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ABSTRACT 

 

 The purpose of this research was to determine the effect of substitution chicken meat 

with oat (Avena sativa L.) in chicken sausage to pH, water holding capacity, texture, collagen 

and energy. This research was to determine the best proportion between chicken meat with 

oat on making chicken sausage. The materials used in this research were chicken meat, oat 

and the other ingredients to make chicken sausage. The method of this research was 

experiment with Completely Randomized Design (CRD) by using 5 treatments and 4 times 

replication substitution of chicken meat with oat, P0: control, P1: 10% oat, P2: 20% oat, P3: 

30% oat and P4: 40% oat. The variables measured were pH, water holding capacity, texture, 

collagen and gross energy. The data were analysis of variance and if showed significant effect 

it would be continued by Duncan’s Multiple Range Test. The result showed that substitution 

chicken meat with oat in chicken sausage did not give significant difference effect (P>0.05) 

on pH, give very significant difference effect (P<0.01) on water holding capacity, texture, 

collagen and energy. Conclusion of this research  was the substitution 60% chicken meat with 

40% oat on chicken sausage gave the best result with pH, water holding capacity, texture, 

texture, collagen and gross energy was 5.69; 41.48%; 6.87 N; 1.94% and 5.52 kkal/g 

respectively. 
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RINGKASAN 

 

Sosis adalah salah satu bentuk olahan daging (restructured meat) yang dibuat dengan 

cara penggilingan dan penambahan bumbu serta bahan campuran lainnya, kemudian 

dimasukkan ke dalam selongsong panjang yang berupa usus hewan atau pembungkus buatan, 

kemudian dimasak. Permasalahan yang sering timbul dalam pembuatan sosis adalah pecahnya 

emulsi, tekstur yang meremah (tidak kompak), terlalu keras maupun terlalu lembek, dan daya 

ikat air yang rendah akibat proses perlakuan emulsifikasi yang tidak baik. Mutu sosis dapat 

ditingkatkan dengan menaikkan daya ikat air dan emulsi lemak menggunakan bahan pengikat 

dan pengisi yang tepat. Sosis pada umumnya juga mempunyai kadar protein dan lemak yang 

tinggi dengan kadar serat yang rendah, sehingga dibutuhkan bahan pengisi yang mengandung 

serat. Penambahan serat dapat meningkatkan volume, tanpa adanya perubahan tekstur, 

meningkatkan kemampuan mengikat air, dapat melindungi beberapa sifat organoleptik dan 

meningkatkan cita rasa produk akhir. Penambahan serat dalam adonan sosis, diharapkan 

mampu meningkatkan kualitas dari sosis ayam.  

Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan 25 Januari 2016. 

Pembuatan sosis, pengujian pH dan daya ikat air dilakukan di Laboratorium Teknologi Hasil 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Pengujian tekstur dilakukan di 

Laboratorium Teknologi Hasil Pangan Fakultas Teknologi Hasil Pertanian Universitas 

Brawijaya. Pengujian kolagen dilakukan di Laboratorium Daging Fakultas Peternakan 

Universitas Gadjah Mada. Pengujian gross energy dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh substitusi daging ayam 

dengan oat (Avena sativa L.) terhadap kualitas fisik dan kimia sosis ayam yang meliputi pH, 

daya ikat air, tekstur, kolagen dan gross energy serta mengetahui perlakuan terbaik dalam 

sosis ayam. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi tentang pembuatan, 

kualitas fisik dan kimia serta perlakuan terbaik dalam sosis ayam. Materi yang digunakan 

dalam penelitian adalah daging ayam bagian dada berumur 35 hari dan didapatkan dari Pasar 

Merjosari dan oat komersil. Metode yang digunakan adalah percobaan laboratorium 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan dan 4 ulangan. 

Perlakuan yang digunakan adalah P0: kontrol, P1: 10% oat, P2: 20% oat, P3: 30% oat dan P4: 

40% oat. Variabel yang diamati adalah pH, daya ikat air, tekstur, kolagen dan gross energy 

sosis ayam. Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan analisis ragam dan apabila 

terdapat perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan dengan substitusi oat dalam 

pembuatan sosis ayam memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap 

nilai pH, memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai daya 

ikat air, tekstur, kolagen dan gross energy. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa 

dengan substitusi oat ke dalam sosis ayam akan mengalami penurunan nilai pH, daya ikat air, 

mailto:anisafifah427@gmail.com
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kolagen serta melunakkan tekstur dan dapat meningkatkan nilai gross energy pada sosis 

ayam. Perlakuan terbaik terdapat pada perlakuan dengan substitusi 60% daging ayam dan 

40% oat dengan rataan nilai pH, daya ikat air, tekstur, kolagen dan gross energy berturut-turut 

adalah sebagai berikut 5,69; 41,48%; 6,87 N; 1,94% dan 5,52 kkal/g. Saran dari penelitian ini 

adalah produk daging olahan pangan seperti sosis dapat ditambahkan bahan sumber serat 

tercerna selain oat baik itu serealia, sayuran dan buah-buahan seperti gandum, apel, kacang 

polong dan kedelai untuk meningkatkan kualitas fisik dan kimia sosis ayam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

           Daging ayam merupakan salah satu komoditi peternakan yang dapat memenuhi 

kebutuhan protein hewani karena mengandung protein cukup tinggi dan mampu memenuhi 

kebutuhan gizi yang dibutukan oleh tubuh. Daging ayam mudah didapat, tersedia terus 

menerus dan memiliki harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Daging ayam 

sebagai salah satu sumber utama konsumsi hewani nasional, dibuktikan berdasarkan data 

Kementerian Pertanian yang menyatakan bahwa konsumsi daging unggas berjumlah 

1.389.808 ton pada tahun 2014 (Anonimus, 2015). Konsumsi daging masyarakat sebesar 7,05 

kg/kapita/tahun, salah satunya disumbangkan ayam pedaging sebesar 3,65 kg/kapita/tahun 

(51,77%). Keunggulan produksi ayam pedaging adalah pertumbuhannya yang cepat dengan 

penghasil daging yang efektif. Pertumbuhan ayam pedaging yang cepat diimbangi dengan 

pertumbuhan lemak, dimana bobot badan yang tinggi berhubungan dengan penimbunan 

lemak tubuh (Meliandasari, Dwiloka dan Suprijatna, 2015). 

 Daging ayam dapat diolah dalam berbagai jenis produk, bertujuan memperpanjang 

daya simpan, meningkatkan nilai gizi serta meningkatkan nilai ekonomis produk. Salah satu 

daging olahan yang sudah dikenal dan digemari masyarakat Indonesia adalah sosis. Sosis 

merupakan produk sistem emulsi. Stabilitas emulsi dapat dicapai bila globula lemak yang 

terdispersi dalam emulsi diselubungi oleh emulsifier (protein daging) yang dipengaruhi oleh 

binder dan filler. Permasalahan yang sering kali timbul dalam pembuatan sosis ialah pecahnya 

emulsi, tekstur yang meremah (tidak kompak), terlalu keras maupun terlalu lembek dan daya 

ikat air yang rendah akibat proses perlakuan emulsifikasi yang tidak baik. Mutu sosis dapat 

ditingkatkan dengan menaikkan daya ikat air dan emulsi lemak menggunakan bahan pengikat 

dan pengisi yang tepat (Wulandari, Komar dan Sumarlan, 2013). Sosis pada umumnya juga 

mempunyai kadar lemak yang tinggi dengan kadar serat yang rendah, sehingga dibutuhkan 

bahan pengisi yang mengandung serat untuk menghasilkan sosis dengan kandungan gizi dan 

penampakan fisik yang lebih baik.  

 Oat dikenal juga dengan Haver (Avena sativa L.) yang merupakan serealia, memiliki 

sumber serat berupa β-glucan (Chatuevedi, Yadav and Shukla, 2011). Serat dalam makanan 

lazim disebut dietary fiber yang sangat baik untuk kesehatan manusia (Kusharto, 2006). 

Sumber serat terutama dibutuhkan bagi masyarakat dewasa hingga lansia untuk menjaga 

tubuh agar tetap sehat. Penambahan substitusi oat dalam sosis ayam diharapkan dapat 

meningkatkan kandungan serat dan mampu memperbaiki penampakan fisik sosis. 

Permasalahan yang dihadapi dalam pembuatan sosis ayam adalah belum diketahuinya 

proporsi substitusi penggunaan daging ayam dengan oat yang menghasilkan sosis berkualitas 

baik dan disukai oleh konsumen, sehingga perlu diketahui substitusi penggunaan daging ayam 

dengan oat yang tepat. Kandungan serat pada oat akan mempengaruhi kualitas fisik dan kimia 

sosis ayam, sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh substitusi daging ayam 

dengan oat terhadap nilai pH, daya ikat air, tekstur, kolagen dan gross energy sosis ayam. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:  

- Bagaimana pengaruh substitusi daging ayam dengan oat (Avena sativa L.) terhadap 

kualitas fisik dan kimia sosis ayam yang meliputi pH, daya ikat air, tekstur, kolagen 

dan gross energy. 

- Bagaimana perlakuan terbaik dari substitusi daging ayam dengan oat (Avena sativa L.) 

dalam sosis. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

- Mengetahui pengaruh substitusi daging ayam dengan oat (Avena sativa L.) terhadap 

kualitas fisik dan kimia sosis ayam yang meliputi pH, daya ikat air, tekstur, kolagen 

dan gross energy. 

- Mengetahui perlakuan terbaik dari substitusi daging ayam dengan oat (Avena sativa 

L.) dalam sosis. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

- Diharapkan mampu memberikan informasi tentang pembuatan sosis ayam dan kualitas 

fisik, kimia sosis ayam yang meliputi pH, daya ikat air, tekstur, kolagen dan gross 

energy. 

- Diharapkan mampu memberikan informasi mengenai perlakuan terbaik dari substitusi 

daging ayam dengan oat (Avena sativa L.) dalam sosis. 

 

1.5. Kerangka Pikir  

          Sosis adalah olahan daging (restructured meat) yang dibuat dengan cara penggilingan 

dan penambahan bumbu serta bahan campuran lainnya, kemudian dimasukkan ke dalam 

selongsong panjang yang berupa usus hewan atau pembungkus buatan, kemudian dimasak. 

Proses pengolahan daging melalui tahap penggilingan dan pencampuran dengan bahan 

tambahan lainnya memerlukan suatu bahan yang dapat mengikat (Sofiana, 2012). Sosis ayam 

yang beredar di pasaran mengandung protein yang cukup tinggi berkisar 15,18% - 18,37% 

(Prastini dan Widjanarko, 2015). Sosis pada umumnya mempunyai kadar lemak yang tinggi 

dengan kadar serat yang rendah. 

Kandungan lemak yang cukup tinggi sangat bergantung pada tipe sosis yang 

diproduksi. Beberapa peneliti menyatakan bahwa sosis mempunyai kandungan lemak antara 

4,91% - 35,84% (Purnomo, 2012). Kandungan lemak pada sosis daging sapi juga dapat 

menimbulkan bau tengik akibat proses oksidasi (Utami, Kawiji, Khasanah dan Narinda, 

2015). Perlu dilakukan penambahan serat kedalam adonan sosis, karena dapat menurunkan 

kolesterol serta dapat mencegah terjadinya proses oksidasi (Purnomo, 2012). Serat pangan 

yang diperoleh dari oat mengandung serat pangan β-glucan. Chatuevedi et.al. (2011) 

menyatakan bahwa dalam 100 g oatmeal mengandung kurang lebih 2,3-8,5 g β-glucan. 
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 Penambahan sumber serat pangan juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Sesuai yang 

dijelaskan oleh Widyastuti, Baruji, Giarni, Isnawan, Wahyudi dan Donowati (2011),  β-glucan 

memiliki berbagai aktivitas biologis sebagai antitumor, antioksidan, antikolesterol, anti 

penuaan dini dan peningkat sistem imun atau peningkat sistem kekebalan tubuh yang dikenal 

sebagai imunomodulator. Penambahan serat tercerna baik yang dapat larut maupun yang tidak 

dapat larut ke dalam adonan daging olahan baik bagi kesehatan konsumen terkait dengan 

kemampuannya mengurangi resiko berbagai macam penyakit. Penambahan serat tercerna 

telah membuat daging olahan menjadi produk yang sehat, aman dan bergizi bagi konsumen 

(Purnomo, 2012). 

 Penambahan oat ditemukan pada penelitian sebelumnya pada produk sosis daging 

babi dan nugget daging sapi dan ayam. Penelitian Huang, Tsai and Chen (2011) menyatakan 

bahwa penambahan oat 3,5% dan 7% dapat meningkatkan jumlah energi, serat dan 

menstabilkan pH sosis. Penelitian Santhi and Kalaikannan (2014) menyatakan bahwa 

penambahan oat 10-20% menghasilkan perlakuan terbaik pada produk nugget karena dapat 

melunakkan tekstur nugget. Diharapkan dengan perlakuan yang dimulai dengan persentase 

substitusi 10% dapat dijadikan tolak ukur dalam penelitian ini. Kandungan serat pada oat 

akan mempengaruhi kualitas fisik dan kimia sosis ayam, sehingga perlu dilakukan penelitian 

mengenai pengaruh substitusi daging ayam dengan oat terhadap nilai pH, daya ikat air, 

tekstur, kolagen dan gross energy sosis ayam. Skema kerangka pikir penelitian pembuatan 

sosis ayam substitusi daging ayam dengan oat disajikan dalam Gambar 1. 
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Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian pembuatan sosis ayam substitusi daging ayam  

 dengan oat (Avena sativa L.). 

 

 

 

 

 

Sosis mengandung protein yang cukup tinggi berkisar 

15,18% - 18,37% (Prastini dan Widjanarko, 2015) 

Sosis mempunyai kadar lemak yang tinggi dengan kadar 

serat yang rendah. 

Kandungan lemak sosis 

berkisar 35,84% 

(Purnomo, 2012) 

Kandungan lemak yang tinggi menjadi salah satu 

penyebab oksidasi lemak yang menimbulkan rasa tengik 

Penambahan serat dapat menurunkan kolesterol serta 

dapat mencegah terjadinya proses oksidasi  

(Purnomo, 2012) 

Oat mengandung serat pangan β-glucan 

Dalam 100 g oatmeal 

mengandung kurang lebih 

2,3-8,5 g β-glucan 

(Chatuevedi et.al., 2011) 

Substitusi daging ayam dengan oat pada pembuatan sosis 

ayam diharapkan mampu meningkatkan kualitas sosis 

ditinjau dari nilai pH, daya ikat air, tekstur,  

kolagen dan gross energy 

Penambahan substitusi oat 10%, 20%, 30% dan 40% 

dalam sosis ayam 

Sosis 
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1.6. Hipotesis 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian yaitu substitusi daging ayam dengan oat 

(Avena sativa L.) pada pembuatan sosis ayam dapat meningkatkan nilai pH, daya ikat air, 

tekstur, kolagen dan gross energy. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Sosis 

Sosis dengan penambahan bahan pengikat ataupun bahan pengisi berfungsi untuk 

menarik air, memberi warna khas, membentuk tekstur yang padat, memperbaiki stabilitas 

emulsi, menurunkan penyusutan waktu pemasakan, memperbaiki cita rasa dan sifat irisan. 

Bahan pengikat dan pengisi dibedakan berdasarkan kadar proteinnya. Bahan pengikat 

mengandung protein yang lebih tinggi, sedangkan bahan pengisi mengandung bahan 

karbohidrat saja (Hartatie dan Khotimah, 2013). Sosis yang baik memiliki standar mutu sesuai 

dengan SNI yang berlaku di Indonesia. Standar mutu sosis menurut SNI 3820-2015 dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Syarat Mutu Sosis Daging 

Kriteria Uji Satuan Persyaratan Sosis Daging Kombinasi 

Bau - Normal 

Rasa - Normal 

Warna - Normal 

Air % Maks. 67 

Abu % Maks.   3 

Protein (Nx6,25) % Min.     8 

Lemak % Maks. 20 

Sumber: Anonimus (2015) 

 

 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 setelah 

dimasak terlebih dahulu, di samping itu ada sosis segar yang diasap dan sosis ini harus 

dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Sosis masak yaitu sosis yang dibuat dengan 

bahan baku daging yang telah dimasak terlebih dahulu dan dapat dikonsumsi dalam kondisi 

dingin atau panas (Purnomo, 2012). 

 

2.1.1. Bahan Baku Pembuatan Sosis Daging Ayam 

2.1.1.1. Bahan Baku Utama 

2.1.1.1.1. Daging Ayam 

           Daging ayam mempunyai ciri-ciri khusus antara lain berwarna keputih putihan atau 

merah pucat, mempunyai serat daging yang halus dan panjang, di antara serat daging tidak 

ada lemak. Lemak daging ayam terdapat di bawah kulit dan berwarna kekuning-kuningan 

(Rosyidi, Susilo, Muhbianto, 2009). Menurut Sufi, Rosyidi dan Djunaidi (2014), kandungan 

protein daging ayam mencapai 22,79% dan kandungan lemak mencapai 14,36% pada bagian 

dada ayam pedaging. 
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2.1.1.1.2. Oat (Avena sativa L.) 

Avena sativa L. merupakan nama ilmiah dari tanaman oat. Oat termasuk jenis serealia 

dan biasa dikonsumsi manusia dalam bentuk oatmeal. Berikut taksonomi dari tanaman oat 

(Chatuevedi et.al., 2011). 

Botanical name : Avena sativa 

Kingdom  : Plantae 

Subkingdom  : Tracheobionta 

Superdivision  : Spermatophyta 

Division  : Magnoliophyta 

Class   : Liliopsida 

Order   : Cyperales 

Family   : Poaceae 

Genus   : Avena 

Species  : A, sativa, A.byzantina, A. fatua, A. diffusa, A. orientalis 

Manusia yang mengkonsumsi oat semakin meningkat karena manfaat serat dan 

kandungan nutrisinya yang cukup tinggi, dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Kandungan Nutrisi dalam 100 gram Oat 

Kandungan Jumlah 

Energi 1,628 kJ (389 kkal) 

Karbohidrat 66,3    g 

Serat 10,6    g 

Lemak 6,9    g 

Protein 16,9    g 

Vitamin B5 1,3 mg 

Vitamin B9 56     μg 

Kalsium 54    mg 

Iron 5    mg 

Magnesium 177    mg 

Potassium 429    mg 

β-glucan 4       g 

Sumber: United States Department of Agriculture (2013) dalam Ahmad, Zaffar, Dar and 

Habib (2014) 

 

           Produk daging olahan yang mengandung serat tercerna sangat baik bagi kesehatan, 

karena sifat fungsional serat tercerna mempunyai pengaruh terhadap kandungan gizi produk 

akhir. Asupan serat tercerna  dalam produk daging olahan bersama dengan buah-buahan, 

sayuran dan serealia tertentu terkait dengan penurunan kolesterol dalam tubuh, sehingga dapat 

mengurangi resiko dari masalah kesehatan. Serat tercerna disamping bermanfaat bagi 

kesehatan, apabila ditambahakan ke dalam daging olahan dapat meningkatkan volume dan 

tanpa adanya perubahan tekstur oleh peningkatan kemampuan mengikat air. Serat tercerna 

yang diekstraksi dari oat dapat memberikan flavor, tekstur dan rasa di mulut dari lemak sosis 

berbahan baku daging sapi dan daging babi cincang. Penambahan 1-2% serat yang berasal 

dari oat yang ditambahakan kedalam adonan frankfurter dapat melindungi beberapa sifat 

organoleptik dan meningkatkan cita rasa produk akhir (Purnomo, 2012). 
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2.1.1.1.3. Tepung Tapioka 

Tapioka adalah pati yang diperoleh dari umbi ubi kayu segar (Manihot utilisima 

POHL atau Manihot usculenta rantz) setelah melalui cara pengolahan tertentu, dibersihkan 

dan dikeringkan (Anonimus, 1994). Tiga polisakarida yang sangat penting dalam gizi 

manusia salah satunya adalah pati. Pati yang terdapat di berbagai tanaman terdiri dari partikel-

partikel halus disebut granula dengan bentuk dan ukuran sesuai masing-masing tumbuhan. 

Granula pati sangat halus dan tidak dapat dilihat oleh mata telanjang namun jelas tampak pada 

pengujian mikroskop. Pati yang belum dimasak tidak mudah dicerna karena granulanya 

terkandung dalam dinding sel-sel tanaman dan tidak mudah bagi cairan pencernaan untuk 

menembusnya. Memasak dapat melembutkan dinding sel dan membuat air mampu memasuki 

granula dan memecahnya menjadi gelatin (Michael, 2013). 

 

2.1.1.2. Bahan Baku Tambahan 

           Bahan pengikat umumnya berupa susu skim, alginat, karagenan, gelatin dan 

sejenisnya. Sedangkan bahan pengisi berupa tepung terigu, tepung beras, tepung tapioka, 

tepung kedelai, tepung ubi jalar, tepung roti, dan tepung kentang. Selain itu, juga ditambahkan 

garam, air rempah, gula dan nitrit atau sendawa. Penambahan gula dapat membantu 

mempertahankan aroma dan mengurangi efek pengerasan dari garam glukosa, jumlah 

penambahan sekitar 1% (Hartatie dan Khotimah, 2013). Ciri dari bahan pengikat diantaranya 

mempunyai kandungan protein tinggi. Bahan pengikat yang biasa digunakan dalam 

pembuatan sosis berasal dari protein susu adalah kasein dan susu skim (Mega, Suharyanto dan 

Badarina, 2014). 

Bawang putih (Allium sativum) berfungsi sebagai penambah aroma, meningkatkan cita 

rasa produk, meningkatkan selera makan serta meningkatkan daya simpan bahan makanan 

(Arief, Pramono dan Bintoro, 2012). Garam dapur berfungsi untuk memperbaiki cita rasa, 

melarutkan protein dan sebagai pengawet. Konsentrasi garam yang digunakan mempunyai 

batasan yang pasti. Tekstur, warna, rasa dapat diperbaiki dengan menggunakan garam 

sebanyak 2-3% (Arief dkk., 2012). Merica atau lada (Papernigrum) termasuk divisi 

Spermatophyta yang sering ditambahkan dalam bahan pangan sebagai penyedap masakan dan 

memperpanjang daya simpan makanan (Arief dkk, 2012). Pala (Myristica fraganshouti) 

digunakan sebagai penambah rasa, penyedap masakan. Kandungan pala dalam masakan 

maksimal 0,08%. Selain itu juga pala memiliki aktivitas fungisidal dan bakterisidal 

(Rismundar, 1988). 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 (Sams, 2001). Minyak adalah komponen 

yang penting dalam menu masakan manusia dan mampu memenuhi beberapa fungsi gizi. 

Minyak merupakan sumber energi yang padat (g kal/g) dan dapat membantu meningkatkan 

densitas kalori dalam makanan (Winarno, 1999). 
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2.1.2. Selongsong Sosis 

Produk sosis yang beredar di masyarakat sebagian besar menggunakan kemasan 

plastik. Penggunaan kemasan plastik dapat mengakibatkan gangguan kesehatan bagi manusia 

karena berpindahnya zat vinil kholirida ke dalam bahan pangan.Vinil khlorida dan akrilonitril 

merupakan monomer yang berbahaya karena dapat menimbulkan kanker (Sulchan dan 

Endang, 2007).  

Selongsong sosis ada dua tipe yaitu selongsong alami dan selongsong buatan. 

Selongsong buatan terdiri dari empat ke lompok yaitu selulosa, kolagen dapat  dimakan, 

kolagen tidak layak dimakan dan plastik. Keunggulan selongsong buatan adalah penyimpanan 

dan pengisiannya yang mudah, dapat disimpan pada suhu tinggi atau suhu kamar tanpa 

mengalami kerusakan, tahan lama, diameter bervariasi, bentuknya seragam dan kemungkinan 

kontaminasi yang rendah (Soeparno, 1994). 

Selongsong plastik mempunyai tingkat kerapatan yang ketat untuk melapisi 

permukaan sosis, sehingga kecil kemungkinan adanya oksigen yang terlepas dari sosis 

(Hafriyanti dan Elfawati, 2008). Berkurangnya kandungan oksigen menyebabkan 

pertumbuhan bakteri asam laktat (BAL) meningkat, sehingga akumulasi asam laktat pada 

sosis membuat pH menurun (Aryanta, 2007). 

 

2.2. pH 

Kondisi daging yang lebih asam menyebabkan protein mudah rusak. Proses 

katabolisme glikogen yang menghasilkan penumpukan asam laktat mengakibatkan pH turun. 

Penurunan pH menyebabkan pengerutan fibril dan protein kehilangan kemampuan mengikat 

cairan sehingga struktur menjadi longgar (Jaelani, Dharmawati dan Wanda, 2014). Penurunan 

pH akan mempengaruhi sifat fisik daging. Laju penurunan pH otot yang cepat akan 

mengakibatkan rendahnya kapasitas mengikat air, karena meningkatnya kontraksi aktomiosin 

yang terbentuk, dengan demikian akan memeras cairan keluar dari dalam daging. Suhu tinggi 

juga dapat mempercepat penurunan pH otot pascamortem dan menurunkan kapasitas 

mengikat air karena meningkatnya denaturasi protein otot dan meningkatnya perpindahan air 

ke ruang ekstraseluler (Lawrie, 1996). Penambahan oat sebesar 0%, 3,5% dan 7% ke dalam 

sosis daging babi menghasilkan rataan nilai pH berturut-turut sebesar 6,57; 6,62 dan 6,62 

(Huang et al., 2011). 

Molekul pati akan terikat dengan protein melalui ikatan hidrogen pada saat 

pemasakan. Selama proses pendinginan sosis, ikatan hidrogen tersebut makin menguat dan 

molekul air berperan sebagai jembatan hidrogen  yang berakibat terjadinya penurunan nilai 

pH. Penurunan nilai pH mengakibatkan pengerutan sarkomer dan denaturasi protein, protein 

miofibril berkontraksi membentuk aktinomiosin, jumlah molekul bermuatan menurun, jarak 

antar sarkomer memendek yang menyebabkan air didorong keluar dari sarkomer memendek 

yang menyebabkan penurunan daya ikat air (Purnomo, 2012). 

 

2.3. Daya Ikat Air 

Daya Ikat Air daging adalah kemampuan protein daging mengikat air didalam daging, 

sehingga daya ikat air dapat menggambarkan tingkat kerusakan protein daging (Rosyidi dkk., 

2009). Nilai daya ikat daging ditunjukkan oleh banyaknya cairan daging yang keluar (Jaelani 
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dkk., 2014). Menurut Purnomo (2012), jumlah tepung yang lebih banyak akan berakibat 

dibutuhkannya waktu pemanasan yang lebih lama dan kondisi ini menyebabkan lebih banyak 

protein yang mengalami denaturasi. Selama pemanasan akan terjadi banyak kehilangan air 

yang juga berdampak pada serat daging yang memendek dan struktur emulsi sosis menjadi 

kasar. Penambahan serat sebesar 0%, 1%, 2% dan 3% ke dalam sosis daging babi 

menghasilkan rataan nilai daya ikat air berturut-turut sebesar 66,06%; 66,57%; 63,65% dan 

43,79% (Kang and Hong, 2012). 

Penurunan daya ikat air dipengaruhi oleh laju dan besarnya nilai pH (Jaelani dkk., 

2014). pH daging yang mengalami penurunan, maka daya ikat air menurun. Rendahnya nilai 

pH daging mengakibatkan struktur daging terbuka sehingga menurunkan daya ikat air dan 

tingginya nilai pH daging mengakibatkan struktur daging tertutup sehingga daya ikat air 

tinggi (Hartono, 2013). Risnajati (2010) menyatakan bahwa seiring dengan penurunan pH 

akibat lama penyimpanan, menyebabkan denaturasi protein akibat aktifitas enzim proteolitik, 

sehingga akan mempengaruhi daya ikat protein daging dalam mengikat air. Menurut 

Abustam’s (2009) pH yang lebih tinggi dari pH isolektrik protein daging akan membebaskan 

sejumlah muatan positif dan terdapat surplus muatan negatif yang mengakibatkan penolakan 

dari miofilamen dan memberi lebih banyak ruang untuk molekul air, semakin banyak molekul 

air dalam daging, daya ikat air daging akan meningkat.  

Proses gelatinisasi akan merusak ikatan hidrogen intramolekuler. Ikatan hidrogen 

mempunyai peranan untuk mempertahankan struktur integritas granula. Terdapatnya gugus 

hidroksil yang bebas akan menyerap air, sehingga terjadi pembengkakan granula pati. 

Semakin banyak jumlah gugus hidroksil dari molekul pati maka kemampuan menyerap air 

semakin tinggi. Absorbsi air sangat berpengaruh terhadap viskositas. Kadar amilosa yang 

tinggi juga dapat meningkatkan absorbsi air. Jumlah air dalam sistem yang dibatasi, 

mengakibatkan amilosa tidak dapat meninggalkan granula. Penyerapan air dan minyak juga 

dipengaruhi oleh keberadaan serat, karena sifat serat yang mudah menyerap air. Kemampuan 

tepung umbi untuk menyerap air (1,91-4,13%) lebih tinggi dibanding kemampuan tepung pati 

menyerap air (1,1-2,69%). Gembili mempunyai serat terendah (2,29%) dibanding umbi lain, 

ternyata mempunyai adsorbsi air dan viskositas pati yang rendah (Richana dan Sunarti, 2004). 

Proses gelatinisasi terjadi pada suhu 59,4 - 61,4
o
C pada pati oat (Subaric, Babic, Lalic, Ackar 

and Kopjar, 2011).  

 

2.4. Tekstur 

Tekstur merupakan salah satu sifat dari suatu produk yang penting juga untuk 

diperhatikan karena erat hubungannya dengan penerimaan konsumen dan keempukan daging 

(Purwati, 2007). Soeparno (1994) menyatakan bahwa ada tiga komponen yang berperan 

dalam menentukan tekstur pada produk yaitu: a) struktur miofibril dan status kontraksinya, b) 

kandungan jaringan ikat dan tingkat ikatan silangnya, c) daya ikat oleh protein dan juiceness. 

Nilai keempukan yang terkecil menurut angka adalah daging yang keempukannya paling 

tinggi karena semakin kecil gaya yang dilakukan alat untuk penekanan (Newton) maka 

semakin empuk daging tersebut (Rosyidi dkk., 2009). Keempukan daging menurun pada 

pemasakan 75
o
C, dan meningkat pada suhu 100

o
C. Kolagen pada suhu 75

o
C masih 

mengalami kontraksi serta pada suhu 100
o
C, kolagen mengalami degradasi sehingga berubah 
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bentuk menjadi mudah larut (Susilo, 2007). Semakin tinggi lemak marbling membuat daging 

semakin empuk (Dilaga dan Soeparno, 2007).  

Perbedaan nilai keempukan terjadi karena perbedaan kandungan amilosa dan 

amilopektin tiap-tiap filler tepung yang digunakan (Mustofa, 2002). Kekuatan pembengkakan 

pati juga tergantung pada daya ikat air dari molekul pati oleh ikatan hidrogen (Lee and 

Osman, 1991). Ikatan hidrogen menstabilkan struktur heliks ganda dalam kristal yang rusak 

selama gelatinisasi dan digantikan oleh ikatan hidrogen dengan air, dan pembengkakan diatur 

oleh kristalinitas pati (Tester and Morrison, 1990). Serat tercerna yang ditambahkan ke dalam 

adonan daging sangat berpengaruh pada sifat tekstur produk. Meatball yang adonannya 

ditambahkan serat tercerna rusk menunjukkan nilai penetrasi alat pengukur tekstur lebih 

tinggi dibandingkan dengan meatball yang adonannya ditambahkan tepung chickpea. Kondisi 

ini disebabkan karena dalam proses pembengkakan granula pati dari rusk berinteraksi dengan 

protein daging dan mengakibatkan tekstur yang lebih lunak (Purnomo, 2012). Penambahan 

oat sebesar 0%, 10% dan 20% ke dalam nugget daging ayam menghasilkan rataan nilai daya 

kenyal berturut-turut sebesar 0,12; 0,10 dan 0,09 (Santhi and Kalaikannan, 2014). 

Tekstur merupakan faktor paling penting yang diperhatikan konsumen dalam memilih 

produk olahan daging (Huang et al., 2011). Parameter yang mempengaruhi tekstur 

diantaranya susunan protein yang rapat dan struktur yang keras tergantung jumlah daging 

yang digunakan dalam formulasi (Youssef and Barbut, 2011), semakin banyak air yang terikat 

pada sosis maka kekenyalannya akan semakin kuat dan kompak (Anggraeni, Widjanarko dan 

Ningtyas, 2014). Kadar air berpengaruh terhadap kekenyalan, semakin tinggi kadar air maka 

kekenyalan semakin rendah, jika kadar air rendah kekenyalan semakin meningkat. Perubahan 

jumlah daging pada sosis akan mempengaruhi kekenyalan sosis, semakin banyak daging yang 

digunakan, semakin baik pula kekenyalan dan tekstur sosis yang dihasilkan, 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). 

 

2.5. Kolagen 

Kolagen dan miofibril terhidrolisis oleh protease, sehingga menyebabkan ikatan 

struktur daging menjadi fragmen yang lebih pendek dan membuat daging lebih empuk (Istika, 

2009). Kolagen dan miofibril sebagai substrat akan dihidrolisis oleh protease, sehingga 

semakin tinggi protease maka kolagen dan miofibril semakin banyak yang terhidrolisis 

(Utami, Pudjomartatmo dan Nuhriawangsa, 2011). Bintoro dkk. (2006) menyatakan bahwa 

kadar kolagen daging dipengaruhi oleh kandungan lemaknya, semakin banyak jumlah lemak 

dalam daging akan meningkatkan tingkat keempukan daging. Lemak ”marbling” dapat 

melarutkan kolagen menjadi gelatin, sehingga dapat berpengaruh terhadap keempukan 

daging. 

Kolagen dalam daging mengikat miofibril bersama-sama dan dapat mengalami 

disintegrasi oleh perlakuan pemanasan (Soeparno, 1994). Perebusan daging selama 60 menit 

pada suhu 80
o
C akan mendegradasi kolagen yang sebelumnya telah mengalami 

pembengkakan dan pengkerutan (Cassens, 1971), dan pada suhu yang lebih tinggi 

menyebabkan pelunakan jaringan ikat dengan konversi kolagen menjadi gelatin (Lawrie, 



12 
 

2005). Penambahan oat sebesar 0%, 3,5% dan 7% ke dalam sosis daging babi menghasilkan 

rataan nilai kadar protein berturut-turut sebesar 14,94%; 13,78% dan 13,89% (Huang et al., 

2011). 

Konversi kolagen menjadi gelatin pada suhu 90
o
C cenderung meningkatkan kapasitas 

memegang air (Deatherage and Hamm, 1960). Daging ayam pada umur 6 bulan kenaikan 

kadar air sangat kecil daripada kadar air ayam umur 3 bulan. Kandungan kolagen pada 

jaringan ikat hewan muda lebih rendah daripada hewan yang tua (Lawrie, 2005), sehingga 

kenaikan  kadar air lebih tinggi pada daging yang masih muda. Soeparno (2005) menyatakan 

bahwa tingkat kelarutan kolagen meningkat dengan meningkatnya waktu pemasakan. 

Hidrolisis protein dapat menghasilkan residu asam amino yang bersifat hidrofilik. Kenaikan 

tingkat kelarutan protein mengakibatkan kenaikan daya ikat air dan hidrolisis protein dapat 

meningkatkan residu asam amino hidrofilik yang bersifat mengikat air, sehingga kombinasi 

kedua faktor tersebut dapat meningkatkan tingkat kelarutan protein dan meningkatkan daya 

ikat air (Florence dan Attwood, 2011). Daya ikat air yang tinggi diduga karena perubahan 

kolagen menjadi gelatin dalam bentuk gel yang dapat menahan air (Winarso, 2003). 

 

2.6. Gross Energy 

Karbohidrat adalah suatu zat gizi yang fungsi utamanya sebagai penghasil energi, 

dimana setiap gramnya menghasilkan 4 kal. Lemak menghasilkan energi lebih besar, namun 

karbohidrat lebih banyak dikonsumsi sehari-hari sebagai bahan makanan pokok, terutama 

pada negara sedang berkembang. Karbohidrat dikonsumsi sekitar 70-80% dari total kalori di 

negara sedang berkembang, bahkan pada daerah-daerah miskin bisa mencapai 90%. 

Sedangkan pada negara maju karbohidrat dikonsumsi hanya sekitar 40-60%. Sumber bahan 

makanan yang mengandung karbohidrat lebih murah harganya dibandingkan sumber bahan 

makanan kaya lemak maupun protein. Jumlah karbohidrat yang melebihi kebutuhan tubuh, 

sebagian besar (2/3) akan disimpan di dalam otot dan selebihnya di dalam hati sebagai 

glikogen. Kapasitas pembentukan glikogen ini sangat terbatas (maksimum 350 g), dan jika 

penimbunan dalam bentuk glikogen ini telah mencapai batasnya, kelebihan karbohidrat akan 

diubah menjadi lemak dan disimpan di jaringan lemak. Tubuh yang memerlukan kembali 

energi tersebut, akan mempergunakan simpanan glikogen terlebih dahulu, disusul oleh 

mobilisasi lemak. Jika asupan karbohidrat ditiadakan, maka cadangan lemak dalam jaringan 

adiposa akan dimobilisasi sedemikian cepatnya, sehingga tubuh tidak dapat mengoksidasi 

karbohidrat seluruhnya menjadi CO2 dan H2O. Sebagian dari pemecahan lemak akan diubah 

menjadi substansi yang disebut dengan keton bodies. Tubuh dapat menggunakan keton bodies 

ini sebagai penghasil energi dan disekresikan melalui urine, produksi dalam jumlah besar 

akan terjadi penumpukan keton bodies di dalam darah dan mengakibatkan terjadinya ketosis 

(Hutagalung, 2004). Berdasarkan proposi kegiatan yang dilakukan, pekerjaan seseorang dapat 

dikategorikan ringan, sedang dan berat. Ketentuan dasar kebutuhan kalori dapat dilihat dalam 

Tabel 3. 
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Tabel 3. Kebutuhan Kalori Disesuaikan dengan Jenis Kelamin, Usia dan Berat Badan 

Jenis Kelamin Usia Berat Badan Kalori (kkal) 

Laki-laki 19-29 56 2550 

30-49 62 2350 

50-64 62 2250 

Perempuan 19-29 52 1900 

30-49 55 1800 

50-64 55 1750 

Sumber: Novitasari (2009). 

 

Manusia membutuhkan energi untuk mempertahankan hidup, menunjang 

pertumbuhan dan melakukan aktivitas fisik. Energi diperoleh dari karbohidrat, lemak dan 

protein yang ada di dalam bahan makanan (Hapsari, 2013). Energi diperlukan untuk 

kelangsungan proses di dalam tubuh seperti proses peredaran dan sirkulasi darah, denyut 

jantung, pernafasan, pencernaan, proses fisiologis lainnya, untuk bergerak atau melakukan 

pekerjaan fisik (Budiyanto, 2002). Energi dalam tubuh dapat timbul karena adanya 

pembakaran karbohidrat, protein dan lemak (Kartasapoetra dan Marsetyo, 2003). Sosis 

goreng, berat per porsi hanya 5-30 g, dengan nilai energi 0-95 kkal, dan protein 0-3,2 gram 

(Hidayati, 2005). Penambahan oat sebesar 0%, 3,5% dan 7% ke dalam sosis daging babi 

menghasilkan rataan nilai kadar karbohidrat berturut-turut sebesar 8,29%; 8,84% dan 11,05% 

(Huang et al., 2011). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan 16 Januari 

2016. Pembuatan sosis, pengujian daya ikat air dan nilai pH dilakukan di Laboratorium 

Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Pengujian tekstur 

dilakukan di Laboratorium Teknologi Hasil Pangan Fakultas Teknologi Hasil Pertanian 

Universitas Brawijaya. Pengujian kadar energi dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Pengujian kolagen dilakukan di 

Laboratorium Daging Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. 

 

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Bahan Penelitian 

           Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah sosis yang terbuat dari daging ayam 

yang disubstitusi oat. Daging ayam yang digunakan diambil dari bagian dada berumur 30-35 

hari dengan bobot panen berkisar antara 1,6-1,8 kg dan didapatkan dari Pasar Merjosari. 

Bahan tambahan yang digunakan terdiri atas oat komersil, tepung tapioka, garam, lada, gula, 

susu skim dan STPP. Telur, bawang putih, bawang bombay, minyak goreng didapatkan dari 

Pasar Merjosari, untuk bahan uji menggunakan aquades. 

 

3.2.2. Peralatan Penelitian 

           Peralatan yang digunakan dibedakan menjadi dua yaitu peralatan untuk pembuatan 

sosis ayam dan peralatan untuk analisis fisik dan kimia sosis. Peralatan yang digunakan untuk 

pembuatan sosis yaitu pisau, talenan, mesin blender industri, baskom, sendok, plastik 

segitiga, selongsong selulosa, dandang dan kompor gas. Peralatan analisis daya ikat air adalah 

timbangan analitik, plat kaca, kertas saring Whatman No. 42, pemberat 35 kg dan kertas 

milimeter blok. Peralatan analisis pH adalah timbangan analitik, pisau, mortar, beaker glass 

dan pH meter merk “WalkLAB”. Peralatan analisis tekstur adalah Tensile Strength Instrument 

merk “Imada ZP-200 N”. Peralatan analisis gross energy adalah Bomb Calorimeter merk 

“Parr”. Peralatan analisis kolagen adalah Foodscane Type 78810 Foss Electric A/S 69 DK 

Slangrupgade Denmark. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan dengan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan dua pengujian yaitu pengujian analisis fisik yang berbeda (pH, daya 

ikat air dan tekstur) dan pengujian analisis kimia (kadar kolagen dan gross energy) dengan 

lima perlakuan dan empat ulangan. Desain rancangan yang digunakan dapat dilihat pada 

Tabel 4. 
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Tabel 4. Desain Rancangan Percobaan Analisis Fisik dan Kimia Sosis 

Konsentrasi 
Ulangan 

U1 U2 U3 U4 

P0 P0U1 P0U2 P0U3 P0U4 

P1 P1U1 P1U2 P1U3 P1U4 

P2 P2U1 P2U2 P2U3 P2U4 

P3 P3U1 P3U2 P3U3 P3U4 

P4 P4U1 P4U2 P4U3 P4U4 

 

Pada penelitian ini setiap perlakuan diulang sebanyak empat kali, sehingga terdapat 20 

kombinasi percobaan dengan persentase sebagai berikut: 

P0 : Daging ayam 100% 

P1 : Daging ayam 90% + Oat 10% 

P2 : Daging ayam 80% + Oat 20% 

P3 : Daging ayam 70% + Oat 30% 

P4 : Daging ayam 60% + Oat 40% 

Konsentrasi substitusi oat diperoleh berdasarkan pada penelitian yang dilakukan 

Shanti and Kalaikannan (2014) dimana penambahan serat pangan berupa oat pada nugget 

ayam sebesar 10%. Formulasi pembuatan sosis dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Formulasi Pembuatan Sosis Ayam 

Bahan-bahan (g) P0 P1 P2 P3 P4 

Daging ayam  1000 900 800 700 600 

Oatmeal  0 100 200 300 400 

Tepung tapioka  200 200 200 200 200 

Susu skim  30 30 30 30 30 

Garam  20 20 20 20 20 

Gula  10 10 10 10 10 

STPP 2 2 2 2 2 

Merica  2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Pala  2 2 2 2 2 

Bawang putih  25 25 25 25 25 

Bawang bombay  25 25 25 25 25 

Es batu  200 200 200 200 200 

Minyak  200 200 200 200 200 

Sumber: Mega (2010) 

 

3.4. Variabel Penelitian 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah jumlah substitusi oat dengan daging ayam 

yang berbeda dalam pembuatan sosis ayam. Sedangkan variabel terikatnya adalah kualitas 

fisik sosis ayam meliputi daya ikat air, nilai pH dan tekstur. Sedangkan kualitas kimia sosis 

ayam meliputi kolagen dan gross energy. Pengujian kualitas fisik dan kimia sosis ayam pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pengujian nilai pH dengan alat pH meter digital mengikuti prosedur Bloom (1988) 

pada Lampiran 1. 



16 
 

b. Pengujian daya ikat air dengan metode pengepresan mengikuti prosedur Honikel and 

Hamm (1994) pada Lampiran 2.  

c. Pengujian tekstur dengan alat Tensile Strength Instrument mengikuti prosedur Cuq, 

Macnally and Hutardo (1996) pada Lampiran 3. 

d. Pengujian kadar kolagen dengan alat Foodscane mengikuti prosedur AOAC (2007) 

pada Lampiran 4. 

e. Pengujian gross energy dengan alat Bomb Calorimeter mengikuti prosedur Napitupulu 

(2006) pada Lampiran 5. 

 

3.5. Analisa Data 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis ragam (ANOVA), dan apabila 

ada perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) (Steel and 

Torrie, 1992). Perlakuan terbaik dari hasil penelitian menggunakan Metode Indeks Efektivitas 

(DeGarmo, Sullivan and Canada, 1984). Lembar pemilihan urutan pentingnya peranan 

variabel terhadap mutu produk pada Lampiran 6 dan prosedur pemilihan perlakuan terbaik 

pada Lampiran 7. 

 

3.6. Batasan Istilah 

Sosis ayam : produk berbahan baku daging yang dihaluskan, disubstitusi dengan 

oat dan dimasukkan ke dalam selongsong sosis dengan proses 

pemanasan dengan kandungan protein diatas 8%. 

Oat : bji-bijian yang termasuk jenis tanaman padi-padian (Graminaceae) 

atau serealia, masih berkerabat dekat dengan padi (Oriza sativa), 

gandum (Triticum spp), barley (Hordeum vulgare) dan sorgum 

(Sorghum bicolor). 

Daya ikat air : kemampuan sosis untuk menahan air selama ada pengaruh 

kekuatan, misalnya pemanasan dan tekanan. 

 

 

3.7. Alur Kegiatan Penelitian 

Alur kegiatan penelitian dimulai dari mempersiapkan bahan dan peralatan yang akan 

digunakan, menimbang bahan, mengaluskan daging, mencampur semua bahan, dilakukan 

pencetakan, perebusan dan pengujian sampel sosis yang sudah matang, disajikan dalam 

Gambar 2.  
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Gambar 2. Skema alur kegiatan penelitian sosis ayam. 

 

Daging ayam bagian dada 

Daging dipotong kecil-kecil 

Daging dihaluskan menggunakan blender 

dengan kecepatan 1500 rpm selama 1,5 menit 

Daging ayam halus 

Daging dipisahkan dari tulang lunak, kulit 

dan lemak yang menempel 

 

Oat 

Oat dihaluskan menggunakan 

blender dengan kecepatan 

1500 rpm selama 1 menit 

Oatmeal 

Ditambah air 

hangat suhu 40 
o
C 

dan diaduk merata 

Pencampuran adonan degan blender sampai merata 

dengan kecepatan 1500 rpm selama 1 menit 

Adonan 

Filling adonan ke dalam selongsong 

Perebusan ke dalam air dengan suhu 65 
o
C selama ± 45-60 menit 

Penirisan dan pendinginan 

Persentase substitusi 

oatmeal sebesar 0%, 

10%, 20%, 30% dan 40% 

Sosis Analisa: 

1. pH 

2. Daya Ikat Air (%) 

3. Tekstur (N) 

4. Kolagen (%) 

5. Gross Energy 

(kkal/g) 

Es batu 

Es batu 

Ditambah tepung tapioka, oat, susu skim, 

garam, gula, STPP, merica, pala, bawang 

putih, bawang bombay dan minyak 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Hasil Penelitian Uji pH, Daya Ikat Air, Tekstur, Kolagen dan Gross Energy pada 

Sosis Ayam yang Disubstitusi dengan Oat (Avena sativa L.) 

 Sifat fisik suatu produk mempunyai peranan penting dalam pengawasan dan 

standarisasi mutu produk. Sifat fisik sosis juga penting untuk dianalisa karena akan 

menentukan kualitas dari sosis tersebut. Uji kualitas fisik dalam penelitian ini meliputi nilai 

pH, daya ikat air, tekstur dan kolagen. Sifat kimia juga mempunyai peranan penting dalam 

mengetahui nilai nutrisi suatu produk. Uji kualitas kimia dalam penelitian ini adalah nilai 

gross energy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan daging ayam yang disubstitusi oat 

memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap nilai pH, memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai daya ikat air, tekstur, kolagen 

dan gross energy. Berdasarkan hasil rataan nilai pH, daya ikat air, tekstur, kolagen dan gross 

energy dapat dilihat pada Tabel 6.  

 

Tabel 6. Rata-rata Nilai pH, Daya Ikat Air, Tekstur, Kolagen dan Gross Energy Sosis Ayam 

Perlakuan 

Variabel Penelitian 

pH 
Daya Ikat Air 

(%) 
Tekstur (N) 

Kolagen 

(%) 
GE (kkal/g) 

P0 5,99±0,18 61,14±0,95
d
 14,50±2,93

b
 2,32±0,08

c
 4,99±0,06

a
 

P1 5,94±0,18 57,61±1,71
c
 9,55±1,32

a
 2,22±0,07

bc
   5,13±0,17

ab
 

P2 5,89±0,16 55,61±1,01
c
 9,02±1,77

a
 2,18±0,06

bc
 5,25±0,16

ab
 

P3 5,76±0,16 51,62±1,99
b
 8,12±2,10

a
 2,11±0,08

b
 5,36±0,13

b
 

P4 5,69±0,15 41,48±0,65
a
 6,87±2,57

a
 1,94±0,06

a
 5,52±0,20

b
 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01). 

 

4.2. Pengaruh Hasil Penelitian terhadap pH 

Data dan perhitungan analisis ragam nilai pH dapat dilihat pada Lampiran 8 yang 

menunjukkan bahwa perlakuan dengan substitusi oat tidak memberikan pengaruh yang nyata 

(P>0,05) terhadap nilai pH sosis ayam. Rata-rata hasil pengujian yang menunjukkan bahwa 

nilai pH terendah  pada perlakuan yang diberi substitusi oat sebanyak 40%, yakni dengan 

rataan 5,69 dan nilai pH tertinggi pada perlakuan tanpa substitusi oat, yakni dengan rataan 

5,99. Nilai pH semakin menurun dari P0, P1, P2, P3 dan P4. Nilai pH sosis ayam daging ayam 

cukup rendah dibandingkan hasil penelitian Huang et al. (2011) yang menyatakan bahwa 

penambahan oat sebesar 0%, 3,5% dan 7% ke dalam sosis daging babi menghasilkan rataan 

nilai pH berturut-turut sebesar 6,57; 6,62 dan 6,62, hal ini terjadi karena adanya berbedaan 

nilai pH daging, pH daging aym lebih rendah daripada pH daging babi. Menurut Risnajati 

dkk. (2010) pH daging ayam mencapai 6,32. Persentase penambahan oat tidak mempengaruhi 

nilai pH sosis karena nilai pH hampir sama dari setiap perlakuan. 
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Substitusi oat yang semakin tinggi menyebabkan nilai pH sosis ayam semakin 

menurun, hal ini terjadi karena penambahan pati dalam oat membuat proses pemasakan 

menjadi lama, sehingga kemungkinan terjadi denaturasi protein yang membuat turunnya 

kemampuan dalam mengikat air. Hasil penelitian ini didukung dengan pendapat Jaelani dkk. 

(2014) yang menyatakan bahwa dalam kondisi daging yang lebih asam menyebabkan protein 

mudah rusak. Proses katabolisme glikogen yang menghasilkan penumpukan asam laktat 

mengakibatkan pH turun. Turunnya pH dapat menyebabkan pengerutan fibril dan protein 

kehilangan kemampuan mengikat cairan sehingga struktur menjadi longgar. Lawrie (1996) 

menambahkan bahwa penurunan pH akan mempengaruhi sifat fisik daging. Laju penurunan 

pH otot yang cepat akan mengakibatkan rendahnya kapasitas mengikat air, karena 

meningkatnya kontraksi aktomiosin yang terbentuk, dengan demikian akan memeras cairan 

keluar dari dalam daging. Suhu tinggi juga dapat mempercepat penurunan pH otot 

pascamortem dan menurunkan kapasitas mengikat air karena meningkatnya denaturasi protein 

otot dan meningkatnya perpindahan air ke ruang ekstraseluler. 

Nilai pH dipengaruhi oleh nilai daya ikat air, semakin rendah nilai pH maka semakin 

rendah juga sosis ayam dalam mengikat air. pH yang semakin mendekati titik isoelektriknya 

maka akan kehilangan muatan dan akan mempengaruhi penurunan kemampuan dalam 

mengikat air. Menurut Purnomo (2012), pada saat pemasakan terjadi ikatan molekul pati 

dengan protein melalui ikatan hidrogen. Selanjutnya selama proses pendinginan sosis, ikatan 

hidrogen tersebut makin menguat dan molekul air berperan sebagai jembatan hidrogen  yang 

berakibat terjadinya penurunan nilai pH. Penurunan nilai pH dapat juga mengakibatkan 

pengerutan sarkomer dan denaturasi protein, dimana protein miofibril berkontraksi 

membentuk aktinomiosin, jumlah molekul bermuatan menurun, jarak antar sarkomer 

memendek yang menyebabkan air didorong keluar dari sarkomer memendek yang 

menyebabkan penurunan daya ikat air. 

 

4.3. Pengaruh Hasil Penelitian terhadap Daya Ikat Air 

Data dan perhitungan analisis ragam nilai daya ikat air dapat dilihat pada Lampiran 9 

yang menunjukkan bahwa perlakuan dengan substitusi oat memberikan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap nilai daya ikat air sosis ayam. Rata-rata hasil pengujian dapat dilihat 

pada Tabel 6, yang menunjukkan bahwa nilai daya ikat air terendah  pada perlakuan yang 

diberi substitusi oat sebanyak 40%, yakni dengan rataan 41,47% dan nilai daya ikat tertinggi 

pada perlakuan tanpa substitusi oat, yakni dengan rataan 61,14%. Nilai pH semakin menurun 

dari P0, P1, P2, P3 dan P4. Nilai daya ikat air dari hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat 

Kang and Hong (2012) yang menyatakan bahwa penambahan serat sebesar 0%, 1%, 2% dan 

3% ke dalam sosis daging babi menghasilkan rataan nilai daya ikat air berturut-turut sebesar 

66,06%; 66,57%; 63,65% dan 43,79%. Semakin tinggi penambahan oat, maka semakin 

rendah sosis dalam mengikat air. 

Substitusi oat yang semakin tinggi menyebabkan nilai daya ikat air sosis ayam 

semakin menurun. Hal ini terjadi karena jumah pati yang semakin banyak mengakibatkan 

denaturasi protein sehingga kemampuan sosis dalam mengikat air semakin rendah. Menurut 

Purnomo (2012), jumlah tepung yang lebih banyak akan berakibat dibutuhkannya waktu 

pemanasan yang lebih lama dan kondisi ini menyebabkan lebih banyak protein yang 
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mengalami denaturasi. Selama pemanasan akan terjadi banyak kehilangan air yang juga 

berdampak pada serat daging yang memendek dan struktur emulsi sosis menjadi kasar. 

Pati dalam oat mempunyai kemampuan dalam mengikat air karena mengalami proses 

gelatinisasi. Proses gelatinisasi terjadi pada suhu 59,4 - 61,4
o
C pada pati oat (Subaric, Babic, 

Lalic, Ackar and Kopjar, 2011). Proses gelatinisasi terjadi pada pembuatan sosis karena 

perebusan sosis dilakukan pada suhu 60-65
 o

C, sehingga terjadi pembengkakan granula pati, 

sehingga kemampuan dalam menyerap air semakin tinggi, hal ini sesuai dengan pendapat 

Richana dan Sunarti (2004) yang menyatakan bahwa pada proses gelatinisasi terjadi 

pengrusakan ikatan hidrogen intramolekuler. Ikatan hidrogen mempunyai peranan untuk 

mempertahankan struktur integritas granula. Terdapatnya gugus hidroksil yang bebas akan 

menyerap air, sehingga terjadi pembengkakan granula pati. Dengan demikian semakin banyak 

jumlah gugus hidroksil dari molekul pati maka kemampuan menyerap air semakin tinggi. 

Oleh karena itu absorbsi air sangat berpengaruh terhadap viskositas. Kadar amilosa yang 

tinggi juga dapat meningkatkan absorbsi air. Jumlah air dalam sistem yang dibatasi 

menyebabkan amilosa tidak dapat meninggalkan granula. Penyerapan air dan minyak juga 

dipengaruhi oleh keberadaan serat, karena sifat serat yang mudah menyerap air. Hal tersebut 

tercermin dalam penelitian ini yaitu ternyata kemampuan tepung umbi untuk menyerap air 

(1,91-4,13%) lebih tinggi dibanding kemampuan tepung pati menyerap air (1,1-2,69%). 

Disamping itu gembili yang mempunyai serat terendah (2,29%) dibanding umbi lain, ternyata 

mempunyai adsorbsi air dan viskositas pati rendah. 

Penurunan daya ikat air juga dipengaruhi oleh laju dan besarnya nilai pH (Jaelani dkk., 

2014).pH daging yang semakin menurun, maka akan mempengaruhi penurunan daya ikat air. 

pH daging yang mendekati titik isoelektrik mencapai 5,0-5,1 akan menyebabkan penurunan 

muatan yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan dalam mengikat air, hal ini sesuai 

dengan Hartono (2013) yang menyatakan bahwa rendahnya nilai pH daging mengakibatkan 

struktur daging terbuka sehingga menurunkan daya ikat air dan tingginya nilai pH daging 

mengakibatkan struktur daging tertutup sehingga daya ikat air tinggi. Risnajati (2010) 

menyatakan bahwa seiring dengan penurunan pH akibat lama penyimpanan, akan 

menyebabkan denaturasi protein akibat aktifitas enzim proteolitik, sehingga akan 

mempengaruhi daya ikat protein daging dalam mengikat air. Menurut Abustam’s (2009), pada 

pH yang lebih tinggi dari pH isolektrik protein daging, sejumlah muatan positif dibebaskan 

dan terdapat surplus muatan negatif yang mengakibatkan penolakan dari miofilamen dan 

memberi lebih banyak ruang untuk molekul air, semakin banyak molekul air dalam daging 

daya ikat air daging akan naik. 

 

4.4. Pengaruh Hasil Penelitian terhadap Tekstur 

Data dan perhitungan analisis ragam nilai tekstur dapat dilihat pada Lampiran 10 yang 

menunjukkan bahwa perlakuan dengan substitusi oat memberikan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap nilai tekstur sosis ayam. Rata-rata hasil pengujian dapat dilihat pada 

Tabel 6, yang menunjukkan bahwa nilai tekstur terendah  pada perlakuan yang diberi 

substitusi oat sebanyak 40%, yakni dengan rataan 6,87 N dan nilai tekstur tertinggi pada 

perlakuan tanpa substitusi oat, yakni dengan rataan 14,50 N. Nilai tekstur semakin menurun 

dari P0, P1, P2, P3 dan P4. Nilai tekstur dari hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Santhi 
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and Kalaikannan (2014) yang menyatakan bahwa penambahan oat sebesar 0%, 10% dan 20% 

ke dalam nugget daging ayam menghasilkan rataan nilai daya kenyal berturut-turut sebesar 

0,12; 0,10 dan 0,09, sehingga semakin tinggi persentase penambahan oat dalam sosis, maka 

teksturnya akan semakin lunak. 

Substitusi oat yang semakin tinggi menyebabkan nilai tekstur sosis ayam semakin 

menurun dengan adanya pati, hal ini terjadi karena terjadi pembengkakan granula pati yang 

mempengaruhi peningkatan dalam penyerapan air, sehingga menyebabkan tekstur sosis ayam 

semakin lunak. Menurut Purnomo (2012) serat tercerna yang ditambahkan ke dalam adonan 

daging sangat berpengaruh pada sifat tekstur produk. Meatball yang adonannya ditambahkan 

serat tercerna rusk menunjukkan nilai penetrasi alat pengukur tekstur lebih tinggi 

dibandingkan dengan meatball yang adonannya ditambahkan tepung chickpea. Kondisi ini 

disebabkan karena dalam proses pembengkakan granula pati dari rusk berinteraksi dengan 

protein daging dan mengakibatkan tekstur yang lebih lunak. Mustofa (2002) menambahkan 

bahwa perbedaan nilai keempukan terjadi karena perbedaan kandungan amilosa dan 

amilopektin tiap-tiap filler tepung yang digunakan. Kekuatan pembengkakan pati juga telah 

dilaporkan tergantung pada daya ikat air dari molekul pati oleh ikatan hidrogen (Lee and 

Osman, 1991). Ikatan hidrogen menstabilkan struktur heliks ganda dalam kristal yang rusak 

selama gelatinisation dan digantikan oleh ikatan hidrogen dengan air, dan pembengkakan 

diatur oleh kristalinitas pati (Tester and Morrison, 1990). 

Nilai tekstur juga dipengaruhi oleh ikatan kolagen dan kandungan lemak pada daging. 

Ikatan kolagen yang tinggi dalam daging menyebabkan tekstur semakin keras, sesuai dengan 

pendapat Susilo (2007) yang menyatakan bahwa keempukan daging menurun pada 

pemasakan 75 
o
C, dan meningkat pada suhu 100 

o
C. Hal ini disebabkan kolagen pada suhu 75 

o
C masih mengalami kontraksi serta pada suhu 100 

o
C, kolagen mengalami degradasi 

sehingga berubah bentuk menjadi mudah larut. Semakin tinggi lemak marbling membuat 

daging semakin empuk (Dilaga dan Soeparno, 2007). Kandungan lemak yang mempengaruhi 

keempukan daging adalah lemak marbling yang biasanya terdapat pada daging sapi dan babi, 

namun tidak terdapat pada daging ayam. Menurut Soeparno (1994), ada tiga komponen yang 

berperan dalam mementukan tekstur pada produk yaitu: a) struktur miofibril dan status 

kontraksinya, b) kandungan jaringan ikat dan tingkat ikatan silangnya, c) daya ikat oleh 

protein dan juiceness. Nilai keempukan yang terkecil menurut angka adalah daging yang 

keempukannya paling tinggi karena semakin kecil gaya yang dilakukan alat untuk penekanan 

(Newton) maka semakin empuk daging tersebut (Rosyidi dkk., 2009).  

 

4.5. Pengaruh Hasil Penelitian terhadap Kolagen 

Data dan perhitungan analisis ragam nilai kolagen dapat dilihat pada Lampiran 11 

yang menunjukkan bahwa perlakuan dengan substitusi oat memberikan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap nilai kolagen sosis ayam. Rata-rata hasil pengujian dapat dilihat pada 

Tabel 6, yang menunjukkan bahwa nilai kolagen terendah  pada perlakuan yang diberi 

substitusi oat sebanyak 40%, yakni dengan rataan 1,94% dan nilai kolagen tertinggi pada 

perlakuan tanpa substitusi oat, yakni dengan rataan 2,32%. Nilai kolagen semakin menurun 

dari P0, P1, P2, P3 dan P4. Nilai kolagen dari hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Huang 

et al. (2011) yang menyatakan bahwa penambahan oat sebesar 0%, 3,5% dan 7% ke dalam 
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sosis daging babi menghasilkan rataan nilai kadar protein berturut-turut sebesar 14,94%; 

13,78% dan 13,89%. Nilai kolagen yang terdapat dalam sosis dipengaruhi oleh kadar protein 

yang terkandung di dalamny. Semakin tinggi kadar protein, maka semakin tinggi pula nilai 

kolagen yang terdapat dalam produk sosis. 

Substitusi oat yang semakin tinggi menyebabkan nilai kolagen sosis ayam semakin 

menurun, hal ini terjadi karena perbedaan jumlah daging yang digunakan dalam pembuatan 

sosis, sesuai pendapat Prastini dan Widjanarko (2015) yang menyatakan bahwa perubahan 

jumlah daging pada sosis akan mempengaruhi kekenyalan sosis. Kekenyalan erat kaitannya 

dengan kandungan kolagen yang ada di dalam daging, menururt Istika (2009) kolagen dan 

miofibril terhidrolisis oleh protease, sehingga menyebabkan ikatan struktur daging menjadi 

fragmen yang lebih pendek dan membuat daging lebih empuk. Kolagen dan miofibril sebagai 

substrat akan dihidrolisis oleh protease, sehingga semakin tinggi protease maka kolagen dan 

miofibril semakin banyak yang terhidrolisis (Utami, Pudjomartatmo dan Nuhriawangsa, 

2011).  

Kolagen juga mempengaruhi dalam proses pengikatan air. Kolagen merupakan salah 

satu komponen yang menyusun protein. Protein dalam proses pemanasan dapat terhidrolisis 

oleh enzim catepsin, sehingga mampu menurunkan kemampuan dalam mengikat airm hal ini 

sesuai dengan Soeparno (1994) yang menyatakan bahwa kolagen dalam daging mengikat 

miofibril bersama-sama dan dapat mengalami disintegrasi oleh perlakuan pemanasan. 

Perebusan daging selama 60 menit pada suhu 80
o
C akan mendegradasi kolagen yang 

sebelumnya telah mengalami pembengkakan dan pengkerutan (Cassens, 1971), dan pada suhu 

yang lebih tinggi menyebabkan pelunakan jaringan ikat dengan konversi kolagen menjadi 

gelatin (Lawrie, 2005). Konversi kolagen menjadi gelatin pada suhu 90 
o
C cenderung 

meningkatkan kapasitas memegang air (Deatherage and Hamm, 1960). Daging ayam pada 

umur 6 bulan kenaikan kadar air sangat kecil daripada kadar air ayam umur 3 bulan. 

Kandungan kolagen pada jaringan ikat hewan muda lebih rendah daripada hewan yang tua 

(Lawrie, 2005), sehingga kenaikan  kadar air lebih tinggi pada daging yang masih muda. 

Soeparno (2005) menyatakan bahwa tingkat kelarutan kolagen meningkat dengan 

meningkatnya waktu pemasakan. Hidrolisis protein dapat menghasilkan residu asam amino 

yang bersifat hidrofilik. Kenaikan tingkat kelarutan protein mengakibatkan kenaikan daya ikat 

air dan hidrolisis protein dapat meningkatkan residu asam amino hidrofilik yang bersifat 

mengikat air, sehingga kombinasi kedua faktor tersebut dapat meningkatkan tingkat kelarutan 

protein dan meningkatkan daya ikat air (Florence dan Attwood, 2011). Daya ikat air yang 

tinggi diduga karena perubahan kolagen menjadi gelatin dalam bentuk gel yang dapat 

menahan air (Winarso, 2003). 

 

4.6. Pengaruh Hasil Penelitian terhadap Gross Energy 

Data dan perhitungan analisis ragam nilai gross energy dapat dilihat pada Lampiran 12 

yang menunjukkan bahwa perlakuan dengan substitusi oat memberikan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap nilai gross energy sosis ayam. Rata-rata hasil pengujian dapat dilihat 

pada Tabel 6, yang menunjukkan bahwa nilai gross energy terendah  pada perlakuan tanpa 

substitusi oat, yakni dengan rataan 4,99 kal dan nilai gross energy tertinggi pada perlakuan 

yang diberi substitusi oat 40%, yakni dengan rataan 5,52 kkal. Nilai kalori semakin 
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meningkat dari P0, P1, P2, P3 dan P4. Nilai kalori erat kaitannya dengan kandungan karbohidrat 

dalam produk sosis. Semakin tinggi kandungan karbohidrat, maka semakin tinggi nilai kalori 

dalam produk sosis. Nilai kalori dari hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Huang et al. 

(2011) yang menyatakan bahwa penambahan oat sebesar 0%, 3,5% dan 7% ke dalam sosis 

daging babi menghasilkan rataan nilai kadar karbohidrat berturut-turut sebesar 8,29%, 8,84% 

dan 11,05%. Semakin tinggi persentase oat yang ditambahkan, maka kandungan karbohidrat 

akan semakin tinggi, begitu juga dengan kandungan energi dalam sosis ayam. 

Substitusi oat yang semakin tinggi menyebabkan nilai gross energy sosis ayam 

semakin meningkat, hal ini terjadi karena perbedaan komposisi peggunaan daging ayam dan 

oat, semakin tinggi penggunaan oat, maka semakin tinggi nilai kalorinya. Kandungan energi 

oat yang mencapai 389 kkal dalam 100 g oat (Ahmad et al., 2014). Nilai gross energy yang 

terdapat pada sosis ayam cukup tinggi dibandingkan dengan pendapat Hidayati (2005). Sosis 

goreng, berat per porsi hanya 5-30 g, dengan nilai energi 0-95 kkal (Hidayati, 2005). Jika 

disesuaikan dengan kebutuhan energi manusia, maka dengan mengkonsumsi sosis ayam 

sebesar 476 g sosis ayam untuk memenuhi kebutuhan energi untuk jenis kelamin laki-laki dan 

dibutuhkan 363 g sosis ayam untuk memenuhi kebutuhan energi jenis kelamin perempuan. 

Manusia membutuhkan energi untuk mempertahankan hidup, menunjang pertumbuhan dan 

melakukan aktivitas fisik. Energi diperoleh dari karbohidrat, lemak dan protein yang ada di 

dalam bahan makanan (Hapsari, 2013). Energi diperlukan untuk kelangsungan proses di 

dalam tubuh seperti proses peredaran dan sirkulasi darah, denyut jantung, pernafasan, 

pencernaan, proses fisiologis lainnya, untuk bergerak atau melakukan pekerjaan fisik 

(Budiyanto, 2002). Energi dalam tubuh dapat timbul karena adanya pembakaran karbohidrat, 

protein dan lemak (Kartasapoetra & Marsetyo, 2003). 

Karbohidrat adalah suatu zat gizi yang fungsi utamanya sebagai penghasil energi, 

dimana setiap gramnya menghasilkan 4 kal. Walaupun lemak menghasilkan energi lebih 

besar, namun karbohidrat lebih banyak dikonsumsi sehari-hari sebagai bahan makanan pokok, 

terutama pada negara sedang berkembang, hal ini sesuai dengan pendapat Hutagalung (2004) 

yang menyatakan bahwa di negara sedang berkembang karbohidrat dikonsumsi sekitar 70-

80% dari total kalori, bahkan pada daerah-daerah miskin bisa mencapai 90%. Sedangkan pada 

negara maju karbohidrat dikonsumsi hanya sekitar 40-60%. Hal ini disebabkan sumber bahan 

makanan yang mengandung karbohidrat lebih murah harganya dibandingkan sumber bahan 

makanan kaya lemak maupun protein. Apabila jumlah karbohidrat yang dimakan melebihi 

kebutuhan tubuh, sebagian besar (2/3) akan disimpan di dalam otot dan selebihnya di dalam 

hati sebagai glikogen. Kapasitas pembentukan glikogen ini sangat terbatas (maksimum 350 

g), dan jika penimbunan dalam bentuk glikogen ini telah mencapai batasnya, kelebihan 

karbohidrat akan diubah menjadi lemak dan disimpan di jaringan lemak. Bila tubuh 

memerlukan kembali energi tersebut, simpanan glikogen akan dipergunakan terlebih dahulu, 

disusul oleh mobilisasi lemak. Jika asupan karbohidrat ditiadakan, maka cadangan lemak 

dalam jaringan adiposa akan dimobilisasi sedemikian cepatnya, sehingga tubuh tidak dapat 

mengoksidasi karbohidrat seluruhnya menjadi CO2 dan H2O. Sebagian dari pemecahan lemak 

akan diubah menjadi substansi yang disebut dengan keton bodies. Tubuh dapat menggunakan 

keton bodies ini sebagai penghasil energi dan disekresikan melalui urine, produksi dalam 

jumlah besar akan terjadi penumpukan keton bodies di dalam darah dan mengakibatkan 

terjadinya ketosis. Kandungan karbohidrat juga harus diperhatikan dalam pembuatan sosis. 
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Karbohidrat memberikan sumber energi bagi manusia untuk menjalankan metabolisme di 

dalam tubuh dan aktivitas sehari-harinya. 

 

 

4.7. Perlakuan Terbaik 

 Perlakuan terbaik dari penelitian ini didapat dengan membandingkan tingkat substitusi 

daging ayam dengan oat pada pembuatan sosis ayam yang dilakukan dengan menggunakan 

indeks efektivitas (DeGarmo et al., 1984). Hasil perhitungan disajikan pada Lampiran 13. 

Penentuan perlakuan terbaik dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan 

keputusan dari pengaruh perlakuan yang diberikan dan berbagai variabel yang digunakan. 

Penentuan perlakuan terbaik ditentukan oleh hasil ranking yang didapat dari penilaian 

responden tentang pentingnya peranan variabel terhadap mutu produk dan bobot masing-

masing variabel. Tingkat penerimaan konsumen terhadap produk sosis cukup baik, sehingga 

penilaian konsumen merupakan faktor utama dalam menentukan suatu produk yang disukai. 

 Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata nilai terbaik dan terjelek dari masing-masing 

variabel untuk masing-masing perlakuan, diketahui bahwa konsumen lebih menyukai produk 

sosis pada perlakuan P4 (substitusi oat sebesar 40%) dengan nilai hasil (Nh) sebesar 0,721 

(Lampiran 13). Substitusi oat yang semakin tinggi dapat memperbaiki nilai tekstur dan gross 

energy sosis ayam. Menurut Huang et al. (2011) tekstur merupakan faktor paling penting 

yang diperhatikan konsumen dalam memilih produk olahan daging. Parameter yang 

mempengaruhi tekstur diantaranya susunan protein yang rapat dan struktur yang keras 

tergantung jumlah daging yang digunakan dalam formulasi (Youssef and Barbut, 2011). 

Purwati (2007) menyatakan bahwa tekstur merupakan kualitas yang berkaitan erat dengan 

keempukan daging. Jadi, semakin kenyal tekstur sosis ayam, maka semakin baik nilai 

teksturnya. Kekenyalan dipengaruhi oleh kemampuan protein dalam mengikat air, kadar air 

dan persentase daging dalam sosis ayam. Menurut Anggraeni dkk. (2014), semakin banyak air 

yang terikat pada sosis maka kekenyalannya akan semakin kuat dan kompak. Prastini dan 

Widjanarko (2015) menambahkan bahwa kadar air berpengaruh terhadap kekenyalan, 

semakin tinggi kadar air maka kekenyalan semakin rendah, jika kadar air rendah kekenyalan 

semakin meningkat. Perubahan jumlah daging ayam dan oat pada sosis mempengaruhi tekstur 

sosis. Semakin banyak daging yang digunakan, semakin kenyal dan tekstur sosis yang 

dihasilkan semakin keras. Semakin banyak oat yang disubtitusikan maka tekstur yang 

dihasilkan semakin lunak, namun semakin banyak bahan tambahan yang digunakan dalam 

pembuatan sosis, dapat mempengaruhi tekstur sosis bahkan dapat meninggalkan sifat khas 

yang dimiliki oleh sosis. Penggunaan bahan tambahan harus dibatasi, untuk menjaga sifat 

khas dari produk sosis itu sendiri. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Semakin tinggi substitusi oat yang ditambahkan tidak mempengaruhi nilai pH, 

menurunkan nilai daya ikat air, kolagen serta melunakkan tekstur dan dapat 

meningkatkan nilai gross energy pada sosis ayam. 

2. Perlakuan substitusi 60% daging ayam dengan 40% oat  menunjukkan mutu produk sosis 

ayam yang lebih baik dibandingkan dengan tanpa substitusi oat, 10% substitusi oat, 20% 

substitusi oat dan 30% substitusi oat. 

 

5.2. Saran 

 Produk daging olahan pangan seperti sosis dapat ditambahkan bahan sumber serat 

tercerna selain oat baik itu serealia, sayuran dan buah-buahan seperti gandum, apel, kacang 

polong, kedelai untuk meningkatkan kualitas fisik dan kimia sosis.  
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LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1. Prosedur Pengukuran pH menggunakan pH meter (Bloom, 1988) 

 

1. Sampel ditimbang sebanyak 10 g, kemudian dihaluskan dengan mortae porselin. 

2. Sampel halus dilarutkan dalam 20 ml aquades dan dicampur hingga merata. 

3. Elektroda pH meter dimasukkan kedalam larutan buffer pH 4 hingga konstan, 

kemudian dibilas dengan aquades dan dikeringkan dengan menggunakan tisu. 

4. Elektroda pH meter dimasukkan kedalam buffer pH 7, hingga konstan kemudian 

dibilas dengan aquades dan dikeringkan dengan menggunakan tisu. 

5. Elektroda pH meter dimasukkan kedalam larutan sampel, kemudian pH diukur 

sampai konstan. 
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Lampiran 2. Prosedur Pengukuran Daya Ikat Air (Honikel and Hamm, 1994) 

 

1. Sampel ditimbang sebanyak 0,3 gram, kemudian dipres kertas saring Whatman No. 42 

yang dilektakkan diantara dua plat kaca dengan beban 35 kg selama 5 menit. 

2. Daerah area basah dari sampel yang telah dipres kertas saring kemudian digambar 

pada kertas milimeter block. Area basah diperoleh dengan mengurangkan area yang 

tertutup daging dari area total yang meliputi area basah pada kertas saring. 

3. Kandungan air (pada area basah) dapat diukur dengan rumus: 

Mg H2O   = Area basah (cm
2
) – 8,0 = X 

         0,0948 

% Kadar Air Area Basah =  X  x 100% 

       Berat sampel 

% WHC   = % Kadar air sampel - % Kadar air area basah 
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Lampiran 3. Prosedur Pengukuran Tekstur menggunakan Tensile Strength Instrument 

(Cuq et.al., 1996) 

 

1. Menghidupkan mmesin tensile strenght dan memasang aksesoris alat, sesuai dengan 

sample yang akan dianalaisa memakai tekanan atau tarikan. 

2. Menghidupkan computer masuk program software untuk mesin tensile strenght 

(Filenya ZP Recorder). 

3. Setelah antara mesin tensile strenght dan computer terjadi hubungan, maka pada 

alayar akan tampil program tersebut. 

4. Kursor ditempatkan di ZERO dan di ON kan supaya antara alat tensile strenght dan 

monitor computer menunjukkan angka 0,0 pada waktu pengujian. 

5. Meletakkan sample dibawah aksesoris penekan atau penjepit sample dengan aksesoris 

penarik. 

6. Kursor diletakkan pada tanda [ ], dan di ON kan sehingga computer secara otomatis 

akan mencatat GAYA (N) dan jarak yang ditempuh oleh tekanan atau tarikan terhadap 

sample. 

7. Menekan tombol Penekanan (Compression) atau tombol Tarikan (Tension), yang ada 

pada alat tensile strenght. 

8. Setelah pegujian selesai tekan tombol Berhenti dan menyimpan data. 

9. Hasil pengukuran dapat dicatat atau langsung diprint. 

10. Setelah selesai dimatikan komputer dan alat tensile strenght. 

Bersihkan alat dari sisa sample yang menempel. 
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Lampiran 4. Prosedur Pengukuran Gross Energy menggunakan Bomb Calorimeter 

(Napitupulu, 2006) 

 

1. Membersihkan tabung bom dari sisa pengujian sebelumnya. 

2. Menimbang sampel yang akan diukur. 

3. Menyiapkan kawat untuk penyala dengan menggulung dan memasangnya pada tangki 

penyala yang terpasang pada penutup bom. 

4. Menempatkan cawan yang berisi bahan bakar pada ujung tangki penyala. 

5. Menutup bom dengan kuat setelah dipasang ring-o dengan memutar penutup tersebut. 

6. Mengisi oksigen ke dalam bom dengan tekanan 30 bar. 

7. Menempatkan bom yang terpasang ke dalam kalorimeter. 

8. Memasukkan air pendingin sebanyak 1250 ml. 

9. Menutup kalorimeter dengan penutupnya. 

10. Menghidupkan pengaduk air pendingin selama 5 (lima) menit sebelum penyalaan 

dilakukan. 

11. Membaca dan mencatat kembali suhu air pendingin. 

12. Menghidupkan penyalaan. 

13. Mengaduk air pendingin selama 5 (lima) menit setelah penyalaan berlangsung. 

14. Membaca dan mencatat kembali suhu air pendingin. 

15. Mematikan pengaduk. 

16. Mempersiapkan kembali peralatan untuk pengujian selanjutnya. 
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Lampiran 5. Prosedur Pengukuran Kadar Kolagen menggunakan Foodscan (AOAC, 

2007) 

 

1. Sampel yang telah dihaluskan menggunakan meat greander, kemudian ditimbang  

+ 100 g. 

2. Masukkan pada cawan (sample cups) diameter 15 cm, kemudian diratakan hingga 

permukaan tertutup rapat. 

3. Hidupkan komputer yang telah terhubung dengan alat Foodscan. 

4. Tekan tombol icon Foodscan atau tekan menu lalu cari program foodscan. 

5. Masukkan dalam ruang Foodscan. 

6. Pilih tool analysis, kemudian tekan on (alat akan mendeteksi rerata kolagen dalam 

satuan %). 

7. Beri kode sample. 

8. Tekan tombol print untuk mencetak data analisis. 

9. Tekan tombol exit untuk keluar. 
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Lampiran 6. Lembar Pemilihan Urutan Pentingnya Variabel terhadap Mutu Produk  

 

 

Produk  : ........................ 

Responden : ........................ 

 

Kemukakan pendapat anda tentang urutan pentingnya peranan kelima variabel berikut 

terhadap mutu produk, dengan mencantumkan nilai 0,6-1 mulai dari yang kurang penting 

sampai yang terpenting. 

 

Variabel Urutan 

pH  

Daya Ikat Air  

Tekstur  

Kolagen  

Gross Energy  
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Lampiran 7. Pemilihan Perlakuan Terbaik (DeGarmo et al., 1984) 

 

1. Variabel diurutkan berdasarkan pentingnya peranan terhadap mutu produk dari yang 

kurang penting ke yang paling penting menurut responden. Contoh lembar pemilihan 

urutan tersebut tertera pada Lampiran 6. 

2. Masing-masing variabel ditentukan bobotnya berdasarkan rata-rata ranking yang 

diperoleh pada poin 1, sehingga kepentingan relatifnya dapat dikuantifikasi antara 0 

sampai 1 (angka 1 untuk yang peranannya tertinggi). 

3. Dihitung bobot normal dari masing-masing variabel dengan membagi bobot tiap 

variabel dengan bobot total. 

4. Dicari nilai efektivitas (Ne) masing-masing variabel yang diteliti dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Ne = Nilai Perlakuan – Nilai Terjelek 

      Nilai Terbaik – Nilai Terjelek 

5. Rata-rata terendah sebagai nilai terjelek dan rata-rata tertinggisebagai nilai terbaik. 

Penentuan nilai terbaik atau terjelek juga dapat dilakukan dengan standar mutu (bila 

ada). 

6. Dihitung nilai hasil (Nh) variabel yang diperoleh dari perkalian antara bobot normal 

masing-masing variabel dengan Ne masing-masing. 

7. Nh semua variabel untuk masing-masing perlakuan dijumlahkan. 

8. Perlakuan terbaik adalah perlakuan yang mendapatkan jumlah Nh tertinggi. 
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Lampiran 8. Data dan Analisis Ragam pH Sosis Ayam yang Disubstitusi dengan Oat 

(Avena sativa L.) 

 

Subs. Oat 

(%) 

pH 
Jumlah Rataan SD 

U1 U2 U3 U4 

0 6,06 6,10 6,10 5,72 23,98 5,995 0,184 

10 5,98 6,05 6,06 5,68 23,77 5,943 0,179 

20 5,90 6,01 6,01 5,66 23,58 5,895 0,165 

30 5,83 5,96 5,64 5,62 23,05 5,763 0,162 

40 5,78 5,87 5,57 5,56 22,78 5,695 0,155 

Total 29,55 29,99 29,38 28,24 117,16 29,290 0,845 

 

Analisis Ragam 

Faktor Koreksi (FK) = (∑i ∑j Yij)
2
 / (t x r) 

   = (117,16)
2
 / (5 x 4) 

   = 686,323 

JK Total  = ∑i ∑j (Yij)
2
 - FK 

   = ((6,06)
2
 + (6,10)

2
 + ..... + (5,56)

2
) - 686,323 

   = 0,682 

JK Perlakuan  = ∑i (∑j Yij)
2
 / (r) - FK 

   = (((23,98)
2
 + (23,77)

2
 + ..... + (22,78)

2
) / 4) - 686,323 

   = 0,252 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

   = 0,682- 0,252 

   = 0,430 

Tabel ANOVA 

 

SK db JK KT F Hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 4 0,252 0,063 2,197 3,06 4,89 

Galat 15 0,430 0,029 

  
 

Total 19           

Ket: (Fhitung < Ftabel 0,05) menunjukkan bahwa di antara perlakuan tidak berbeda nyata. 
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Lampiran 9. Data dan Analisis Ragam Daya Ikat Air Sosis Ayam yang Disubstitusi 

dengan Oat (Avena sativa L.) 

 

Subs. Oat 

(%) 

Daya Ikat Air (%) 
Jumlah Rataan SD 

U1 U2 U3 U4 

0 61,736 61,883 61,182 59,779 244,580 61,145 0,959 

10 59,405 58,736 55,985 56,323 230,449 57,612 1,711 

20 56,880 55,702 55,416 54,437 222,434 55,609 1,006 

30 52,935 49,916 53,720 49,916 206,488 51,622 1,996 

40 41,191 41,585 40,799 42,328 165,903 41,476 0,652 

Total 272,147 267,821 267,102 262,783 1069,853 267,463 6,324 

 

Analisis Ragam 

Faktor Koreksi (FK) = (∑i ∑j Yij)
2
 / (t x r) 

   = (1069,853)
2
 / (5 x 4) 

   = 57229,284 

JK Total  = ∑i ∑j (Yij)
2
 - FK 

   = ((61,736)
2
 + (61,883)

2
 + ..... + (42,328)

2
) - 57229,284 

   = 939,439 

JK Perlakuan  = ∑i (∑j Yij)
2
 / (r) - FK 

   = (((244,580)
2 

+ (230,449)
2
 + ..... + (165,903)

2
) / 4) – 57229,284 

   = 911,637 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

   = 939,439- 911,637 

   = 27,802 

Tabel ANOVA 

 

SK db JK KT F Hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 4 911,637 227,909 122,963** 3,06 4,89 

Galat 15 27,802 1,853 

  
 

Total 19           

Ket: **) (Fhitung > Ftabel 0,01) menunjukkan bahwa di antara perlakuan terdapat berbedaan 

yang sangat nyata. 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Uji Jarak Berganda Duncan 

SE = √Ktgalat / r 

 = √1,853/ 4 

 = 0,681 

F Tabel 2 3 4 5 

JND 1% 4,167 4,346 4,463 4,547 

JNT 1% 2,838 2,960 3,039 3,096 

 

Perlakuan P4 P3 P2 P1 P0 

Notasi a b c c d 

Rerata 41,476 51,622 55,609 57,612 61,145 

  

10,146 3,987 2,003 5,536 

     

3,533 

 

Kesimpulan: 

Persentase substitusi 90% daging ayam dengan 10% oat dan 80% daging ayam dengan 20% 

oat memberikan pengaruh yang tinggi terhadap nilai daya ikat air pada sosis ayam. 
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Lampiran 10. Data dan Analisis Ragam Tekstur Sosis Ayam yang Disubstitusi dengan 

Oat (Avena sativa L.) 

 

Subs. Oat 

(%) 

Tekstur (N) 
Jumlah Rataan SD 

U1 U2 U3 U4 

0 16,0 17,9 12,0 12,1 58,0 14,500 2,934 

10 9,0 11,2 9,9 8,1 38,2 9,550 1,323 

20 8,4 11,0 9,8 6,9 36,1 9,025 1,771 

30 7,9 10,2 9,1 5,3 32,5 8,125 2,105 

40 7,0 10,0 6,8 3,7 27,5 6,875 2,573 

Total 48,3 60,3 47,6 36,1 192,3 48,075 10,705 

 

Analisis Ragam 

Faktor Koreksi (FK) = (∑i ∑j Yij)
2
 / (t x r) 

   = (192,3)
2
 / (5 x 4) 

   = 1848,965 

JK Total  = ∑i ∑j (Yij)
2
 – FK 

   = ((16)
2
 + (17,9)

2
 + ..... + (3,7)

2
) - 1848,965 

   = 209,405 

JK Perlakuan  = ∑i (∑j Yij)
2
 / (r) – FK 

   = (((58,0)
2
 + (38,2)

2
 + ..... + (27,5)

2
) / 4) - 1848,965 

   = 135,773 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

   = 209,405 - 135,773 

   = 73,632 

Tabel ANOVA 

SK db JK KT F Hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 4 135,773 33,943 6,915** 3,06 4,89 

Galat 15 73,632 4,909 

  
 

Total 19           

Ket: **) (Fhitung > Ftabel 0,01) menunjukkan bahwa di antara perlakuan terdapat berbedaan 

yang sangat nyata. 
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Uji Jarak Berganda Duncan 

SE = √Ktgalat / r 

 = √4,909/ 4 

 = 1,108 

F Tabel 2 3 4 5 

JND 1% 4,167 4,346 4,463 4,547 

JNT 1% 4,617 4,815 4,945 5,038 

 

Perlakuan P4 P3 P2 P1 P0 

Notasi a a a a B 

Rerata 6,875 8,125 9,025 9,550 14,500 

  

1,250 2,150 2,675 7,625 

     4,950 

 

Kesimpulan: 

Persentase substitusi daging ayam dengan tanpa substitusi oat memberikan pengaruh yang 

tinggi terhadap nilai tekstur pada sosis ayam. 
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Lampiran 11. Data dan Analisis Ragam Kolagen Sosis Ayam yang Disubstitusi dengan 

Oat (Avena sativa L.) 

 

Subs. Oat (%) 
Kolagen (%) 

Jumlah Rataan SD 
U1 U2 U3 U4 

0 2,370 2,285 2,215 2,400 9,270 2,318 0,084 

10 2,210 2,175 2,180 2,335 8,900 2,225 0,075 

20 2,195 2,165 2,110 2,255 8,725 2,181 0,060 

30 2,105 2,020 2,105 2,220 8,450 2,113 0,082 

40 1,940 2,000 1,860 1,950 7,750 1,938 0,058 

Total 10,820 10,645 10,470 11,160 43,095 10,774 0,359 

 

Analisis Ragam 

Faktor Koreksi (FK) = (∑i ∑j Yij)
2
 / (t x r) 

   = (43,095)
2
 / (5 x 4) 

   = 92,859 

JK Total  = ∑i ∑j (Yij)
2
 - FK 

   = ((2,370)
2
 + (2,285)

2
 + ..... + (1,950)

2
) - 92,859 

   = 0,404 

JK Perlakuan  = ∑i (∑j Yij)
2
 / (r) – FK 

   = (((9,270)
2
 + (8,900)

2
 + ..... + (7,750)

2
) / 4) - 92,859 

   = 0,324 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

   = 0,404 - 0,324 

   = 0,079 

Tabel ANOVA 
 

SK db JK KT F Hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 4 0,324 0,081 15,353** 3,06 4,89 

Galat 15 0,079 0,005 

  

 

Total 19           

Ket: **) (Fhitung > Ftabel 0,01) menunjukkan bahwa di antara perlakuan terdapat berbedaan 

yang sangat nyata. 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Uji Jarak Berganda Duncan 

SE = √Ktgalat / r 

 = √0,005/ 4 

 = 0,036 

F Tabel 2 3 4 5 

JND 1% 4,167 4,346 4,463 4,547 

JNT 1% 0,150 0,156 0,161 0,164 

 

Perlakuan P4 P3 P2 P1 P0 

Notasi a b bc bc c 

Rerata 1,938 2,113 2,181 2,225 2,318 

  

0,175 0,068 0,112 0,205 

     

0,093 

     

0,137 

 

Kesimpulan: 

Persentase substitusi 90% daging ayam dengan 10% oat dan 80% daging ayam dengan 20% 

oat memberikan pengaruh yang tinggi terhadap nilai kolagen pada sosis ayam. 
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Lampiran 12. Data dan Analisis Ragam Gross Energy Sosis Ayam yang Disubstitusi 

dengan Oat (Avena sativa L.) 

 

Subs. Oat 

(%) 

Gross Energy (kkal/g) 
Jumlah Rataan SD 

U1 U2 U3 U4 

0 4,999 4,938 5,069 4,939 19,945 4,986 0,062 

10 5,023 4,955 5,253 5,304 20,535 5,134 0,170 

20 5,037 5,200 5,375 5,374 20,986 5,246 0,162 

30 5,311 5,210 5,396 5,510 21,427 5,357 0,127 

40 5,586 5,221 5,698 5,573 22,078 5,519 0,206 

Total 25,956 25,525 26,791 26,700 104,971 26,243 0,728 

 

Analisis Ragam 

Faktor Koreksi (FK) = (∑i ∑j Yij)
2
 / (t x r) 

   = (104,971)
2
 / (5 x 4) 

   = 550,949 

JK Total  = ∑i ∑j (Yij)
2
 – FK 

   = ((4,999)
2
 + (4,938)

2
 + ..... + (5,573)

2
) - 550,949 

   = 1,022 

JK Perlakuan  = ∑i (∑j Yij)
2
 / (r) – FK 

   = (((19,945)
2
 + (20,535)

2
 + ..... + (22,078)

2
) / 4) - 550,949 

   = 0,668 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

   = 1,022 - 0,668 

   = 0,354 

Tabel ANOVA 

SK db JK KT F Hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 4 0,668 0,167 7,078** 3,06 4,89 

Galat 15 0,354 0,024 

   Total 19           

Ket: **) (Fhitung > Ftabel 0,01) menunjukkan bahwa di antara perlakuan terdapat berbedaan 

yang sangat nyata. 
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Uji Jarak Berganda Duncan 

SE = √Ktgalat / r 

 = √0,024 / 4 

 = 0,077 

F Tabel 2 3 4 5 

JND 1% 4,167 4,346 4,463 4,547 

JNT 1% 0,321 0,335 0,344 0,350 

 

Perlakuan P0 P1 P2 P3 P4 

Notasi a ab ab b b 

Rerata 4,986 5,134 5,246 5,357 5,519 

  

0,148 0,260 0,371 0,162 

    0,111  

    0,223  

 

Kesimpulan: 

Persentase substitusi 60% daging ayam dengan 40% oat memberikan pengaruh yang tinggi 

terhadap nilai gross energy pada sosis ayam. 
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Lampiran 13. Perhitungan Perlakuan Terbaik 

 

 Data Nilai Perlakuan Terbaik 

Responden 
Variabel 

pH Daya Ikat Air Tekstur Kolagen GE 

1 0,8 1,0 0,9 0,6 0,7 

2 0,6 0,9 1,0 0,7 0,8 

3 0,9 0,6 1,0 0,8 0,7 

4 0,7 0,9 1,0 0,8 0,6 

5 1,0 0,8 0,9 0,6 0,7 

6 0,6 0,7 1,0 0,9 0,8 

7 0,7 0,9 1,0 0,6 0,8 

8 0,7 0,9 1,0 0,6 0,8 

9 0,7 0,9 1,0 0,6 0,8 

10 0,8 0,9 1,0 0,6 0,7 

11 0,8 0,9 1,0 0,6 0,7 

12 0,6 0,7 1,0 0,9 0,8 

13 0,6 0,7 1,0 0,8 0,9 

14 0,7 0,6 1,0 0,8 0,9 

15 0,7 0,6 1,0 0,9 0,8 

16 0,9 0,8 1,0 0,7 0,6 

17 0,8 1,0 0,9 0,6 0,7 

18 0,8 0,9 1,0 0,6 0,7 

19 0,6 0,7 1,0 0,8 0,9 

20 0,8 0,9 1,0 0,6 0,7 

21 1,0 0,8 0,9 0,6 0,7 

22 0,6 0,7 1,0 0,8 0,9 

23 0,9 0,8 1,0 0,7 0,6 

24 0,6 0,7 1,0 0,9 0,8 

25 0,7 0,9 1,0 0,6 0,8 

26 0,6 0,9 1,0 0,7 0,8 

27 0,8 0,9 1,0 0,6 0,7 

28 0,7 0,9 1,0 0,6 0,8 

29 0,8 0,9 1,0 0,6 0,7 

30 0,9 0,8 1,0 0,7 0,6 

31 0,9 0,6 1,0 0,8 0,7 

32 0,7 0,9 1,0 0,8 0,6 

33 0,8 0,9 1,0 0,6 0,7 

34 0,9 0,8 1,0 0,7 0,6 

35 0,6 0,7 1,0 0,9 0,8 

Jumlah 26,3 28,5 34,6 24,7 25,9 

Rata-rata 0,751 0,814 0,989 0,706 0,740 

Rangking III II I V IV 

Bobot Variabel (BV) 0,760 0,824 1,000 0,714 0,749 
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 Nilai Rataan Masing-masing Variabel dari Seluruh Perlakuan 

Perlakuan 
Variabel 

pH Daya Ikat Air (%) Tekstur (N) Kolagen (%) GE (kkal/gr) 

P0 5,995** 61,145** 14,5* 2,318** 4,986* 

P1 5,943 57,612  9,55 2,225 5,134 

P2 5,895 55,609  9,025 2,181 5,246 

P3 5,763 51,622  8,125 2,113 5,357 

P4 5,695* 41,476*  6,875** 1,938* 5,519** 

Keterangan: 

*) Nilai Terjelek 

**) Nilai Terbaik 

 

 Nilai Masing-masing Variabel dari Seluruh Perlakuan 

Perlakuan 
Variabel 

pH Daya Ikat Air (%) Tekstur (N) Kolagen (%) GE (kkal/gr) 

P0U1 6,06 61,736 16,0 2,370 4,999 

P0U2 6,10 61,883 17,9 2,285 4,938 

P0U3 6,10 61,182 12,0 2,215 5,069 

P0U4 5,72 59,779 12,1 2,400 4,939 

P1U1 5,98 59,405 9,0 2,210 5,023 

P1U2 6,05 58,736 11,2 2,175 4,955 

P1U3 6,06 55,985 9,9 2,180 5,253 

P1U4 5,68 56,323 8,1 2,335 5,304 

P2U1 5,90 56,880 8,4 2,195 5,037 

P2U2 6,01 55,702 11,0 2,165 5,200 

P2U3 6,01 55,416 9,8 2,110 5,375 

P2U4 5,66 54,437 6,9 2,255 5,374 

P3U1 5,83 52,935 7,9 2,105 5,311 

P3U2 5,96 49,916 10,2 2,020 5,210 

P3U3 5,64 53,720 9,1 2,105 5,396 

P3U4 5,62 49,916 5,3 2,220 5,510 

P4U1 5,78 41,191 7,0 1,940 5,586 

P4U2 5,87 41,585 10,0 2,000 5,221 

P4U3 5,57 40,799 6,8 1,860 5,698 

P4U4 5,56 42,328 3,7 1,950 5,573 
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 Nilai Hasil Perhitungan Perlakuan Terbaik 

Variabel BV BN 
P0 P1 P2 P3 P4 

Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh 

pH 0,760 0,188 0,809 0,152 0,692 0,130 0,671 0,126 0,421 0,079 0,435 0,082 

DIA 0,824 0,204 0,649 0,132 0,476 0,097 0,480 0,098 0,448 0,091 0,861 0,175 

Tekstur 1,000 0,247 0,576 0,142 0,532 0,132 0,482 0,119 0,423 0,105 0,496 0,123 

Kolagen 0,714 0,176 0,557 0,098 0,313 0,055 0,490 0,086 0,070 0,012 1,280 0,226 

GE 0,749 0,185 0,366 0,068 0,513 0,095 0,618 0,114 0,490 0,091 0,625 0,116 

Total 4,046 1,000   0,593   0,508   0,544   0,378   0,721* 

Keterangan: (*) P4 (substitusi oat sebesar 40% dengan daging ayam 60% dalam sosis) adalah 

perlakuan terbaik. 
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