peningkatan konsentrasi tepung talas yang 

ditambahkan. Rataan P0, P1, P2, P3, dan P4 berturut-turut 

yaitu 4,39%, 4,59%, 4,69%, 4,89%, dan 5,38%. 

Kadar abu sosis meningkat seiring dengan peningkatan 

substitusi tepung talas yang ditambahkan. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian Zebua dkk., (2014) bahwa peningkatan 

kadar abu seiring bertambahnya kadar tepung talas disebabkan 

oleh tepung talas terdiri dari beberapa komponen mineral yang 

terikat secara kompleks seperti kalsium 31 mg, fosfor 67 mg, 

dan zat besi 0,7 mg (Direktorat Bina Gizi Masyrakat, 1995), 

sedangkan tapioka mengalami beberapa kali pencucian 

sehingga sebagian mineral dalam bahan banyak yang hilang 

(leaching). Abu merupakan komponen yang 

merepresentasikan kadar mineral dalam suatu bahan 

pangan.Ditambahkan oleh Nisa dkk., (2016) bahwa kadar abu 

merupakan suatu kandungan mineral didalam suatu bahan atau 

produk. Mineral tersebut dapat berasal dari mineral alami yang 

terkandung dalam suatu bahan atau penambahan garam 

mineral yang terjadi selama selama proses pembuatan sosis. 

Kandungan tepung talas yangn juga menyebabkan tingginya 

kadar abu sosis yaitu kadar serat. Kadar serat tepung talas 

yaitu 2,16% (Ridal, 2003) sedangkan tepung tapioka 0,5% 
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(Rahman, 2007). Hal tersebut didukung dengan pernyataan 

Nisa dan Wardani (2016), bahwa kandungan serat dalam 

bahan pengisi juga mempengaruhi kadar abu sosis. Hal ini 

karena didalam serat juga terdapat kandungan mineral 

sehingga semakin tinggi kadar serat suatu bahan pangan akan 

mempengaruhi jumlah mineral yang berefek pada kandungan 

abu bahan pangan tersbut. 

 

4.6 Penentuan Perlakuan Terbaik 

Hasil analisis statistik kadar protein, lemak, karbohidrat 

dan abu sosis fermentasi menunjukan perbedaan pada masing-

masing perlakuan yang diberikan. Berdasarkan 5 perlakuan 

yang telah diujikan, dapat ditentukan perlakuan terbaik dengan 

metode deskriptif. Penentuan perlakuan terbaik didasarkan 

pada hasil satistik rata-rata setiap perlakuan. Kadar protein 

terbaik ditentukan dengan nilai rata-rata tertinggi diantara 5 

perlakuan karena semakin tinggi kadar protein suatu bahan 

pangan maka semakin baik kualitasnya, sehingga hasil terbaik 

yaitu pada P2 dengan nilai rata-rata 16,01 %. 

Kadar lemak terbaik ditentukan dengan nilai rata-rata 

kadar lemak terendah dari 5 perlakuan. Hal ini karena kualitas 

sosis ditentukan oleh tinggi rendahnya kadar lemak karena 

berhubungan dengan kadar kolesterol yang terkandung di 

dalamnya. Sosis sendiri merupakan produk olahan daging 

yang ditambahkan dengan sejumlah lemak sehingga 

kandungan lemak sosis sering menjadi penghalang bagi 

konsumen yang tidak menyukai produk tinggi lemak. Oleh 

sebab itu penentuan kadar lemak terbaik didasarkan pada nilai 

terendah dari semua perlakuan. Berdasarkan hal tersebut, 

diperoleh hasil kadar lemak terbaik pada P2 dengan rata-rata 

kadar lemak terendah yaitu 13,08 %. 
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Kadar karbohidrat sosis fermentasi ditentukan dengan 

nilai rata-rata terendah dari semua perlakuan karena apabila 

kadar karbohidrat sosis terlalu tinggi dapat mempengaruhi 

nilai ekonomi sosis ditinjau dari nilai gizi nya. Kadar 

karbohidrat terendah yaitu pada P4 dengan nilai rata-rata 

20,19%. Namun pada P4 untuk nilai rata-rata kadar lemak 

merupakan yang tertinggi, maka harus disesuaikan dengan 

nilai rata-rata kadar lemak terbaik. Selain itu, nilai rata-rata 

kadar protein sosis pada P4 lebih rendah dibanding P2. 

Sehingga kadar karbohidrat terendah kedua yaitu pada P2 

dengan nilai 21,84 %.  

Kadar abu sosis menurut SNI tidak boleh lebih dari 3%. 

Namun dari semua ulangan memiliki kadar abu lebih dari 3%. 

Sehingga penentuan kadar abu terbaik yaitu yang terendah 

atau mendekati 3%. Kadar abu terendah yaitu pada P0 dengan 

rata-rata 4,39%. Namun pada P0 untuk nilai rata-rata kadar 

lemak masih lebih tinggi dibanding P2, maka harus 

disesuaikan dengan nilai rata-rata kadar lemak terbaik. Selain 

itu, nilai rata-rata kadar protein sosis pada P0 lebih rendah 

dibanding P2. Kadar karbohidrat P0 lebih tinggi dibanding P2 

sehingga berdasarkan ketiga parameter tersebut, maka kadar 

abu terbaik pada P2 dengan nilai 4,69%. Sehingga perlakuan 

terbaik yaitu pada P2 untuk kadar protein, lemak, karbohidrat 

dan abu. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penggantian tepung tapioka dengan tepung talas hingga 

20% meningkatkan kadar lemak dan kadar abu serta 

menurunkan kadar protein dan karbohidrat.  

2. Hasil terbaik ditunjukkan pada perlakuan dengan 

penggantian 10% tepung talas (P2) dengan rataan kadar 

protein meningkat, lemak menurun, karbohidrat 

menurun, dan abu meningkat. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil tersebut, perlu adanya penelitian lebih 

lanjut mengenai kadar tepung talas yang dapat disubtitusi pada 

sosis fermentasi apabila menggunakan kultur bakteri yang 

berbeda serta daging dari spesies yang berbeda. 
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Lampiran 1.  Uji kadar protein, metode Kjeldahl. 

 

Tujuan uji kadar protein: 

1. Dapat melakukan analisa kadar protein dalam suatu 

bahan pangan. 

2. Dapat mengetahui kadar protein dalam bahan 

 

Analisis protein dengan metode Kjeldahl 

1. Sampel dan blanko masing-masing dipanaskan dalam 

labu Kjeldahl dengan alat destruksi hingga mendidih. 

2. Sampel dan blanko didinginkan dan ditambahkan 

kemudian air secara perlahan 

3. Menambahkan  NaOH-Na2S2O3 ke dalam labu bundar 

yang berisi sampel atau blanko dan merendam ujung 

kondensor dengan H3BO3 

4. Melakukan destilasi 

5. Mengencerkan destilat lalu destilat dititrasi dengan HCl 

0,02 N: 

 

Hitung kadar protein sampel : 

%N = × N. HCl × 14,008 × 100% 

% protein  =  % N x faktor konversi 

 

Faktor konversi daging : 6,25 

 



56 

Lampiran 2.  Kadar karbohidrat (by difference) 

(Winarno, 1986) 

 

Kadar karbohidrat ditentukan dengan metode by 

difference yaitu dengan perhitungan melibatkan kadar air, 

kadar abu, kadar protein dan kadar lemak. Berikut ini adalah 

persamaan yang digunakan dalam menghitung kadar 

karbohidrat dengan metode by difference. Kadar karbohidrat 

(%) = 100% – (% kadar air + %kadar abu + %kadar protein + 

% kadar lemak) 
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Lampiran 3.  Uji kadar lemak (Soedarmadji, Haryono, 

dan Suhardi, 1997) 

 

Tujuan : mengukur kandungan lemak produk 

Prosedur kerja : 

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

2. Masukkan dalam eksikator 15-30 menit 

3. Ditimbang dengan timbangan analitik 

4. Tambahkan sampel bekas uji kadar air sebanyak 1 gram 

(X gr) 

5. Bungkus dengan kertas dan kapas bentuk silinder 

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

dibawah) 

7. Panaskan selama 5 jam 

8. Ambil sampel yang dibungkus tersebut 

9. Angin-anginkan sebentar, masukkan dalam oven lagi 

105° c selama 24 jam 

10. Masukkan dalam eksikator 

11. Timbang Y 

 

Hitung 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 4.  Uji kadar abu  

 

Kadar Abu Metode Oven/ Tanur (SNI 01- 2973-1992). 

Sampel ditimbang sebanyak 3 g dimasukkan kedalam cawan 

porselen, kemudian arangkan diatas nyala pembakar,lalu 

masukkan kedalam tanur pada suhu maksimum 550 ˚C selama 

5 jam sampai diperoleh abu berwarna keputih-putihan, 

matikan listrik pada tanur, masukkan porselen kedalam 

eksikator untuk didinginkan lalu timbang sampai bobot tetap.  

 

Kadar abu =  
         

                
 x100% 
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Lampiran 5. Hasil Anilisis Data Kadar Protein Sosis 

Fermentasi Dengan Substitusi Tepung 

Talas (%) 

Perlakuan 

Ulangan 

Total 

Rata- rata 

± SD 1 2 3 4 

0 14,03 14,79 16,58 14,88 60,28 15,07±1,076 

1 14,41 14,80 14,20 14,32 57,73 14,43±0,260 

2 15,89 16,11 16,52 15,52 64,04 16,01±0,418 

3 14,10 14,37 16,24 15,50 60,21 15,05±1,727 

4 14,46 14,11 15,42 14,8 58,79 14,70±0,558 

Total 

    

301,05   

        

FK   =
 ∑  

 

 
 

  = 
        

  
 

  = 4531,56 

JK perlakuan = Ʃxi
2
- 
 ∑  

 

 
 

 = ( 
      

 
 + 

      

 
 + 

     

 
 + 

      

 
 + 

      

 
 ) - 

         

  
 

 = 5,71 

 

JK Total  = ƩX
2
– FK 

  = 4545,39-4531,56 

  = 13,83 

JKeror  =JKT-JKP 

  =13,83-5,71 

  =8,12 
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Tabel Analisis Ragam 

Sumber 

keragaman Db JK KT Fhitung Ftabel 5% 

Perlakuan 4 5,71015 1,427537 2,636874 3,06 

Acak 15 8,120625 0,541375 

  Ulangan 19 13,83077 

    

F hitung < F tabel 5%, maka tidak berbeda nyata 
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Lampiran 6.  Hasil Anilisis Data Kadar Lemak Sosis 

Fermentasi dengan Substitusi Tepung Talas 

(%) 

Perlakuan 

Ulangan 

Total 

Rata- rata 

± SD 1 2 3 4 

0 12,67 12,99 14,00 14,91 54,57 13,64±1,020 

1 15,09 11,94 15,57 15,49 58,08 14,52±1,734 

2 10,22 12,52 9,77 19,82 52,33 13,08±4,650 

3 20,49 15,71 18,37 14,92 69,48 17,37±2,548 

4 19,10 19,59 17,95 19,86 76,50 19,13±0,844 

Total 

    

310,97   

 

FK  =  
 ∑  

 

 
 

 = 
         

  
 

 = 4835,05 

JK perlakuan = Ʃxi
2  

- 
 ∑  

 

 
 

 = ( 
      

 
 + 

      

 
 + 

      

 
 + 

      

 
+ 

      

 
 ) - 

         

  
 

 = 107,55 

 

JK Total  = ƩX
2
– FK 

  =5041,21-4835,05 

  =206,17 
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Tabel Aanlisis Ragam 

SUMBU 

KERAGAMAN Db JK KT Fhit F Tab 5% 

Per/akuan 4 107,55 26,89 4,09 3,06 

Acak 15 98,61 6,57 

  ulangan 19 206,17 

   Keterangan:  F hitung > F tabel 5% , makaa perlakuan 

memberika perbedaan yang nyta   

          (P<0,05) 

 

Uji Jarak Berganda Duncan 

= R  √
   

       
 

 

Tabel Nilai Kritis UJBD 5% 

SELINGAN 2 3 4 5 

JND 3,01 3,16 3,25 3,31 

JNT 5% 3,85 4,04 4,16 4,24 

 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P2 13,08 a 

P0 13,64 a 

P1 14,52 ab 

P3 17,37   b 

P4 19,13   b 
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Lampiran 7.  Hasil Anilisis Data Kadar Karbohidrat  

Sosis Fermentasi dengan Substitusi Tepung 

Talas (%) 

Perlakuan 

Ulangan 

Total 

Rata- rata 

± SD 1 2 3 4 

0 28,15 27,02 24,71 25,62 105,50 26,38±1,520 

1 26,67 29,66 26,75 26,85 109,93 27,48±1,453 

2 24,57 22,41 25,17 15,20 87,35 21,84±4,578 

3 24,13 28,92 24,23 28,86 106,13 26,53±2,721 

4 19,95 20,01 21,32 19,48 80,75 20,19±0,791 

Total 

    

489,66 

  

FK  =
 ∑  

 

 
 

 = 
         

  
 

 = 11988,51 

JK perlakuan = Ʃxi
2
- 
 ∑  

 

 
 

 = ( 
       

 
 + 

       

 
 + 

      

 
 + 

       

 
 + 

      

 
 ) - 

         

  
 

 = 168,90 

 

JK Total  = ƩX
2
– FK 

  = 269,14 
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Tabel Aanlisis Ragam 

Sumbu 

Keragaman Db JK KT FHIT Ftab5% 

Perlakuan 4 168,90 42,23 6,32 3,06 

Acak 15 100,24 6,68 

  ulangan 19 269,14 

   F hitung > F tabel 5%, maka berbeda nyata 

 

Uji Jarak Berganda Duncan 

= R  √
   

       
 

 

Tabel Nilai Kritis UJBD 5% 

SELINGAN 2 3 4 5 

JND 3,01 3,16 3,25 3,31 

JNT 5% 3,88 4,08 4,19 4,27 

 

 

 

 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P4 20,19 a 

P2 21,84 a 

P0 26,38 b 

P3 26,53 b 

P1 27,48 b 
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Lampiran 8.  Hasil Anilisis Data Kadar Abu Sosis 

Fermentasi dengan Substitusi Tepung Talas 

(%) 

 

Perlakuan 

Ulangan 

Total 

Rata- rata ± 

SD 1 2 3 4 

0 4,51 4,25 4,38 4,44 17,58 4,39±0,1102 

1 4,63 4,57 4,64 4,51 18,35 4,59±0,0584 

2 4,64 4,70 4,71 4,70 18,75 4,69±0,0323 

3 4,89 4,96 4,83 4,89 19,58 4,89±0,0539 

4 5,34 5,47 5,47 5,22 21,50 5,38±0,01200 

Total 

    

95,76   

 

FK   =
 ∑  

 

 
 

  = 
        

  
 

  = 458,51 

JK perlakuan  = Ʃxi
2
- 
 ∑  

 

 
 

  = ( 
      

 
 + 

     

 
 + 

    

 
 + 

    

 
 + 

     

 
 ) - 

        

  
 

  = 2,24 

 

JK Total  = ƩX
2
– FK 

  = 2,35 
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Tabel Aanlisis Ragam 

Sumber 

Keragaman 

Db JK KT F HIT F Tab 5% 

Perlakuan 4 2,24 0,56 82,78 3,06 

Acak 15 0,10 0,01 

  Ulangan 19 2,35 

   F hitung > F tabel 5%, maka t berbeda nyata 

 

Uji Jarak Berganda Duncan 

= R  √
   

       
 

 

Tabel Nilai Kritis UJBD 5% 

SELINGAN 2 3 4 5 

JND 3,01 3,16 3,25 3,31 

JNT 1% 0,12 0,13 0,13 0,14 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P0 4,39 a 

P1 4,59 b 

P2 4,69 b 

P3 4,89 c 

P4 5,38 d 
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Lampiran 9.  Hasil Analisis Data Kadar Air Sosis 

Fermentasi dengan Penambahan Tepung 

Talas (%) 

Perlakuan 

Ulangan 

Total 

Rata- rata ± 

SD 1 2 3 4 

0 40,64 40,95 40,33 40,15 162,07 40,52±0,068 

1 39,19 39,03 38,85 38,83 155,91 38,99±0,125 

2 44,68 44,26 43,83 44,75 177,53 44,38±0,171 

3 36,39 36,04 36,33 35,83 144,59 36,15±0,141 

4 41,15 40,82 39,84 40,65 162,45 40,61±0,309 

Total 202,05 201,10 199,19 200,21 802,56 200,64±0,81 

 

FK  = 
 ∑  

 

 
 

 = 
          

  
 

 = 32204,7264 
 

JK P  = Ʃxi
2
- 
 ∑   

 

  
 

= (
        

 
 + 

       
 

 
 + 

       
 

 
 + 

       
 

 
 + 

       
 

 
 ) - 

          

  
 

= (6566,59+6077,06+7878,87+5227,073+6597,663) - 32204,7264 

= 142,5301 

 

JK Total  = ∑X
2
– FK 

  = 32349,391- 32204,7264 

  = 144,665 

 

 

 



68 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F HIT F 5% F 1% 

Perlakuan 4 142,53 35,63 250,36 3,06 4,89 

Galat 15 2,13 0,14       

       Total 19 144,67         

Keterangan: **F Hitung > F Tabel 1%, maka perlakuan 

memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) 

terhadap kadar air sosis fermentasi 

 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD 1%) 

SE = √
   

 
 

 = √
      

 
 

 = 0,18 

 

P (Konsentrasi) 2 3 4 5 

R(4, 15, 0,01) 4,17 4,37 4,50 4,58 

UJBD 1% 0,7506 0,7866 0,81 0,8244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P3 36,15 A 

P1 38,98 B 

P0 40,52 C 

P4 40,61 C 

P2 44,38 D 
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Lampiran 10.  Dokumentasi Penelitian 

 

   
 Talas Talas Kupas 
 

   
 Pencucian talas  Talas kering 

 

   
 Adonan sosis Pengikatan selongsong sosis 
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 Alat pengasap  Persiapan pengasapan 

 

 

 
 Sosis yang sudah jadi 
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