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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan substitusi tepung tapioka dengan 

pati biji nangka terhadap kualitas kimiawi bakso ayam. Materi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah bakso yang terbuat dari daging ayam segar. Bahan lain yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pati biji nangka. Biji nangka yang terkumpul langsung diolah menjadi pati. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 3 

ulangan Perlakuan dalam penelitian ini adalah P0 : Tepung tapioka 100 %, P1 : Tepung tapioka 75 % + 

pati biji nangka 25 %, P2 : Tepung tapioka 50 % + pati biji nangka 50 %, P3 : Tepung tapioka 25 % + pati 

biji nangka 75 %, P4 : Pati biji nangka 100 %. Data dianalisis menggunakan analisis ragam dengan pola 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) jika terdapat perbedaan antar perlakuan maka dilanjutkan dengan uji 

Duncan. Hasil penelitian menunjukkan penambahan substitusi tepung tapioka dengan pati biji nangka 

memberikan pengaruh terhadap bahan kering, kadar abu, kadar protein dan kadar lemak pada bakso 

ayam. Disimpulkan bahwa dengan penambahan substitusi tepung tapioka dengan pati biji nangka 

meningkatkan kualitas kimiawi bakso ayam yang meliputi bahan kering, kadar abu, kadar protein dan 

kadar lemak. 

Kata kunci : pati biji nangka, tepung tapioka, bakso, daging ayam 
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ABSTRACT 

The aim of this research to determine the best substitution of tapioca flour with jackfruit seed starch 

in terms of the chemical qualities such as dry matter, ash content, protein content and fat content. 

The material used in this research was meatballs made from fresh chicken meat. The method of this 

research was experiment designed by completely randomized design (CRD) with 4 treatments and 3 

replications that was P0: tapioca flour 100%, P1: tapioca flour 75% + jackfruit seeds starch 25%, P2: 

tapioca flour 50% jackfruit seed starch + 50%, P3: tapioca flour 25% + 75% jackfruit seed starch, P4: 

100%  jackfruit seeds starch. provision of tapioca flour in making meatballs as much as 20% of the 

weight of the meat. The data was analyzed by ANOVA. The result of the research showed that 

substitution tapioca flour with jackfruit seeds starch in chicken meatballs can be seen that the addition 

of highly significant (p<0.01) in terms of proximate analysis. The optimum percentage chicken 

meatballs with the addition of substitution tapioca flour with  jackfruit seeds starch are known with a 

percentage of 25% jackfruit seed starch and 75 % tapioca flour. it is advisable to make additions 

jackfruit seed starch substitution as much as 25% to as much as 75% of tapioca flour to improve the 

chemical quality chicken meatballs. 
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PENDAHULUAN 

Daging merupakan salah satu bahan 
pangan hewani yang bergizi tinggi, selain 
ditunjukkan oleh tingginya kandungan protein 
dalam daging dengan perbandingan hampir 
sama dengan pola yang dibutuhkan untuk 
pertumbuhan manusia. Daging yang banyak 
dikonsumsi di Indonesia biasanya diperoleh 
dari berbagai ternak yang dipelihara. Daging 
ayam merupakan sumber protein hewani yang 
memiliki kandungan asam amino yang lengkap. 
Daging ayam memiliki ciri dagingnya 
bertekstur lembut, berwarna putih, mudah 
diolah serta disenangi konsumen. Daging ayam 
dapat diolah menjadi berbagai produk 
makanan seperti kornet, dendeng, sosis, abon, 
nugget dan bakso. 

Bakso merupakan salah satu 
teknologi pengolahan daging terstrukturisasi 
(restructured meat) yaitu daging yang 
dihaluskan, dicampur dengan tepung tapioka 
dan dibentuk bulat dengan ukuran yang 
dikehendaki, kemudian direbus dalam air 
mendidih dan apabila terapung maka bakso 
telah matang.  

Dewasa ini banyak bakso mengalami 
perkembangan dan kreasi, salah satunya 
menggunakan bahan baku daging ayam karena 
memiliki berbagai keunggulan, antara lain 
rendah kolesterol dan memiliki harga yang 
relatif murah dibandingkan dengan daging sapi 
yang pada umumnya digunakan sebagai bahan 
baku pembuatan bakso serta lebih   kenyal   
dan lembut, halus, tulang dada lentur, 
mempunyai marbling yang cukup dan jaringan 
lemak yang minimal. Dalam pembuatan bakso 
ayam, daging ayam yang digunakan adalah 
bagian dada tanpa kulit per 100 g mengandung 
74,2 g air, 24,0 g protein dan 1,1 g lemak. 
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Proses pembuatan bakso ayam 
ditambahkan bahan-bahan yang menentukan 
kualitas bakso yang dihasilkan. Diantaranya: 
tepung tapioka, putih telur, bawang putih, 
garam, gula, lada es batu/air es. Pada 
pembuatan bakso ayam ini disubstitusi pati biji 
nangka, dengan substitusi pati biji nangka 
diharapkan dapat menambah kualitas kimiawi 
bakso. Pati biji nangka memiliki kadar  amilosa 

sekitar 52,53%. Amilosa dapat 
mempengaruhi proses  pengembangan  
pati  dan   tingkat kekentalan pati. Amilosa 
berperan dalam pembentukan gel. 

Tepung tapioka dalam produk bakso 
berfungsi untuk memperbaiki/menstabilkan 
emulsi, meningkatkan daya ikat air, 
memperkecil penyusutan, menambah berat 
produk dan dapat menekan biaya produksi. 
Pembentukan gel (gelatinisasi) pada tepung 
tapioka selama proses pembuatan bakso akan 
menghasilkan kekentalan, kepadatan dan 
kekakuan. Tepung tapioka mengandung 
karbohidrat 86,55%, air 13,12%, protein 0,13%, 
lemak 0,04% dan abu 0,16%. 

Biji nangka selama ini belum banyak 
dimanfaatkan dan diolah. Biji nangka yang 
merupakan limbah pengolahan buah nangka 
dalam pembuatan keripik nangka dapat 
dimanfaatkan menjadi pati. Pemanfaatan pati 
biji nangka dalam produk olahan daging dapat 
berfungsi sebagai filler  dan binder, terutama 
untuk produk-produk daging yang diolah 
dengan tekhnologi restructured meat. Pati 
yang terbuat dari biji nangka diharapkan dapat 
mensubstitusi tepung tapioka sebagai bahan 
pengisi dan bahan pengikat dalam pembuatan 
bakso. Kajian substitusi bakso dengan pati biji 
nangka bertujuan untuk penganekaragaman 
sumber pangan dan pemanfaatan  limbah biji 
nangka yang berasal dari limbah pengolahan 
buah nangka, salah satunya yaitu berasal dari 
industri yang bergerak di bidang produksi 
keripik buah. 

Pati dari biji nangka dapat 
mempunyai kemampuan untuk menyerap air 
lebih tinggi daripada tepung tapioka karena 
kadar amilosa pati biji nangka lebih besar 
daripada kadar amilosa pada tepung tapioka, 
akibatnya akan berpengaruh pada temperatur 
gelatinisasi, yaitu berkisar pada suhu 80oC 
pada pati biji nangka, sedangkan untuk suhu 



gelatinisasi pada tepung tapioka berkisar 
antara (52-64)oC. Pembentukkan gel pada 
kombinasi antara pati biji nangka dengan 
tepung tapioka dapat berfungsi sebagai bahan 
pengikat yang baik dan dapat digunakan dalam 
pembuatan bakso yang akan memberikan hasil 
berupa produk bakso dengan kualitas lebih 
baik dan disukai konsumen. 

 
MATERI DAN METODE 

Materi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah bakso yang dibuat dari 
daging ayam segar. Bahan lain yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah biji nangka. Biji 
nangka yang telah terkumpul langsung 
diproses menjadi pati. Peralatan yang 
digunakan untuk penelitian adalah chopper, 
panci (panci besar, panci sedang, panci kecil), 
kompor gas, talenan, pengaduk, sarung tangan 
plastik, baskom, sendok, peniris, pisau, freezer, 
stop watch, timbangan digital, talenan, pisau, 
blender, kain putih, baskom, penyaring, dan 
oven, gunting, kertastisu, kertas label, spidol, 
plastik dan plastik klip. 

Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah percobaan 
laboratorium dengan menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 
perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan 
penambahan pati biji nangka sebagai berikut :  
P0 : Tepung tapioka 100 % dari 20% berat 
daging  
P1 : Tepung tapioka 75 % + pati biji nangka                    

25 % dari 20% berat daging 
P2 : Tepung tapioka 50 % + pati biji nangka            

50 % dari 20% berat daging 
P3 : Tepung tapioka 25 % + pati biji nangka        

75 % dari 20% berat daging 
P4  : Pati biji nangka 100 % dari 20% berat 

daging 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan 
penambahan substitusi pati biji nangka dengan 
tepung tapioka memberikan pengaruh 
terhadap bahan kering, kada abu, kadar 
protein dan kadar lemak pada bakso ayam. 
Pengaruh Substitusi Pati Biji Nangka terhadap 
Bahan Kering Bakso Ayam  

Hasil analisis bahan kering 
didapatkan bahwa perlakuan substitusi pati biji 

nangka memberikan pengaruh sangat nyata 
(P>0,01) menurunkan nilai bahan kering bakso 
ayam. Nilai rata-rata bahan kering bakso ayam 
dapat dilihat pada Tabel 1. 
Tabel 1. Nilai rata-rata substitusi pati biji 

nangka terhadap bahan kering bakso 
ayam 

Perlakuan Rata-rata 

P0 (Subs. pati biji  
nangka 0%) 

33.02 ± 1,72 

P1 (Subs. pati biji  
nangka 25%) 

32.71 ± 2,95 

P2 (Subs. pati biji  
nangka 50%) 

45.64 ± 6,79 

P3 (Subs. pati biji  
nangka 75%) 

29.48 ± 3,35 

P4 (Subs. pati biji  
nangka 100%) 

26.15 ± 2,27 

 
Pada Tabel 1. menunjukkan bahwa 

nilai rata-rata analisis kimiawi bahan kering 

dari hasil penelitian berkisar antara 26,15% 

sampai dengan 45,64%. Nilai rata-rata analisis 

kimiawi bahan kering tertinggi diperoleh dari 

perlakuan bakso ayam dengan substitusi pati 

biji nangka 25% (P1), sedangkan nilai rata-rata 

tertinggi diperoleh dari perlakuan substitusi 

pati biji nangka 50% (P2). 

 Hasil rata-rata tersebut dapat 

diketahui bahwa pada bakso ayam dengan 

substitusi pati biji nangka sebesar 50% lebih 

lembek dan cenderung menurun dengan 

semakin banyak substitusi pati biji nangka. Hal 

ini dikarenakan substitusi pati biji nangka yang 

terlalu tinggi akan lebih mengikat daya air pada 

bakso. Hal ini sesuai  dengan pendapat 

(Wahyudi, 2009) yang menyatakan bahwa sifat 

dari pati biji nangka yang mempunyai 

kandungan amilosa dan amilopektin yang 

cukup tinggi. Amilosa memiliki sifat mudah  

menyerap air, sedangkan amilopektin bersifat 

lebih lekat dan cenderung membentuk gel 

apabila disuspensikan dengan air. Umumnya 

baik digunakan sebagai bahan pengikat. Pati 

biji nangka juga dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan  tambahan dalam pembuatan bakso, 

salah satunya adalah sebagai bahan pengikat. 



 Peningkatan substitusi pati biji nangka 

menyebabkan menurunnya bahan kering 

dalam bakso. Hal ini terjadi karena didalam 

pati biji nangka terdapat kandungan amilosa 

dan amilopektin yang mana amilosa 

mempunyai sifat menyerap air dan 

amilopektin bersifat membentuk gel apabila 

bersuspensi dengan air. Kemampuan mengikat 

air yang dimiliki oleh pati biji nangka 

mempengaruhi kekenyalan dari bakso itu 

sendiri, sehingga WHC didalam bakso akan 

menurun. 

Pengaruh Substitusi Pati Biji Nangka terhadap 
Kadar Abu Bakso Ayam 

Abu merupakan zat anorganik sisa 
hasil pembakaran suatu bahan organik. 
Pengabuan merupakan suatu proses 
pemanasan bahan dengan suhu sangat tinggi 
selama beberapa waktu sehingga bahan akan 
habis terbakar dan hanya tersisa zat anorganik 
berwarna putih keabu-abuan yang disebut 
abu. Kandungan abu dan komposisinya 
bergantung pada macam bahan dan cara 
pengabuan yang digunakan. Kandungan abu 
dari suatu bahan menunjukkan kadar mineral 
dalam bahan tersebut. Nilai rata-rata kadar 
abu bakso ayam dapat dilihat pada tabel 2. 
Tabel 2. Nilai rata-rata substitusi pati biji 

nangka terhadap kadar abu bakso 
ayam 

Perlakuan Rata-rata 

P0 (Subs. pati biji  
nangka 0%) 

3.61 ± 0,15 

P1 (Subs. pati biji  
nangka 25%) 

3.33 ± 0,15 

P2 (Subs. pati biji  
nangka 50%) 

4.01 ± 0,12 

P3 (Subs. pati biji  
nangka 75%) 

4.80 ± 0,21 

P4 (Subs. pati biji  
nangka 100%) 

5.45 ± 0,15 

 

Hasil analisis proksimat kadar abu 
pada Tabel 11. menunjukkan bahwa dengan 
perlakuan penambahan substitusi pati biji 
nangka memberikan pengaruh yang sangat 
nyata (P<0,01) terhadap nilai proksimat kadar 
abu bakso ayam. Berdasarkan Tabel 2. dapat 
dijelaskan bahwa nilai rata-rata analisis 

proksimat kadar abu pada bakso ayam yang 
tertinggi dihasilkan pada perlakuan dengan 
penambahan substitusi pati biji nangka 
sebanyak 100% (P4) dengan nilai rata-rata 
5,45% dan nilai rata-rata terendah dihasilkan 
pada perlakuan dengan penambahan 
substitusi pati biji nangka 0% (P1) yaitu 3,33%. 
Jadi semakin banyak penambahan substitusi 
pati biji nangka, maka nilai kadar abu dalam 
bakso ayam semakin meningkat. 

Pengabuan dilakukan untuk 
menentukan jumlah mineral yang terkandung 
dalam bahan. Penentuan kadar mineral bahan 
secara asli sangatlah sulit sehingga perlu 
dilakukan dengan menentukan sisa hasil 
pembakaran atas garam mineral bahan 
tersebut. Pengabuan dapat menyebabkan 
hilangnya bahan-bahan organik dan anorganik 
sehingga terjadi perubahan radikal organik dan 
segera terbentuk elemen logam dalam bentuk 
oksida atau bersenyawa dengan ion-ion 
negatif. 

Penentuan abu total dilakukan 
dengan tujuan untuk menentukan baik 
tidaknya suatu proses pengolahan, 
mengetahui jenis bahan yang digunakan, serta 
dijadikan parameter nilai gizi bahan makanan. 
(Krisno, 2001). 

Pada penelitian ini menggunakan 
sampel bakso daging ayam bersubstitusi pati 
biji nangka. Setiap sampel diberikan perlakuan 
yang berbeda-beda, yaitu dengan 
penambahan substitusi pati biji nangka 0%, 
25%, 50%, 75% dan 100%. 

Pengaruh Substitusi Pati Biji Nangka terhadap 
Kadar Protein Bakso Ayam 

Hasil analisis proksimat 
menunjukkan bahwa dengan perlakuan 
substitusi pati biji nangka memberikan 
pengaruh sangat nyata (P<0,01) meningkatkan 
nilai proksimat kadar protein bakso ayam. Nilai 
rata-rata prosimat kadar protein bakso ayam 
dapat dilihat pada Tabel 3. 
  



Tabel 3. Nilai rata-rata substitusi pati biji 
nangka terhadap kadar protein bakso 
ayam 

Perlakuan Rata-rata 

P0 (Subs. pati biji  
nangka 0%) 

43.38 ± 0,86 

P1 (Subs. pati biji  
nangka 25%) 

46.10 ± 1,46 

P2 (Subs. pati biji  
nangka 50%) 

45.03 ± 3,85 

P3 (Subs. pati biji  
nangka 75%) 

45.14 ± 1,42 

P4 (Subs. pati biji  
nangka 100%) 

44.10 ± 2,01 

 
Tabel 3. menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata analisis proksimat kadar protein dari 
hasil penelitian berkisar 43,38% sampai 
dengan 46,10%. Nilai rata-rata analisis 
proksimat kadar protein terendah diperoleh 
dari perlakuan bakso ayam dengan 
penambahan subtsitusi pati biji nangka 0% 
(P0), sedangkan nilai rata-rata analisis 
proksimat kadar protein tertinggi diperoleh 
dari perlakuan bakso ayam dengan 
penambahan substitusi pati biji nangka 25% 
(P1). 
 Hasil rata-rata cenderung menurun 
dengan semakin banyaknya penambahan 
substitusi pati biji nangka. Menurut Rohman 
(2015) ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi penurunan kadar protein pada 
suatu bahan pangan, antara lain pelarut 
organik, suhu dan mekanik. Denutrasi karena 
pH bersifat reversible. Pada titik isoelektrik 
kelarutan protein akan berkurang sehingga 
protein akan menggumpal dan mengendap. 
Pada konsetrasi rendah pelarut organik akan 
menstabilkan protein. Konsentrasi yang tinggi 
pada pelarut organik akan mendenaturasi 
protein. Semakin tinggi suhu yang digunakan, 
protein akan rusak dan menggumpal. 
Kerusakan mekanik karena adanya gaya 
mekanik terhadap protein, contohnya 
pengocokan, pengadukan dan pengepresan. 
 
Pengaruh Substitusi Pati Biji Nangka terhadap 
Kadar Lemak Bakso Ayam 

Hasil analisis proksimat 
menunjukkan bahwa dengan perlakuan 
substitusi pati biji nangka memberikan 

pengaruh sangat nyata (P<0,01) meningkatkan 
nilai proksimat kadar protein bakso ayam. Nilai 
rata-rata prosimat kadar protein bakso ayam 
dapat dilihat pada Tabel 4. 
Tabel 4. Nilai rata-rata substitusi pati biji 

nangka terhadap kadar lemak bakso 
ayam 

Perlakuan Rata-rata 

P0 (Subs. pati biji  
nangka 0%) 

4.92 ± 0,25 

P1 (Subs. pati biji  
nangka 25%) 

5.07 ± 0,42 

P2 (Subs. pati biji  
nangka 50%) 

5.81 ± 0,25 

P3 (Subs. pati biji  
nangka 75%) 

7.05 ± 0,35 

P4 (Subs. pati biji  
nangka 100%) 

7.18 ± 0,35 

 
Dilihat dari Tabel 4. bisa diartikan 

bahwa dengan perlakuan penambahan pati biji 
nangka memberikan pengaruh yang nyata 
(P>0,05) terhadap kadar lemak bakso ayam. 
Kadar lemak tertinggi didapatkan pada 
substitusi pati biji nangka sebesar 100% dan 
terendah pada substitusi pati bijij nangka 
sebesar 0%. Kadar lemak bakso ditentukan 
dengan cara ekstraksi lemak, namun pelarut 
yang digunakan harus terbebas dari air 
(pelarut Anhydrous) agar bahan-bahan yang 
larut dalam air tidak terekstrak dan terhitung 
sebagai lemak dan keaktivan pelarut tersebut 
menjadi berkurang. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
nilai rata-rata analisis kimiawi kadar lemak 
pada bakso ayam berkisar antara 4,92% 
sampai dengan 7,18%, semakin besar 
substitusi pati biji nangka maka kadar lemak 
bakso daging ayam akan semakin tinggi. 
Perubahan tersebut bisa terjadi karena pati biji 
nangka memiliki kadar amilosa yang lebih 
tinggi dibandingkan tepung tapioka. Kadar 
amilosa pada pati biji nangka 52,53%, 
sedangkan kadar amilosa pada tepung tapioka 
hanya 28,10%. 
 Hasil rata-rata tersebut dapat 
diketahui bahwa  pada saat mengekstraksi 
lemak, akan terekstraksi pula zat-zat yang larut 
dalam lemak seperti sterol, phospholipid, 
asam lemak bebas, dan lain-lain. Nilai rata-rata 



tertinggi pada perlakuan dengan penambahan 
pati biji nangka sebesar 100% (P4). 
 Hasil analisis kadar lemak terhadap 
bakso ayam menunjukan bahwa adanya 
pengaruh penambahan substitusi pati biji 
nangka pada bakso daging ayam terhadap 
kadar lemak. Hal ini terlihat dari perlakuan 
yang digunakan, semakin tinggi pati biji nangka 
yang ditambahkan maka kadar lemak yang 
dihasilkan semakin tinggi pula. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
KESIMPULAN 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Dengan penambahan substitusi pati biji 
nangka pada bakso ayam dapat diketahui 
bahwa penambahan tersebut 
meningkatkan nilai kualitas kimiawi ditinjau 
dari analisis proksimat yang meliputi bahan 
kering, kadar abu, kadar protein dan kadar 
lemak. 

2. Persentase terbaik substitusi pati biji 
nangka dengan tepung tapioka dalam 
pembuatan bakso ayam diketahui dengan 
persentase 25% pati biji nangka dan 75% 
tepung tapioka. 

SARAN 
Disarankan untuk melakukan 

penambahan substitusi pati biji nangka 
sebanyak 25% dengan tepung tapioka 
sebanyak 75% untuk meningkatkan kualitas 
kimia bakso ayam dan dilakukan penelitian 
lebih lanjut mengenai produk peternakan yang 
lain, seperti susbtitusi tepung tapioka dengan 
pati biji nangka pada tempura ditinjau dari 
kualitas fisik, kualitas kimiawi, kualitas 
organoleptik dan nilai profil asam lemaknya. 

DAFTAR PUSTAKA 
Asmawati. 2005. Pengaruh Penggunana 

Sorbitol Terhadap Tekstur dan Mutu 
Bakso Daging Sapi 8 Jam dan 12 Jam 
Post Mortem. Skripsi. Fakultas 
Peternakan. Universitas Brawijaya 
Malang. 

 
 
 
 

Astawan, M. 2004. Mengapa Kita Perlu Makan 
Daging?. http://72.14.203.104/ 
search?q=cache:WcqvtIDS6kIJ:www.gi
zi.net/cgi-bin/berita/fullnews. Diakses 
17/04/2012. 

 
Daulay, D. 1991. Fermentasi Keju. Pusat Antar 

Universitas Pangan Dan Gizi IPB. 
Bogor. 

 
Gaman, P. M. dan K. B. Serringtong. 1992. 

Ilmu Pangan Nutrisi dan Mikrobiologi. 
Edisi ke dua. Diterjemahakan oleh 
Garjito, M., Naruki S.Murdiati, A dan 
Sardjono. Gadjah Mada university 
Press. Yogyakarta. 

 
Guttam, C. M. dan  K. C. Jewtt. 1993. 

Proctectium of the Archival Material 
from 

 
Pollutans: Diffusion of Sulfur Droxide Through 

Boxboard. Journal of The America 
Institute of Conservation. Vol 32 
pp.81-91. http:// 
consevationreseources.cam/Main/ 

 
Holland, A., A.A. Welch, I.D. Unwin, D.H. Buss, 

A.A.  Paul,  &  D.A.T.  Southgate.  
1997. The Compostion of Foods. Fifth 
Revised and Extended Edition. The 
Royal Society of Chemistry and 
Ministry of Agriculture, Fisheries and 
Food. 

 
Huang, R, Y. M. dan Feng, X. 1997. Liquid 

Separation By Membrane 
Pervaporation : a review. American 
chemical society. 36: 1048-1066. 

 
Manulang, M M theresia dan H. E irianto. 

1995. Pengaruh Konsentrasi Tepung 
Tapioka dan Sodium Tripoliphosfat 
Terhadap Mutu dan Daya Awet 
Komaboko Ikan Pari Kepala ( Trygon 
Sephen ) Buletin Teknologi Dan 
Industri Pangan. 6(2) : 21 – 26 

 
 
 
 

http://72.14.203.104/%20search?q=cache:WcqvtIDS6kIJ:www.gizi.net/cgi-bin/berita/fullnews
http://72.14.203.104/%20search?q=cache:WcqvtIDS6kIJ:www.gizi.net/cgi-bin/berita/fullnews
http://72.14.203.104/%20search?q=cache:WcqvtIDS6kIJ:www.gizi.net/cgi-bin/berita/fullnews


Muhammad S., Fadel. 2014. Lembaga 
Pengkajian Pangan Obat-obatan dan 
Kosmetika MUI. 
http://www.article.manager.htm.  
Diakses 17/04/2012.  

 
Murniah, A. S dan Sunarman. 2000. Daftar 

Kandungan Bahan Makanan. Fakultas 
Pertanian. Institute Pertanian Bogor. 

 
McCance and Widdowson’s. 2001. The 

Composition of Foods The Royal 
Society 
of Chemistry and The Ministry of 
Algriculture. Fisheries and Food. 
London. 

 
Purnomo, H. 1997. Perubahan Bahan Pengikat 

Dalam Bakso Karena Pemanasan. 
Fakultas Peternakan. Universitas 
Brawijaya. Malang. 

 
Purnomo, H. 1998. Teknologi Hasil Ternak 

Kaitannya dengan Keamanan Pangan 
Menjelang Abad 21. Pidato Pengukuhan Guru 

Besar dalam Ilmu Teknologi Hasil 
Ternak Pada Fakultas Peternakan. 
Universitas Brawijaya. Malang. 

 
Purwadi. 1994. Dasar – Dasar Metode Sensori 

Untuk Evaluasi Pangan. Program 
Teknologi Hasil Ternak. Universitas 
Brawijya. Malang 

 
Rahardyan, D. 2004. Bakso ( traditional 

indonesian meatball) properties whit 
post mortem condition and frozen 
storage. Thesis. Departemen of 
animal science at Lausiana State 
University. Lausiana 

 
Santosa, H. B. 1992. Bawang Putih. Kanisius. 

Jakarta.  
 
Sarpian, T. 2007. Pedoman Berkebun Lada dan 

Analisa Usaha Tani. Kansius. 
Yogyakarta. 

 
 
 

Sasongko. 2000. Mutu Karkas Ayam Potong. 
http://ntb.litbang.deptan.go.id/potek
/mk_ayamptng.htm. Diakses 
19/04/2012. 

Soeparno. 1994. Ilmu dan Teknologi Daging. 
Yogyakarta: UGM Press. 

 
Soeparno. 1998. Ilmu dan Teknologi Daging 

Cetakan ke Dua. Gadjah Mada 
University Press. Yogyakarta. 

 
Suprapti. 2003. Membuat: Bakso Daging dan 

Bakso Ikan. Penerbit: PT.Kanisius. 
Yogyakarta 

 
Thenawidjaja, M.,  M. Astawan, & N.S. Palupi. 

2000.  Penuntun  Praktikum Dasar  
Dasar Biokimia Pangan dan Gizi. 
Jurusan Ilmu Produksi Ternak Fakultas 
Peternakan Institut Pertanian Bogor, 
Bogor 

 
Triatmodjo, S. 1992. Pengaruh Penggantian 

Daging Sapi dengan Daging 
Kerbau,Ayam, Kelinci pada Komposisi 
dan Kualitas Fisik Bakso. Buletin 
Peternakan Volume 6. Universitas 
Gadja Mada. Yogyakarta. 

 
Usmiati. 2009.  Bakso sehat. Warta penlitian 

dan pengembangan pertania. Cetakan 
vol.31 :29-31. 

 
Wahyudi, H. 2009. Optimasi Kadar Amilum Biji 

Nangka (arthocarpus heterophyllus 
lamk) Sebagai Bahan Pengikat Tablet 
Parasetamol Dengan Metode 
Granulasi Basah. Fakultas MIPA. 
UHAMKA. 

 
Wibowo, S. 1991. Budidaya Bawang Putuh, 

Bawang Merah, Bawang Bombay. 
Penebar Swadaya. Jakarta. 

 
Wibowo, S. 2000. Pembuatan Bakso Ikan dan 

Bakso Daging. Cetakan Ke tujuh, 
Penebar Swadaya. Jakarta. 

 
Widyaningsih. 2006. Alternatif  Penggantian 

Formalin Pada Produk Pangan. Tribus 
agrisarana, Surabaya. 

http://ntb.litbang.deptan.go.id/potek/mk_ayamptng.htm
http://ntb.litbang.deptan.go.id/potek/mk_ayamptng.htm


Winarno, F. G dan T. S. Rahayu. 1994. Bahan 
Tambahan Makanan dan Kontaminan. 
PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 

 
Winarno, F.G. 1997. Kimia Pangan dan Gizi. 

PT. Gramedia Pustaka Utama. 
Jakarta. 

 
Zobel, H.F. Starch: Source, Produc tion  dan  

Properties.  Dalam:  Schenck , F.W 
dan Hebeel, R.E. Starch Hydrolysis 
Product. New York: VCH Publisher 
,Inc., 1992: 23 - 29. 

 


