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EFFECT OF TARO FLOUR (Colocasia esculenta L) 

SUBSTITUTION ON FERMENTED SAUSAGE IN 

TERMS OF WATER CONTENT, pH, LACTIC ACID 
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ABSTRACT 

 

  The objective of this research was to determine the 

effect of substitution taro flour on fermented sausage in terms 

of water content, pH, total lactic acid and total Lactic Acid 

Bacteria (LAB). Research the materials were beef, taro flour, 

skimmed milk, fat, STPP, salt, sugar, pepper, garlic, nutmeg, 

ice cubes, and culture of LAB. The method used Randomized 

Block Design (RBD), with 5 treatments of taro flour 

percentage 0%(P0); 5%(P1); 10%(P2); 15%(P3); 20%(P4) and 

4 replications. Data was analyzed by analysis of variance 

(ANOVA) which was followed by the Duncan’s Multiple 

Range Test for any significant results. The results showed that 

the addition of taro flour had high significants effect (P<0.01) 

on water content, pH, and total lactic acid. However its 

treatment indicated insignificants effect (P>0.05) on total 

lactic acid bacteria. The 15 percents of taro flour addition 
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decrease 36.15%±0.141 of water content and 4.99±0.095 of 

pH, increasing 1.15%±0.002 of total lactic acid however the 

similar result on  6,83±0,115 log CFU/g of total lactic acid 

bacteria. It suggested to make the further research in case of 

storage time, curing time and concentration of lactic acid 

bacteria in fermented sausages. 

 

 

Key words: culture, storage time and curing time. 
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RINGKASAN 

 

Sosis fermentasi adalah hasil olahan dari daging yang 

diasamkan melalui proses fermentasi dengan bantuan bakteri 

asam laktat yaitu Lactobacillus plantarum atau Lactobacillus 

lactis. Bakteri Asam Laktat disebut pula sebagai bakteri 

probiotik karena menguntungkan bagi tubuh manusia yang 

mengkonsumsinya. Probiotik perlu substrat bahan makanan 

tambahan yang menunjang pertumbuhan dan 

perkembangannya. Salah satu alternatifnya menggunakan 

tepung talas. Tepung talas banyak mengandung pati sebesar 

70-80%. Kandungan pati yang tinggi dapat digunakan sebagai 

nutrisi untuk pertumbuhan Bakteri Asam Laktat. Pati dalam 

tepung talas ini diharapkan dapat meningkatkan populasi 

bakteri asam laktat.  

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 

2015 – 30 November 2015 di Laboratorium Teknologi Hasil 

Ternak Universitas Brawijaya Malang dan Laboratorium 

Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 

Malang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 
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perbedaan pengaruh berbagai substitusi tepung talas Colocasia 

esculenta L dan mendapatkan tingkat penggunaan tepung talas 

yang terbaik dalam pembuatan sosis fermentasi ditinjau dari 

kadar air, total asam, pH dan total Bakteri Asam Laktat 

(BAL). Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

perusahaan dan instansi pengolahan sosis fermentasi tentang 

pengaruh penggunaan tepung talas yang optimum pada 

pembuatan sosis fermentasi dan sebagai bahan ilmiah dan 

kajian untuk penelitian lebih lanjut. 

Materi yang digunakan adalah daging sapi (beef short 

ribs dan chuck), tepung talas, susu skim, lemak, sodium 

tripolyphosphate (STPP), garam, gula, merica, bawang putih, 

pala, es batu, dan kultur Bakteri Asam Laktat (BAL). Metode 

yang digunakan adalah percobaan menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap dengan 5 perlakuan yaitu pembuatan sosis 

fermentasi dengan konsentrasi tepung tapioka dan tepung talas 

20%:0% (P0), 15%:5% (P1), 10%:10% (P2), 5%:15% (P3) 

dan 0%:20% (P4) dengan masing masing perlakuan dilakukan 

4 ulangan. Variabel yang diamati yaitu kadar air, pH, total 

asam laktat dan total bakteri asam laktat. Analisis data 

menggunakan analisis ragam, dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan untuk pengamatan yang menunjukkan 

perbedaan pengaruh. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa substitusi tepung 

talas dalam pembuatan sosis fermentasi dengan konsentrasi 

berbeda memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap kadar air, pH, dan total asam laktat. 

Perlakuan P0, P1, P2, P3, P4 memberikan rata rata kadar air 

40,52%; 38,98%; 44,38%; 36,15%; 40,61%. Rata-rata derajat 

keasaman (pH) 5,46; 5,38; 4,68; 4,99; 5,08. Rata-rata total 

asam laktat 0,54%; 0,77%; 0,97%; 1,15%; 1,24%. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tepung talas 

dalam pembuatan sosis fermentasi tidak berbeda nyata 

(P>0,05) terhadap total bakteria asam laktat dengan 
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memberikan nilai rata-rata (P0) 6,72 log CFU/g; (P1) 6,58 log 

CFU/g; (P2) 6,83 log CFU/g; (P3) 6,83 log CFU/g; dan (P4) 

7,06 log CFU/g. 

Kesimpulan pada hasil penelitian ini adalah 

Penggunaan 15% tepung talas dalam pembuatan sosis 

fermentasi dapat meningkatkan total asam laktat 1,15%±0,002, 

menurunkan kadar air 36,15%±0,141 dan pH 4,99±0,095 sosis 

fermentasi tetapi memberikan hasil sama terhadap BAL 

6,83±0,115. Penggunaan tepung talas yang terbaik pada sosis 

fermentasi adalah 15% dengan nilai kadar air 36,15%±0,141, 

pH 4,99±0,095, total asam laktat 1,15%±0,002 dan total 

Bakteri Asam Laktat 6,83±0,115 log CFU/g. Disarankan untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai daya simpan, 

waktu pengasapan dan pengaruh konsentrasi bakteri asam 

laktat yang digunakan agar didapatkan sosis yang memiliki 

kualitas yang baik dan daya simpan yang lebih lama 

dibandingkan sosis pada umumnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Kemajuan pengetahuan dan teknologi yang 

berkembang dalam masyarakat berdampak pada produk-

produk olahan daging. Kemajuan dalam pengolahan daging di 

Indonesia didasarkan pada rendahnya tingkat konsumsi daging 

masyarakat Indonesia. Konsumsi daging sapi masyarakat 

indonesia 2,61 kg per kapita pertahun (BPS, 2015). Rendahnya 

tingkat konsumsi daging sapi masyarakat Indonesia menjadi 

faktor perlunya teknologi pengolahan daging. Berbagai jenis 

olahan daging telah banyak beredar dalam masyarakat seperti 

bakso, sosis, daging asap, abon dan lain-lain.  Sosis 

merupakan salah satu makanan olahan yang cukup digemari 

karena praktis dan rasanya yang enak. Sosis pada dasarnya 

memiliki daya simpan yang relatif singkat bila disimpan dalam 

suhu ruang, sehingga perlu penambahan bahan lain untuk 

meningkatkan daya simpan dari sosis. Penambahan bahan 

pengawet dalam bahan pangan akan berdampak buruk 

terhadap kesehatan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu 

yang panjang. Pengolahan sosis secara fermentasi merupakan 

suatu cara alternatif yang dapat diterapkan untuk 

meningkatkan kualitas dari daging serta baik untuk kesehatan. 
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Sosis yang diolah dengan cara fermentasi memiliki 

keunggulan lebih tahan lama, lebih mudah dicerna, dan dapat 

meningkatkan jumlah probiotik dalam saluran pencernaan.  

Sosis fermentasi adalah hasil olahan dari daging yang 

diasamkan melalui proses fermentasi dengan bantuan Bakteri 

Asam Laktat yaitu Lactobacillus plantarum atau Lactobacillus 

lactis. Bakteri Asam Laktat disebut pula sebagai bakteri 

probiotik karena menguntungkan bagi tubuh manusia yang 

mengkonsumsinya. Probiotik perlu substrat bahan makanan 

tambahan yang menunjang pertumbuhan dan 

perkembangannya. Pembuatan sosis pada umumnya 

menggunakan bahan pengisi tepung tapioka dengan bahan 

dasar berupa daging.  

Daging merupakan bahan pangan yang bernilai gizi 

yang tinggi, baik untuk pertumbuhan dan cocok sebagai media 

pertumbuhan mikroorganisme karena menyediakan berbagai 

nutrisi untuk tumbuh dan berkembangbiak. Zat gizi daging 

tersebut antara lain protein, lemak, air, karbohidrat, vitamin, 

mineral serta kandungan asam amino esensial. Komposisi gizi 

pada daging sangat bervariasi, tergantung dari jenis ternak 

yang menghasilkannya. Daging mempunyai kadar air yang 

sangat tinggi berkisar antara 75-77% (Prasetyo, Padaga dan 

Sawitri, 2013).  
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Kandungan air yang tinggi memberikan kondisi yang 

nyaman untuk pertumbuhan mikroorganisme yang dapat 

menurunkan kualitas daging,  sehingga perlu adanya 

pengolahan lanjut untuk mempertahankan kualitas dari daging. 

Produk olahan daging salah satunya yaitu sosis fermentasi. 

Sosis fermentasi mempunyai kandungan Bakteri Asam Laktat 

yang baik untuk saluran pencernaan.  Bakteri Asam Laktat 

yang digunakan dalam pembuatan sosis fermentasi 

memerlukan nutrisi yang cukup untuk tumbuh, sehingga perlu 

ditambahkan bahan lain yang mengandung karbohidrat yang 

tinggi salah satunya berasal dari tepung-tepungan. Tepung 

yang biasa digunakan dalam pembuatan sosis yaitu tepung 

tapioka. Tepung tapioka memiliki beberapa kelemahan antara 

lain tidak larut dalam air dingin, pemasakan memerlukan 

waktu yang cukup lama dan pasta yang terbentuk cukup keras. 

Talas memiliki potensi untuk dapat digunakan sebagai bahan 

baku tepung-tepungan karena memiliki kandungan pati yang 

tinggi, yaitu sekitar 70-80% serta sangat mudah mengalami 

gelatinasi saat proses pemasakan (Koswara 2013).  

Tepung talas dalam 100 gram mengandung 84,00 

gram karbohidrat, sedangkan tepung tapioka juga dalam 100 

gram mengandung 84,00 gram karbohidrat, hal ini 

membuktikan kandungan karbohidrat yang dimiliki tepung 

talas sama dengan tepung tapioka. Kadar amilosa dan 
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amilopektin yang terkandung dalam tepung talas juga tidaklah 

berbeda jauh dengan kadar amilosa dan amilopektin dari 

tepung tapioka. Tepung tapioka mengandung kadar amilosa 

sebanyak 17,41% dan kadar amilopektin 82,13% (Haris, 

2001). Tepung talas mengandung kadar amilosa sebanyak 

16,5% dan kadar amilopektin sebesar 83,49% (Hartati dan 

Titik, 2003). Pati dan karbohidrat dalam tepung talas ini 

diharapkan dapat meningkatkan populasi Bakteri Asam Laktat. 

Bakteri Asam Laktat akan berpengaruh terhadap 

penurunan pH sosis dan jumlah Bakteri Asam Laktat (BAL) 

akan meningkat menyebabkan rasa sosis semakin asam. Proses 

pengasapan perlu dilakukan untuk menciptakan aroma yang 

khas dari sosis fermentasi. Pengasapan pada sosis fermentasi 

diharapkan dapat menurunkan kadar air pada sosis fermentasi 

karena selama proses fermentasi berlangsung kandungan air 

dalam sosis mengalami proses penguapan. 

Sosis fermentasi merupakan produk fermentasi olahan 

daging dengan penggunaan kultur Bakteri Asam Laktat, yang 

mengubah karbohidrat menjadi asam laktat. Probiotik adalah 

mikroorganisme hidup baik tunggal atau campuran yang 

ditambahkan pada bahan pangan sehingga memberikan efek 

menguntungkan bagi kesehatan manusia sedangkan sumber 

prebiotik yang digunakan berasal dari karbohidrat atau pati 

yang terkandung di dalam tepung talas. Berdasarkan hal 
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tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang tingkat 

penggunaan tepung talas yang tepat untuk menghasilkan sosis 

fermentasi yang berkualitas ditinjau dari kadar air, pH, total 

asam laktat dan total Bakteri Asam Laktat (BAL). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh substitusi tepung talas Colocasia 

esculenta L pada sosis fermentasi meliputi kadar air, 

pH, total asam laktat dan total Bakteri Asam Laktat 

(BAL). 

2. Berapa tingkat penambahan tepung talas yang terbaik 

ditinjau dari kualitas sosis fermentasi meliputi kadar 

air, pH, total asam laktat dan total Bakteri Asam 

Laktat (BAL). 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh substitusi tepung talas 

Colocasia esculenta L dalam pembuatan sosis 

fermentasi ditinjau dari kadar air, pH, total asam laktat 

dan total Bakteri Asam Laktat (BAL). 

2. Mengetahui tingkat penggunaan tepung talas yang 

terbaik dalam pembuatan sosis fermentasi ditinjau dari 
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kadar air, pH, total asam laktat dan total Bakteri Asam 

Laktat (BAL). 

 

1.4. Kegunaan 

Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai bahan acuan untuk pembuatan sosis 

fermentasi dengan penambahan tepung talas 

(Colocasia esculenta L.) karena tepung talas 

mengandung mengandung karbohidrat dan pati yang 

lebih tinggi dibanding tepung tapioka sehingga dapat 

meningkatkan total asam laktat dan Bakteri Asam 

Laktat (BAL) serta menurunkan kadar air dan nilai pH 

pada sosis fermentasi. 

2. Sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan sosis 

dengan bahan pengisi tepung talas. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Daging sapi merupakan salah satu sumber protein 

hewani yang penting dalam kehidupan manusia karena 

kandungan gizinya lengkap. Daging sapi mempunyai kadar 

protein 20-22%, kadar lemak 4-8%, kadar air 70-73% dan 

kadar abu 1% berdasarkan basis basah (Prasetyo dkk., 2013). 

Nilai gizi yang tinggi dan kadar protein yang tinggi juga 

ditunjukkan dengan kelengkapan kandungan asam-asam 
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amino dan perbandingannya hampir sama dengan yang 

dibutuhkan untuk pertumbuhan manusia. Kandungan nutrisi 

yang tinggi itulah yang menyebabkan daging tidak tahan lama 

bila disimpan dalam suhu ruang, sehingga perlu dilakukan 

pengolahan untuk meningkatkan daya simpan. Pengolahan 

yang dapat dilakukan salah satunya yaitu sosis fermentasi. 

Sosis fermentasi merupakan produk fermentasi olahan 

daging dengan penggunaan kultur Bakteri Asam Laktat 

(BAL), yang mengubah karbohidrat menjadi asam laktat. 

Kultur yang sering digunakan dan tersedia secara komersial 

berasal dari golongan Streptococcus, Lactobacillus dan 

golongan Micrococcus (Jay, 2000). Dalam pembuatan sosis 

fermentasi terjadi perubahan gula menjadi asam laktat oleh 

BAL. Gula tersebut berasal dari karbohidrat atau pati dalam 

bahan pengisi (filler) seperti dari tepung-tepungan contohnya 

tepung tapioka. Tepung tapioka sudah biasa digunakan sebagai 

bahan pengisi dalam pembuatan sosis. Padahal jenis tepung 

bukan hanya berasal dari tepung tapioka melainkan dari jenis 

tumbuhan lainnya seperti talas. 

Bahan pengisi (filler) harus mengandung karbohidrat 

yang nantinya dapat digunakan oleh BAL selama proses 

berlangsungnya fermentasi. Menurut Winanti, Andriani dan 

Nurhartadi (2013) persentase penggunaan bahan pengisi 

maksimal adalah 20% dari total daging yang digunakan dalam 
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pembuatan sosis. Talas memiliki potensi untuk dapat 

digunakan sebagai bahan baku tepung-tepungan karena 

memiliki kandungan pati yang tinggi, yaitu sekitar 70-80% 

dan memiliki ukuran granula yang kecil, yaitu sekitar 0.5-5 

mikron (Koswara, 2013).  

Penambahan tepung dalam pembuatan sosis 

fermentasi dapat meningkatkan daya ikat air selama poses 

pemasakan karena terjadi proses geletanisasi. Daya ikat air 

yang cukup tinggi juga sangat baik untuk menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme karena dapat menurunan kadar 

air (Rizki, Rusmarilin dan Ginting, 2014). Penambahan tepung 

talas ini diharapkan dapat mempengaruhi jumlah BAL 

sehingga dapat menurunkan nilai keasaman (pH) sosis 

fermentasi dan meningkatkan kandungan total asam laktat dari 

pada sosis fermentasi. Menurut Blackwell (2015), kandungan 

sosis fermentasi yaitu sebagai berikut kadar air 30-50%, total 

asam laktat 0,5-1,3%, dan pH 4,7-5,3. Dragan, Ilija dan 

Snežana (2011), menyatakan bahwa total Bakteri Asam Laktat 

rata-rata pada sosis fermentasi adalah 8,3-8,5 log CFU/g. 

.Tepung talas dapat digunakan sebagai bahan 

substitusi yang berfungsi sebagai bahan pengisi dalam 

pembuatan sosis fermentasi dengan komposisi yang berbeda-

beda pada setiap variable sampel yang akan digunakan. 

Variasi penambahan tepung talas dengan tepung tapioka yang 
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berbeda diharapkan dapat memberikan pengaruh yang 

berbeda. Kualitas sosis fermentasi perlu dilakukan pengujian 

kadar air, pH, total asam laktat, serta kandungan total Bakteri 

Asam Laktat. Kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 1. 
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Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian 

Sosis 

Fermentasi 

mengandung 

BAL 

BAL membutuhkan 

karbohidrat untuk 

pertumbuhan 

Talas memiliki 

kandungan pati yang 

tinggi, yaitu sekitar 70-

80% dan memiliki 

ukuran granula yang 

kecil, yaitu sekitar 0.5-5 

mikron (Koswara, 2013).  
 

Daging 

sapi 

Mengandung  BAL 

golongan 

Streptococcus, 

Lactobacillus dan 

Micrococcus (Jay, 

2000). 

Bahan pengisi (filler) harus 

mengandung karbohidrat 

(Khotimah dan Hartatie, 2013) 

Daya ikat air tepung talas 

yang cukup tinggi juga 

sangat baik untuk 

menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme karena 

dapat menurunan kadar air 

(Rizki et al., 2014). 

Sosis fermentasi dengan 

penambahan tepung talas 

Substitusi tepung talas meningkatkan 

kadar air, total BAL, total asam dan 

menurunkan nilai pH 
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1.6. Hipotesis 

Penggunaan tepung talas sebagai substitusi dalam 

pembuatan sosis fermentasi menyebabkan peningkatan 

kualitas sosis ditinjau dari penurunan kadar air dan pH dan 

meningkatkan total asam laktat dan total Bakteri Asam Laktat 

(BAL). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Sosis Fermentasi 

Sosis fermentasi adalah makanan siap saji yang diolah 

dengan cara fermentasi daging menggunakan kultur BAL. 

Campuran yang digunakan dalam pembuatan sosis fermentasi 

adalah daging, lemak, gula, kultur bakteri, garam dapur, 

bumbu-bumbu (Arief dkk., 2008). Sosis fermentasi dapat 

dikelompokkan dalam empat kategori yaitu summer sausage, 

cervelat, dry salami, pepperoni. Perbedaan keempat jenis 

tersebut berdasarkan kandungan air yang terkandung di dalam 

sosis fermentasi (Blackwell, 2015) 

Sosis fermentasi adalah salah satu bagian dari produk 

olahan daging dibuat dalam bentuk kering dengan tambahan 

proses pengasapan sehingga didapatkan  sosis yang memiliki 

kandungan air yang relatif rendah. Kadar air yang rendah 

dapat membantu dalam meningkatkan kualitas simpan dari 

sosis fermentasi itu sendiri (Setyorini dkk., 2010). Sosis yang 

baik harus memenuhi persyaratan komposisi umum yaitu 

protein minimal 13%, lemak maksimal 25% dan karbohidrat 

maksimal 8% (SNI 01-3820-1995). 
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Tabel 1. Kandungan air, pH, total asam laktat dan Bakteri 

Asam Laktat sosis fermentasi. 

Kandungan Total 

Kadar Air 30-50%
a
 

pH 4,7-5,3
a
 

Total Asam Laktat 0,5-1,3%
a
 

Total Bakteri Asam Laktat 8,3-8,5 log CFU/g
b
 

Sumber: 
a
 Blackwell (2015) 

 
b 
Dragan et al. (2011) 

 

2.2. Bahan Baku Pembuatan Sosis Fermentasi 

2.2.1. Daging Sapi 

Daging sapi merupakan salah satu sumber protein 

hewani yang penting dalam kehidupan manusia karena 

kandungan gizinya lengkap. Daging sapi mempunyai kadar 

protein 20-22%, kadar lemak 4-8%, kadar air 70-73% dan 

kadar abu 1% berdasarkan basis basah (Prasetyo dkk., 2013). 

Nilai gizi yang tinggi dan kadar protein yang tinggi juga 

ditunjukkan dengan kelengkapan kandungan asam-asam 

amino dan perbandingannya hampir sama dengan yang 

dibutuhkan untuk pertumbuhan manusia. Daging mempunyai 

protein (aktin dan miosin) yang bertindak sebagai emulsifier. 

Pembuatan sosis fase protein-air dalam campuran daging akan 

membentuk matriks yang menyelubungi butiran lemak 
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sehingga berbentuk stabil.  (Buckle, Edward, Fleet dan 

Wooton, 1987). 

Daging mempunyai struktur yang terdiri dari jaringan 

otot, jaringan ikat, pembuluh darah dan jaringan syaraf 

(Lawrie, 2006). Urat daging melekat pada kerangka, kecuali 

urat daging dari bagian bibir, hidung dan telinga yang berasal 

dari sapi atau kerbau yang sehat waktu dipotong. Jenis mutu 

dibedakan menjadi segar, dingin dan beku, syarat mutu, 

pengambilan contoh dan pengemasan. Penggolongan daging 

sapi atau kerbau menurut kelasnya yaitu golongan (kelas) I, 

meliputi daging bagian  has dalam (fillet), tanjung (rump),  has 

luar (sirloin), lemusir (cube roll), kelapa (inside), penutup (top 

side), pendasar dan gandik (silver side). Golongan (kelas) II, 

meliputi daging bagian paha depan,  sengkel (shank), daging 

paha depan (chuck), daging iga (rib meat),  daging punuk 

(Blade). Golongan (kelas) III, meliputi daging lainnya yang 

tidak termasuk golongan I dan II, yaitu samcan (flank), 

sandung lamur (brisket ) (SNI 3932-2008).  

 

2.2.2. Tepung Tapioka 

 Tepung tapioka digunakan sebagai binder produk 

olahan daging seperti sosis dan produk lainnya karena 

harganya yang relatif murah serta kemampuan memperbaiki 

tekstur produk olahan daging yang baik (Rubban, 
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Kalakaikannan and Rao, 2009). Tepung tapioka berfungsi 

sebagai bahan pengisi sosis untuk meningkatkan daya 

mengikat air karena mempunyai kemampuan menahan air 

selama proses pengolahan dan pemanasan. Selain itu pati 

tepung tapioka memegang peranan penting dalam menentukan 

tekstur pada produk makanan (Obtegayo, Samuel and Alalani, 

2013).  

Tepung tapioka digunakan dalam industri pengolahan 

daging karena karakteristik penampakan yang berkilau, tekstur 

yang halus, dan tidak menimbulkan efek rasa dan bau pada 

produk olahannya (Petracci and Bianchi, 2012). Tepung 

tapioka yang dibuat dari ubi kayu mempunyai banyak 

kegunaan, antara lain sebagai bahan pembantu dalam berbagai 

industri. Dibandingkan dengan tepung jagung, kentang, dan 

gandum atau terigu, komposisi zat gizi tepung tapioka cukup 

baik sehingga mengurangi kerusakan tenun, juga digunakan 

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

 

2.2.3. Tepung Talas 

 Talas (Colocasia esculenta) merupakan tanaman 

pangan yang termasuk jenis herba menahun. Talas memiliki 

berbagai nama umum di seluruh dunia, yaitu Taro, Old 

cocoyam, Abalong, Taioba, Arvi, Keladi, Satoimo, Tayoba, 

dan Yu-tao. Tanaman ini diklasifikasikan sebagai tumbuhan 
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berbiji (Spermatophyta) dengan biji tertutup (Angiospermae) 

dan berkeping satu (Monocotyledonae). Taksonomi tumbuhan 

talas secara lengkap adalah sebagai berikut. 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledonae 

Ordo  : Arales 

Famili  : Araceae 

Genus  : Colocasia 

Species  : Colocasia esculenta 

Pertumbuhan paling baik dari tanaman ini dapat 

dicapai dengan menanamnya di daerah yang memiliki 

ketinggian 0 m hingga 2740 m di atas permukaan laut, suhu 

antara 21–27
0
C, dan curah hujan sebesar 1750 mm per tahun. 

Bagian yang dapat dipanen dari talas adalah umbinya, dengan 

umur panen berkisar antara 6-18 bulan dan ditandai dengan 

daun yang tampak mulai menguning atau mengering 

(Koswara, 2013).  

Umbi talas kaya akan karbohidrat, sehingga 

merupakan sumber energi yang potensial bagi manusia. 

Karena butir patinya yang sangat kecil, yaitu antara 1-5 μm 

(Agama-Acevedo, Garcia-Suarez, Gutierrez-Meraz, Sanchez-

Rivera, Martin and Bello-Pe´Rez, 2011) dan kandungan 
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amylose yang tinggi (20-25%), pati dalam umbi talas sangat 

mudah dicerna dengan bantuan α-amylase dalam air liur 

menjadi gula sederhana. Umbi talas sangat cocok menjadi 

bahan makanan terutama untuk balita yang menderita alergi 

makanan dan orang dewasa yang mengalami gangguan 

pencernaan (Ariyanti, Budiyati dan Kumoro, 2014). 

Talas banyak mengandung pati yang cukup tinggi 

berkisar 70-80% sehingga talas dapat digunakan sebagai 

sumber pati yang tinggi (Melia, Juliyarsi dan Rosya, 2010). 

Talas mempunyai kadar oksalat yang cukup tinggi apabila 

dikonsumsi dapat menimbulkan rasa gatal sehingga perlu 

pengolahan yang baik untuk mengurangi kadar oksalat pada 

talas agar saat dikonsumsi tidak menimbulkan gatal pada 

mulut (Ariyanti dkk., 2014). 

Kandungan kalsium oksalat dalam tepung talas dapat 

dikurangi hingga 65% dengan fermentasi selama 48 jam, 

sedangkan hal tersebut dapat meningkatkan absorbsi air dan 

penurunan viskositas (Ariyanti dkk., 2014). Kalsium oksalat 

berbentuk kristal yang menyerupai jarum. Kalsium oksalat 

talas juga mengandung asam oksalat yang dapat membentuk 

kompleks dengan kalsium. Keberadaan asam oksalat diduga 

dapat mengganggu penyerapan kalsium. Asam oksalat bersifat 

larut dalam air, sementara kalsium oksalat tidak larut dalam air 

tetapi larut dalam asam kuat. Oksalat tidak tersebar secara 
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merata di dalam umbi talas. Agar aman dikonsumsi, maka 

asam oksalat di dalam talas harus dibuang. Proses perebusan 

dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah oksalat terlarut jika 

air rebusan dibuang, karena senyawa ini terlarut kedalam 

perebusan. Perendaman dalam air hangat, perkecambahan, dan 

fermentasi juga dapat dilakukan untuk menurunkan kadar 

oksalat terlarut (Koswara, 2013). 

  

2.2.4. Garam dan Gula 

Garam memiliki tiga fungsi penting, yaitu 

meningkatkan citarasa produk,  pengekstraksi protein dan 

pengawet. Penambahan garam  meningkatkan kelarutan 

protein myofibrilar, garam memberi flavor dan sebagai  

pengawet. Protein myofibrilar memberi kontribusi nyata pada 

tekstur dari produk  daging yang terlarut dalam larutan garam 

(Jay, 200). Pemberian garam dalam pembuatan sosis berkisar 

antara 2-3% (Jay et al., 2005). Kestabilan emulsi juga dapat 

dipengaruhi oleh penambahan garam karena semakin tinggi 

konsentrasi NaCl yang ditambahkan maka kemampuan  

protein yang larut dalam air untuk membentuk emulsi akan 

semakin meningkat  (Abubakar, Sugiarto, dan Kusningsih, 

2004) 

Gula adalah suatu karbohidrat sederhana yang menjadi 

sumber energi. Gula digunakan untuk mengubah rasa menjadi 
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manis pada makanan atau minuman. Gula sederhana, seperti 

glukosa (yang diproduksi dari sukrosa dengan enzim atau 

hidrolisis asam), menyimpan energi yang akan digunakan oleh 

sel (Jay, 2000). Pemberian gula yang ditambahkan dalam 

pembuatan sosis sebanyak 0,93% dari total keseluruhan bahan 

emulsi. Gula juga dapat digunakan sebagai nutrisi untuk 

Bakteri Asam Laktat (Abubakar dkk., 2004) 

 

2.2.5. Bumbu-Bumbu 

Penambahan bumbu selain berguna sebagai  

pembentuk citarasa juga sebagai komponen  pengawet 

(antimikroba dan antioksidan). Penambahan bumbu-bumbu 

dimaksudkan untuk menambah atau meningkatkan flavor dan 

berfungsi sebagai antioksidan. Bumbu yang ditambahkan 

berupa rempah-rempah seperti jahe, pala dan bawang putih 

(Buckle et al., 1987). Bawang putih adalah salah satu bahan 

yang paling umum digunakan  dalam pembuatan sosis. 

Bawang putih dipakai sebagai antioksidan dan 

antimikroorganisme. Bawang putih memiliki manfaat banyak, 

bukan hanya sebagai antibakteri, antivirus, antijamur dan 

antiprotozoal, tetapi juga memiliki efek menguntungkan pada 

sistem kardiovaskular dan kekebalan tubuh. Aktivitas 

antimikroba bawang putih berasal dari senyawa organosulfur 

(Jay et al., 2005). 
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2.2.6. Bakteri Asam Laktat 

Penggunaan biopreservatif Bakteri Asam Laktat ke 

dalam sistem pangan terlihat sangat efektif dalam mengontrol 

pertumbuhan bakteri patogen dan mikroorganisme pembusuk. 

Bakteri Asam Laktat pada produk fermentasi, selain berperan 

sebagai biopreservatif juga penting peranannya dalam 

meningkatkan kualitas nutrisi bahan mentah yang difermentasi 

(Nursyam, 2011). Produk sosis fermentasi memanfaatkan 

Bakteri Asam Laktat (BAL) yang bertujuan untuk 

meningkatkan keamanan pangan. Leroy et al. (2006) 

menyatakan bahwa sosis fermentasi berupa daging mentah 

yang dimasukkan ke dalam casing, ditambahkan kultur starter 

Bakteri Asam Laktat (BAL) dari genus Lactobacillus dan 

Pediococcus, serta dilakukan proses fermentasi dan 

pematangan. 

Bakteri Asam Laktat yang tumbuh secara alami pada 

daging sapi murni, salah satunya adalah Lactobacillus 

plantarum (Arief dkk., 2008). Lactobacillus plantarum 

merupakan bakteri berbentuk batang, umumnya berukuran 

0,7-1,0 sampai 3,0-8,0 mikron, tunggal atau dalam rantai-

rantai pendek, dengan ujung yang melingkar. Organisme ini 

cenderung berbentuk batang pendek dalam kondisi 

pertumbuhan yang sesuai dan akan cenderung lebih panjang di 

bawah kondisi yang tidak menguntungkan. Bakteri ini 
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termasuk homofermentatif dengan suhu minimum 10°C, 

maksimum 40°C dan optimum 30°C. Lactobacillus plantarum 

mampu memproduksi H2O2 dalam jumlah yang tinggi dan 

berfungsi sebagai antibakteri yang dapat menyebabkan adanya 

daya hambat terhadap pertumbuhan mikroorganisme lain 

(Blackwell, 2015). 

 

2.2.7. Susu Skim 

Susu skim merupakan bagian susu  yang tertinggal 

setelah krim diambil  sebagian atau seluruhnya. Susu skim  

mengandung semua zat makanan dari susu  kecuali lemak dan 

vitamin yang larut dalam lemak. Aroma produk yang ditambah 

susu skim dapat meningkat akibat adanya kandungan laktosa 

dalam susu skim tersebut. Susu skim dapat juga digunakan 

sebagai bahan tambahan karena  bersifat adesif dan menambah 

nilai gizi (Jay, 2000). Jenis bahan pengikat (binder) yang 

digunakan dapat mempengaruhi kualitas sosis. Bahan pengikat 

mempunyai kandungan protein tinggi seperti kasein (protein 

susu) dan susu skim. Tujuan penambahan bahan pengikat 

diantaranya adalah membentuk dan menstabilkan emulsi dan 

meningkatkan daya mengikat air (Blackwell, 2015). 
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2.2.8. Lemak 

Penambahan lemak dalam sosis bertujuan untuk 

memperoleh produk  sosis yang kompak, tekstur yang empuk, 

rasa dan adonan yang lebih baik. Jumlah penambahan lemak 

dalam sosis berkisar antara 5-25% (Sofiana, 2012). 

Penambahan lemak pada pembuatan sosis juga memberi rasa 

lezat dan mempengaruhi keempukan dan jus daging dari 

produk yang dihasilkan. Jumlah lemak dalam adonan sosis dan 

produk sosis perlu diperhatikan, karena menjadi salah satu 

penyebab oksidasi lemak yang dapat menimbulkan rasa tengik 

(Purnomo, 2012). 

Penggunaan lemak cair (minyak) pada produk daging 

olahan dapat menghasilkan emulsi daging yang lebih stabil 

dari pada minyak padat. Lemak dengan kandungan asam 

lemak poli-tidak jenuh dianjurkan karena lemak dengan 

kandungan asam lemak tidak jenuhnya dapat mengakibatkan 

terjadi oksidasi warna sehingga lemak yang mencair 

menyebabkan permukaan produk keruh. Akibat lain yang 

ditimbulkan dari penggunaan asam lemak tidak jenuh adalah 

timbulnya bau tengik (Xiong dan Mikel, 2001). Badan 

Standardisasi Nasional dalam SNI 01-3820-1995 kandungan 

lemak sosis maksimal 25% b/b, sedangkan menurut Xiong dan 

Mikel (2001), penambahan air yang diizinkan untuk substitusi 
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lemak dalam sosis masak mengandung lemak maksimum 30% 

.  

2.2.9. STPP (Sodium Tripolyphosphate)  

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). Menurut SNI 01-

0222-1995, penggunaan bahan tambahan makanan seperti 

STPP pada pembuatan produk daging olahan adalah 3 gram 

per kilogram (anhidrat).  

Kerry dan Ledward (2002), nilai pH optimum untuk 

sodium tripolyphosphate adalah 5,6. Bahan alkalin phosphat 

umumnya mempunyai nilai pH antara 9 dan 10. Sams (2001), 

menyatakan bahwa penggunaan alkali phosphat sekitar 0,5% 

dapat menyebabkan rasa sabun dan licin dalam produk, 

menurunkan warna dalam diameter produk yang kecil dengan 

rata-rata pemasakan yang cepat dan menghasilkan tekstur 

alami dalam produk tanpa lemak. 
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2.3. Es Batu 

 Peningkatan suhu selama proses pelumatan daging 

akan mencairkan es, sehingga suhu daging atau adonan dapat 

dipertahankan. Penambahan es atau air  juga penting untuk 

menjaga kelembaban produk akhir agar tidak kering, 

meningkatkan sari minyak (juiceness) dan keempukan daging 

(Jay, 2000). Salah satu tujuan penambahan air dan es pada 

produk emulsi daging adalah menurunkan panas produk yang 

dihasilkan akibat gesekan selama penggilingan, melarutkan 

dan mendistribusikan garam ke seluruh bagian massa daging 

secara merata, mempermudah ekstraksi proterin otot, 

membantu proses pembentukan emulsi, dan mempertahankan 

suhu adonan agar tetap rendah. Jika panas ini berlebih maka 

emulsi akan pecah, karena panas yang terlalu tinggi 

mengakibatkan terjadinya denaturasi protein. Akibatnya 

produk tidak akan bersatu selama pemasakan (Aberle, Forres, 

Hendrick, Judge dan Merkel,  2001). 

 

2.4. Proses Pembuatan Sosis 

Pembuatan sosis fermentasi diawali dengan 

standardisasi daging sebanyak 80% dengan mengelompokkan 

daging utuh dan daging yang masih mengandung lemak. 

Lemak sebanyak 20% distandarisasi dengan memisahkan 

lemak utuh dengan lemak yang masih mengandung daging. 
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Daging yang telah distandarisasi dibagi menjadi dua bagian 

yaitu seperempat bagian digiling dan tiga perempat bagian 

lainnya diiris-iris, kemudian dibekukan. Daging digiling dalam 

cutter, lalu dimasukkan secara berurutan NPS (nitrit poekeln 

salt) 2%, gula 2%, starter kultur sebanyak 2% w/w (sesuai 

dengan perlakuan lama penyimpanannya) dan bumbu-bumbu 

(bawang putih 2%, pala 2%, garam dapur 2% dan jahe 2%). 

Adonan yang telah terbentuk dimasukkan ke dalam 

selongsong atau casing sosis berdiamater 4,5 cm. Proses 

conditioning dilakukan pada suhu kamar selama 24 jam, 

kemudian dilanjutkan dengan proses fermentasi pada suhu 

kamar selama 6 hari yang diselingi dengan proses pengasapan 

selama 2 jam setiap harinya pada suhu kamar (Arief dkk., 

2008).  

Heller (2001) menyatakan bahwa proses pemeraman 

dapat dilakukan pada suhu 23 – 24°C dan kelembaban 96% 

selama 48 jam. Jay, Loessnes and Golden (2005) menjelaskan 

bahwa peningkatan suhu akan meningkatkan terbentuknya 

asam, sehingga pH akan turun. Proses pemeraman 

menggunakan suhu tinggi akan mempercepat penurunan pH 

sedangkan pemeraman dengan suhu rendah membutuhkan 

waktu yang relatif lebih lama untuk menurunkan pH (Arief 

dkk., 2008). 
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2.5. Selongsong 

Selongsong atau casing sosis ada dua tipe, yaitu 

selongsong alami dan selongsong buatan. Selongsong alami 

terutama berasal dari saluran pencernaan ternak. Soeparno 

(2005), selongsong sapi dapat berasal dari oesophagus, usus 

kecil, usus besar bagian tengah dan caecum, sedangkan 

selongsong domba dan kambing normalnya berasal dari usus 

kecil. Sams (2001), selongsong buatan terdiri atas empat 

kelompok yaitu sellulosa, kolagen yang dapat dimakan, 

kolagen yang tidak dapat dimakan dan plastik. Selongsong 

alami adalah kolagen, selama pengolahan sosis, selongsong 

alami dalam keadaan basah mudah ditembus olah asap dan 

cairan. Selongsong alami menjadi kurang permeabel karena 

pengeringan dan pengasapan. 

 

2.6. Pengasapan 

Pengasapan merupakan salah satu cara untuk 

mengawetkan daging menggunakan kombinasi antara 

penggunaan panas dan zat kimia yang dihasilkan dari 

pembakaran kayu. Jenis kayu sebagai sumber asap sebaiknya 

berasal dari kayu keras yang dapat menghasilkan asap dengan 

mutu dan volume asap sesuai dengan yang diharapkan. Kayu 

keras (non resinous) pada umumnya mengandung 40–60% 

selulosa, 20–30% hemiselulosa dan 20–30% lignin (Soeparno, 
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2005). Senyawa kimia utama yang terdapat di dalam asap 

antara lain asam formiat, asetat, butirat, kaprilat, vanilat dan 

asam siringat, dimetoksifenol, metal glioksal, furfural, 

methanol, etanol, oktanol, asetaldehid, diasetil, aseton, dan 

3,4-benzinpiren (Lawrie, 2006). 

Senyawa kimia asap dapat berperan sebagai 

bakteriostatik, bakteriosidal dan dapat menghambat oksidasi 

lemak (Winarno, Fardiaz dan Fardiaz, 1980). Senyawa kimia 

yang terdapat di dalam asap akan menempel pada daging yang 

akan memberikan efek preservatif sehingga dapat 

menghambat pertumbuhan mikroba yang pada akhirnya masa 

simpan dapat diperpanjang. Lama pengasapan berpengaruh 

terhadap peningkatan total asam. Proses pengasapan akan 

dihasilkan asam-asam organik, senyawa fenol dan formaldehid 

yang akan menempel pada produk sehingga menyebabkan 

produk sosis menjadi sedikit asam (Nisa dan Wardani, 2015). 

 

2.7. Kualitas Sosis Fermentasi 

2.7.1. Kadar Air 

Kadar air dari sosis menurun selama proses 

pengolahan produk. Pengeringan yang dilakukan saat proses 

pengasapan sosis dapat menyebabkan penurunan kadar air. 

SNI 01-3820-1995 kadar air maksimal sosis yaitu 67.0%. 

Penambahan bahan baku dan penguapan selama proses 
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pengasapan dan fermentasi dapat menurunkan kadar air sosis. 

Pengasapan sosis akan menyebabkan permukaan sosis menjadi 

kering karena penguapan air dari sosis. Fermentasi 

menyebabkan sebagian molekul air membentuk hidrat dengan 

molekul lain yang mengandung atom oksigen, nitrogen, 

karbohidrat, protein, garam dan senyawa organik lainnya 

sehingga air yang terikat berubah menjadi air bebas. Air bebas 

ini yang akan menguap saat pengeringan, sehingga semakin 

lama fermentasi semakin tinggi aktifitas enzim dalam 

memecah ikatan air yang terikat menjadi air bebas (Nisa dan 

Wardani, 2015). 

 

2.7.2. Derajat Keasaman (pH) 

Penurunan pH sosis fermentasi dapat menghasilkan 

rasa asam juga dapat menghambat pertumbuhan mikroba yang 

tidak diinginkan. Visessanguan, Benjakul, Smitinont, Kittikun, 

Thepkasikul, and Panya (2006) menyatakan bahwa produk 

hasil metabolisme Bakteri Asam Laktat sebagai senyawa 

antimikroba berupa rantai pendek asam organik, 

karbondioksida, hidrogen peroksida, diasetil yang 

menyebabkan terjadinya penurunan pH. Penurunan kadar pH 

yang terjadi selama proses fermentasi terjadi karena adanya 

pemecahan laktosa oleh β-galaktosidase menjadi asam laktat 
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sehingga meningkatkan kadar asam seiring dengan semakin 

lamanya waktu fermentasi sosis (Nisa dan Wardani, 2015). 

 

2.7.3. Total Asam Laktat 

Nilai total asam yang tertitrasi dapat dinyatakan 

sebagai presentasi asam laktat karena mikroba L. plantarum 

merupakan mikroba homofermentatif sehingga hasil 

metabolismenya adalah asam laktat. Kultur bakteri yang 

ditambahkan dalam sosis juga dapat mempengaruhi nilai total 

asam laktat yang akhirnya menjadi meningkat (Isnafia, 

Hermanianto, dan Maheswari, 2002). Fermentasi yang 

menggunakan Bakteri Asam Laktat, dapat mengakibatkan 

terbentuknya senyawa-senyawa asam, terutama asam laktat 

yang dapat berfungsi sebagai pengawet (Nisa dan Wardani, 

2015). 

 

2.7.4. Total Bakteri Asam Laktat 

Sosis fermentasi (salami) merupakan produk 

fermentasi olahan daging dengan penggunaan kultur Bakteri 

Asam Laktat, yang mengubah karbohidrat menjadi asam 

laktat. Kultur yang sering digunakan dan tersedia secara 

komersial berasal dari golongan Streptococcus, Lactobacillus 

dan golongan Micrococcus (Jay, 2000). Periode penyimpanan 

yang lama akan menghasilkan total BAL yang rendah, baik 
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pada sosis yang menggunakan starter Lactobacillus casei 

maupun Bifidobacterium bifidum. Pertumbuhan probiotik 

cenderung menurun sejalan dengan lama penyimpanannya. 

Fenomena penurunan jumlah BAL yang terjadi selama periode 

penyimpanan ini berkaitan dengan viabilitas Bakteri Asam 

Laktat yaitu kemampuan bakteri untuk bertahan hidup, 

tumbuh dan berkembangbiak pada kondisi yang sesuai. 

Penurunan viabilitas Lactobacillus casei dan Bifidobacterium 

bifidum diduga disebabkan oleh faktor suhu penyimpanan 

(Heller, 2001). Suhu penyimpanan sosis probiotik serendah 

5
o
C menghambat pertumbuhan Lactobacillus casei dan 

Bifidobacterium bifidum sehingga menurunkan viabilitas 

kedua bakteri tersebut. Menurut Leroy et al. (2006), 

Lactobacillus casei akan tumbuh optimum pada suhu 30
o
C, 

sedangkan Bifidobacterium bifidum tumbuh optimum pada 

suhu 37
o
C. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi yang digunakan untuk penelitian: 

a)  Laboratorium Teknologi Hasil Ternak, Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya. 

b)  Laboratorium Pangan, Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya.  

2. Waktu pengambilan data: tanggal 26 Oktober 2015 – 30 

Nopember 2015. 

 

3.2.  Materi Penelitian 

1. Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah: 

     1) Bahan pembuatan sosis fermentasi meliputi: 

a) Bahan dalam pembuatan tepung talas antara 

lain: talas (±6 bulan), air, dan garam 

b) Bahan dalam pembuatan sosis fermentasi, 

antara lain: daging sapi limousin (beef short ribs 

dan chuck), tepung talas, susu skim, lemak, 

STPP (Sodium Tripolyphosphate), garam, gula, 

merica, bawang putih, pala, es batu, dan kultur 

Bakteri Asam Laktat (BAL) umur 1 hari. 

 2)  Bahan yang digunakan untuk analisis meliputi:  
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a) Uji Kadar Air: sosis fermentasi 

b) Uji pH: sosis fermentasi, Buffer pH 7 dan pH 4 

c) Uji Total Asam Laktat: sosis fermentasi, 

indikator PP 0,1%, NaOH 0,1 N, air panas 

d) Uji Total Bakteri Asam Laktat: sosis 

fermenetasi, BPW (Buffer Pepton Water), 

MRSA (deMann Rogosa Sharpe Agar), dan 

aquades. 

 

2. Peralatan yang digunakan untuk penelitian adalah: 

1) Peralatan pembuatan sosis fermentasi meliputi: 

a) Peralatan pembuatan tepung talas meliputi: 

pisau, ember, nampan, penggiling, dan saringan. 

b) Peralatan pembuatan sosis fermentasi meliputi: 

pisau, penggiling daging, ember, timbangan 

analitik, spatula, sendok, pemanggang, 

selongsong, tali, kertas label. 

2)  Peralatan yang digunakan untuk analisis meliputi: 

a) Uji Kadar Air: timbangan analitik (Centarus 

Scale), cawan petri, oven (WTC Binder 7200), 

eksikator. 

b) Uji pH: pH meter Mettler Toledo MP220. 
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c) Uji Total Asam Laktat: beaker glass, timbangan 

analitik (Mettler Toledo AB204-S), labu ukur, 

erlenmeyer, pipet tetes. 

d) Uji Total Bakteri Asam Laktat: Autoclaf, beaker 

glass, mikropipet, hotplate, magnetic stirrer, 

tabung reaksi, gelas ukur, inkubator, 

erlenmeyer, cawan petri, kertas kraft, dan 

benang kasur. 

 

3.3.  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan laboratorium dengan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang 

dilakukan adalah:  

a) P0 = daging sapi + 20% tepung tapioka (tanpa tepung talas) 

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

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

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

e) P4 = daging sapi + 20%  tepung talas (tanpa tepung 

tapioka) 

 

 

 

 



34 

 

Tabel 3.  Formulasi sosis fermentasi 

Bahan 
Komposisi  

P0 P1 P2 P3 P4 

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

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

Tepung talas 0 5% 10% 15% 20% 

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

Lemak 5% 5% 5% 5% 5% 

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

Gula 2% 2% 2% 2% 2% 

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

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

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

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

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

Kultur BAL 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

Sumber : Winanti dkk. (2013) dimodifikasi penelitian 

pendahuluan. 
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3.4.  Variabel Pengamatan 

3.4.1. Kadar Air Sosis Fermentasi 

 Kadar air merupakan besarnya perbandingan antara 

berat air yang dikandung dengan dalam keadaan kering, 

dinyatakan dalam persen (AOAC, 1995). Cara kerja pengujian 

kadar air dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

3.4.2. Derajat Keasaman (pH) 

Pengukuran nilai pH menggunakan metode dalam 

AOAC (1995) yaitu dengan menggunakan Mettler Toledo 

MP220 pH meter. Prinsip cara uji derajat keasaman (pH) 

dengan menggunakan alat pH meter adalah pengukuran pH 

berdasarkan pengukuran aktifitas ion hidrogen secara 

potensiometri atau elektrometri dengan menggunakan pH 

meter. Cara kerja pengujian derajat keasaman (pH) dapat 

dilihat pada Lampiran 2. 

 

 

3.4.3. Total Asam Laktat 

Pengukuran total asam laktat dilakukan dengan 

metode titrasi sampel (AOAC, 2000). Pengukuran ditentukan 

dengan banyaknya NaOH untuk membuat suatu reaksi dengan 

indikator PP agar berubah warna menjadi merah muda. Cara 
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kerja pengujian total asam laktat dapat dilihat pada Lampiran 

3.  

 

3.4.4. Total Bakteri Asam Laktat (BAL) 

Perhitungan total Bakteri Asam Laktat (BAL) 

dilakukan dengan metode Total Plate Count dengan 

menggunakan medium MRS agar (AOAC, 1995). Cara kerja 

uji total Bakteri Asam Laktat (BAL) dapat dilihat pada 

Lampiran 4.  

 

3.4.5. Analisis Data 

Data yang diperoleh ditabulasi dengan menggunakan 

program Microsoft Excel, kemudian dianalisis statistik 

menggunakan analisis ragam (ANOVA) dan dilanjutkan 

dengan Uji  Jarak Berganda Duncan (UBJD) model 

matematika RAL (Hanafiah, 2012). Model matematika RAL:  

 

 

Keterangan: Yijk = nilai yang diamati 

 = nilai tengah populasi 

i = pengaruh perlakuan ke-i  

ijk = pengaruh galat 

I = 1, 2, 3, 4  

J = 1, 2, 3, 4 

Yijk =  + i + ijk 
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3.5.  Prosedur Penelitian 

3.5.1. Prosedur Pembuatan Tepung Talas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2. Skema prosedur pembuatan tepung talas 

(Koswara, 2013) 

Talas Segar 

Pengupasan 

Pengirisan 

Pencucian 

Perendaman selama 5 menit dengan air panas suhu 

100
o
C dengan penambahan garam sebanyak 5% 

Ditiriskan 

Dijemur selama ± 4 hari 

Penggilingan 

Pengayakan ukuran 80 mesh 

Tepung Talas 
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3.5.2. Prosedur Pembuatan Sosis Fermentasi 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Skema prosedur penelitian (Arief dkk., 2008) 

 

 

 

 

 

Daging Sapi 

Digiling dengan ditambahkan es batu 

Ditambahkan bahan pengisi sesuai perlakuan 

P0,P1,P2,P3,P4 

daging sapi, tepung talas, susu skim, lemak, STPP (Sodium 

Tripolyphosphate), garam, gula, merica, bawang purih, pala, 

dan es batu 
 

Dimasukkan dalam selongsong 

Penambahan kultur Lactobacillus plantarum (0,5%) 

Diasap selama 2 jam 

Sosis Fermentasi 
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3.6.  Batasan Istilah 

Pengasapan : Cara untuk mengawetkan sosis 

fermentasi dengan menggunakan 

asap batok kelapa 

Sodium 

Tripolyphosphate 

(STPP) 

: Bahan tambahan pangan yang 

digunakan sebagai bahan pengenyal 

sosis. 

Selongsong 

Kolagen 

: Kolagen yang diekstraksi dari 

jaringan ikat ternak dan dijadikan 

selongsong sosis. 

Tepung Talas : Tepung yang berasal dari umbi talas 

yang diolah dengan cara pengeringan 

dengan sinar matahari dilanjutkan 

dengan proses penggilingan. 

Lactobacillus 

plantarum 

: Bakteri Asam Laktat yang digunakan 

dalam pembuatan sosis fermentasi 

dan dapat menghasilkan senyawa 

antimikroba hidrogen peroksida 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Data uji kadar air, pH, total asam laktat dan total 

Bakteri Asam Laktat serta analisis sosis fermentasi yang 

selengkapnya terdapat pada Lampiran 5,6,7 dan 8. Rata-rata 

uji kadar air, pH, total asam laktat dan total Bakteri Asam 

Laktat sosis fermentasi pada masing masing perlakuan dan 

hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 1% tertera pada 

Tabel 3. 

Tabel 4. Rata-rata hasil uji Kadar Air, pH, Total Asam Laktat 

dan Total Bakteri Asam Laktat. 

Perlakuan 
Kadar Air  

(%) 

Derajat 

Keasaman 

(pH) 

Total 

Asam 

Laktat (%) 

Total 

Bakteri 

Asam 

Laktat 

Log 

CFU/g 

P0 40,52±0,068
c 

5,46±0,046
b 

0,54±0,031
a 

6,72±0,245 

P1 38,98±0,125
b 

5,38±0,043
b 

0,77±0,046
b 

6,58±0,164 

P2 44,38±0,171
d 

4,68±0,004
a 

0,97±0,022
c 

6,83±0,079 

P3 36,15±0,141
a 

4,99±0,095
a 

1,15±0,002
d 

6,83±0,115 

P4 40,61±0,309
c 

5,08±0,160
ab 

1,24±0,019
d 

7,06±0,393 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01). 
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Perlakuan P0 tanpa penambahan tepung talas, P1 

dengan penambahan tepung talas sebanyak 5%, P2 dengan 

penambahan tepung talas sebanyak 10%, P3 dengan 

penambahan tepung talas sebanyak 15%, dan P4 dengan 

penambahan tepung talas sebanyak 20%. 

 

4.1.  Pengaruh Substitusi Tepung Talas terhadap Kadar 

Air Sosis Fermentasi 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa substitusi 

tepung talas menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap kadar air sosis fermentasi. 

Peningkatan konsentrasi tepung talas yang ditambahkan pada 

sosis fermentasi tidak diikuti dengan penurunan kadar air sosis 

yaitu P0 40,52%; P1 38,98%; P2 44,38%; P3 36,15%; P4 

40,61%. Kadar air mengalami penurunan dari P0 ke P1 yaitu 

40,52% menjadi 38,98% dan P2 ke P3 yaitu 44,38% menjadi 

36,15%. Kadar air sosis mengalami kenaikan pada P1 ke P2 

yaitu 38,98% menjadi 44,38% dan P3 ke P4 yaitu 36,61% 

menjadi 40,61%. Kadar air tertinggi sosis pada P2 yaitu 

44,38% dan kadar air terendah pada P3 yaitu 36,15%.  

Penurunan kadar air sosis disebabkan adanya daya ikat 

air pada tepung, sehingga air dari daging dapat dapat diikat 

dengan mudah yang menyebabkan kadar air sosis menurun. 

Peningkatan kadar air pada sosis dimungkinkan karena terjadi 
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pengikatan air bebas diudara oleh tepung sehingga dapat 

meningkatkan kadar air sosis. Kadar air merupakan salah satu 

faktor penting dalam produk pangan yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme (Nisa dan 

Wardani, 2015). Kadar air suatu bahan pangan yang semakin 

tinggi maka kandungan mikroorganisme juga akan tinggi. 

Kadar air sosis fermentasi menurut Blackwell (2015) berkisar 

antara 30-50%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar air 

sosis fermentasi berkisar antara 36,15-44,68%, sehingga kadar 

air sosis fermentasi sudah memenuhi persyaratan. 

Hubungan antara tepung talas dan tepung tapioka 

menunjukkan bahwa banyaknya konsentrasi tepung talas yang 

ditambahkan dalam pembuatan sosis fermentasi 

mempengaruhi tinggi rendahnya kadar air sosis fermentasi. 

Tepung talas memiliki daya ikat air yang tinggi sehingga dapat 

mengikat air pada daging sehingga dapat menurunkan kadar 

air daging (Rizki dkk., 2014). Kandungan pati yang tinggi 

pada bahan pangan akan menyebabkan air bebas yang terikat 

mudah untuk dilepaskan karena air tersebut terikat secara fisik. 

Kandungan pati dalam bahan pangan maka daya serap airnya 

akan semakin tinggi karena adanya gugus (OH
-
) yang dapat 

mengikat air (hidrolik). Kandungan amilosa yang terdapat 

pada bahan dapat mengikat air dan akan lebih mudah 

melepaskan pada saat pengeringan (Koswara, 2013). Proses 
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pengasapan pada sosis dapat menurunkan kandungan air 

dalam sosis yang ditambahkan tepung talas. Tepung talas 

memiliki daya ikat air yang tinggi, namun juga dapat dengan 

mudah melepaskan air apabila dilakukan pemanasan maupun 

pengasapan.  

Proses pengasapan pada pembuatan sosis fermentasi 

pada dasarnya juga bertujuan untuk mengurangi kandungan air 

dalam bahan pangan agar dengan berkurangnya kadar air 

dapat menekan pertumbuhan mikroorganisme yang 

merugikan. Pengasapan sosis akan menyebabkan permukaan 

sosis menjadi kering karena penguapan air dari sosis. Proses 

fermentasi menyebabkan sebagian molekul air membentuk 

hidrat dengan molekul lain yang mengandung atom oksigen, 

nitrogen, karbohidrat, protein, garam dan senyawa organik 

lainnya sehingga air yang terikat berubah menjadi air bebas 

(Nisa dan Wardani, 2015). 

Tepung talas merupakan merupakan tepung yang 

berasal dari jenis umbi talas dimana dalam pembuatan produk 

pangan berfungsi sebagai pengikat serta dapat sebagai bahan 

pengisi pada produk pangan (Koswara, 2013). Talas banyak 

mengandung pati yang cukup tinggi berkisar 70-80%, 

sehingga talas dapat digunakan sebagai sumber pati yang 

tinggi (Melia dkk., 2010). Penambahan tepung talas terlalu 

tinggi maka kandungan air akan semakin tinggi, hal ini 



44 

 

dikarenakan selain tepung talas dapat mengikat air bahan 

pangan tepung talas juga dapat mengikat air bebas di udara. 

Penambahan tepung talas pada P3 memberikan hasil terbaik 

dimana didapatkan kadar air sosis 36,15% yang merupakan 

persentase kadar air terendah dari semua perlakuan. 

 

4.2. Pengaruh Substitusi Tepung Talas terhadap Derajat 

Keasaman Sosis Fermentasi 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa substitusi 

tepung talas memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap pH sosis fermentasi. Data hasil analisis ragam dapat 

dilihat pada Lampiran 6. Nilai rata-rata pH sosis fermentasi 

dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) disajikan pada 

Tabel 4.  

Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa pada kadar 

perbandingan yang seimbang antara tepung talas dan tepung 

tapioka menunjukkan nilai pH terendah. Peningkatan 

konsentrasi tepung talas yang ditambahkan pada sosis 

fermentasi tidak diikuti dengan penurunan pH sosis yaitu P0 

5,46; P1 5,38; P2 4,68; P3 4,99; P4 5,08. Nilai pH mengalami 

penurunan dari P0 ke P1 yaitu 5,46 menjadi 5,38 dan P1 ke P2 

yaitu 5,38 menjadi 4,68. Nilai pH sosis mengalami kenaikan 

pada P2 ke P3 yaitu 4,68 menjadi 4,99 dan P3 ke P4 yaitu 4,99 

menjadi 5,08. Nilai pH tertinggi sosis pada P0 yaitu 5,46 dan 
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terendah pada P2 yaitu 4,68. Penurunan kadar pH yang terjadi 

selama proses fermentasi karena adanya pemecahan laktosa 

oleh β-galaktosidase menjadi asam laktat sehingga 

meningkatkan kadar asam seiring dengan semakin lamanya 

waktu fermentasi (Nisa dan Wardani, 2015). Tingginya tingkat 

penambahan tepung talas akan dapat menghambat peningkatan 

pH sosis fermentasi.  

Penurunan pH sosis fermentasi dikarenakan semakin 

tinggi tingkat penambahan tepung talas. Melia dkk. (2010) 

menyatakan bahwa nilai pH tepung talas 4,52 dan tepung 

tapioka 5,6. Penurunan nilai pH sosis fermentasi berkaitan erat 

dengan semakin banyaknya penambahan tepung talas. Proses 

pengasapan dapat menghentikan perkembangan 

mikroorganisme karena pada saat pengasapan air akan 

menguap dan bakteri berhenti tumbuh karena adanya anti 

mikroba dalam senyawa yang terkandung dalam asap seperti 

asam formiat, asetat, butirat, kaprilat, vanilat dan asam 

siringat, dimetoksifenol, metal glioksal, furfural, methanol, 

etanol, oktanol, asetaldehid, diasetil, aseton, dan 3,4-

benzinpiren (Lawrie, 2006). Berhenti berkembangnya Bakteri 

Asam Laktat dapat dimungkinkan dengan tidak meningkatnya 

kadar asam laktat yang menyebabkan pH sosis tidak turun.  

Menurut Blackwell (2015), nilai keasaman (pH) sosis 

fermentasi rata-rata berkisar antara 4,7-5,3. Data hasil 
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pengamatan menunjukkan bahwa nilai pH sudah memenuhi 

kriteria sosis fermentasi yaitu 4,68-5,46. Selama proses 

fermentasi sosis berlangsung glukosa akan dirubah menjadi 

asam laktat, sehingga meningkatnya kandungan asam laktat 

akan menyebabkan penurunan pH. Bakteri Asam Laktat jenis 

homofermentatif Lactobacillus plantarum menghasilkan asam 

laktat sebagai hasil akhir fermentasi dan menurunkan pH 

lingkungan pertumbuhannya (Melia dkk., 2010). 

Penurunan nilai pH suatu bahan pangan juga diikuti 

dengan semakin tingginya persentase asam laktat suatu bahan. 

Data hasil pengamatan menunjukkan bahwa peningkatan 

kadar asam laktat tidak menyebabkan menurunnya nilai pH 

sosis fermentasi. Peningkatan kadar asam laktat dimungkinkan 

bukan keseluruhan berasal dari perubahan glukosa karbohidrat 

oleh Bakteri Asam Laktat (BAL). Peningkatan kadar asam 

laktat juga dipengaruhi oleh penempelan asam-asam organik 

selama proses pengasapan sosis (Soeparno, 2005). 

Peningkatan kadar asam laktat yang bukan keseluruhan hasil 

perombakan Bakteri Asam Laktat sehingga tidak 

memungkinkan untuk membuat nilai pH sosis menjadi turun. 

Tepung talas memiliki kandungan pati cukup tinggi 

berkisar 70-80% sehingga talas dapat digunakan sebagai 

sumber pati yang tinggi (Koswara, 2013). Tepung talas juga 

memiliki kandungan karbohidrat dimana dalam 100 gram 
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terdapat 84,00 karbohidrat. Karbohidrat digunakan sebagai 

nutrisi untuk pertumbuhan Bakteri Asam Laktat (BAL) yang 

dapat membantu menurunkan nilai pH bahan pangan. 

Penambahan tepung talas terbaik yaitu pada P3 dengan nilai 

pH 4,99 yang sesuai dengan pernyataan Blackwell (2015), 

nilai pH sosis fermentasi rata-rata antara 4,7-5,3. 

 

4.3.  Pengaruh Substitusi Tepung Talas terhadap Total 

Asam Laktat Sosis Fermentasi 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa substitusi 

tepung talas memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap total asam laktat sosis fermentasi. Data hasil analisis 

ragam dapat dilihat pada Lampiran 7. Nilai rata-rata asam 

laktat sosis fermentasi dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan 

(UJBD) disajikan pada Tabel 4.  

Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa semakin tinggi 

penambahan tepung talas dapat meningkatkan total asam laktat 

sosis fermentasi. Peningkatan konsentrasi tepung talas yang 

ditambahkan pada sosis fermentasi diikuti dengan peningkatan 

total asam laktat sosis yaitu P0 0,54%; P1 0,77%; P2 0,97%; 

P3 1,15%; P4 1,24%. Nilai total asam laktat tertinggi sosis 

pada P4 yaitu 1,24% dan terendah pada P2 yaitu 0,54%. 

Persentase Fermentasi yang terjadi pada sosis fermentasi yang 

memanfaatkan Bakteri Asam Laktat dapat mengakibatkan 
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terbentuknya senyawa-senyawa asam, terutama asam laktat 

yang dapat berfungsi sebagai pengawet. Fermentasi Bakteri 

Asam Laktat tersebut mengubah glukosa tepung talas menjadi 

asam laktat sehingga kandungan asam laktat pada sosis 

fermentasi akan meningkat. 

Peningkatan total Bakteri Asam Laktat sosis 

fermentasi menyebabkan peningkatan total asam laktat seiring 

dengan peningkatan persentase penambahan tepung talas. 

Penambahan tepung talas yang semakin tinggi juga 

meningkatkan jumlah total asam laktat yang merupakan hasil 

fermentasi Bakteri Asam Laktat. Tingginya kandungan 

karbohidrat dalam tepung talas menyebabkan meningkatnya 

total Bakteri Asam Laktat dan semakin banyak glukosa yang 

diubah menjadi asam laktat.  

Kandungan asam laktat sosis fermentasi yang 

meningkat juga disebabkan oleh adanya proses pengasapan 

(Nisa dan Wardani, 2015). Menurut Soeparno (2005), selama 

proses pengasapan asam-asam organik, senyawa fenol dan 

formaldehid akan menempel pada produk yang diasap 

sehingga menyebabkan produk sosis menjadi sedikit asam.  

Menurut Blackwell (2015), total asam laktat sosis 

fermentasi rata-rata berkisar antara 0,5-1,3%. Data hasil 

pengamatan menunjukkan bahwa nilai pH sudah memenuhi 

kriteria sosis fermentasi yaitu 0,54-1,24%. Selama proses 
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fermentasi sosis berlangsung glukosa akan dirubah menjadi 

asam laktat, sehingga meningkatnya kandungan asam laktat. 

Bakteri Asam Laktat jenis homofermentatif Lactobacillus 

plantarum menghasilkan asam laktat sebagai hasil akhir 

fermentasi (Melia dkk., 2010).  

Penambahan tepung talas dapat menjadikan nutrisi 

untuk pertumbuhan Bakteri Asam Laktat Lactobacillus 

plantarum, hal ini dikarenakan kandungan karbohidrat yang 

tinggi dari terpung talas. Penambahan tepung talas sebagai 

substitusi tepung tapioka dapat meningkatkan total asam laktat 

sosis fermentasi. 

 

4.4.  Pengaruh Substitusi Tepung Talas terhadap Total 

Bakteri Asam Laktat Sosis Fermentasi 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan pengaruh (P≥0,05) terhadap total Bakteri Asam 

Laktat sosis fermentasi. Data hasil analisis ragam dapat dilihat 

pada Lampiran 8. Nilai rata-rata Bakteri Asam Laktat sosis 

fermentasi dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

disajikan pada Tabel 4. 

Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa peningkatan 

jumlah penambahan tepung talas menigkatkan total Bakteri 

Asam Laktat. Peningkatan konsentrasi tepung talas yang 

ditambahkan pada sosis fermentasi diikuti dengan peningkatan 
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total Bakteri Asam Laktat sosis dengan nilai yaitu P0 6,72 log 

CFU/g; P1 6,58 log CFU/g; P2 6,83 log CFU/g; P3 6,83 log 

CFU/g; P4 7,06 log CFU/g. Nilai total Bakteri Asam Laktat 

mengalami penurunan dari P0 ke P1 yaitu 6,72 log CFU/g 

menjadi 6,58 log CFU/g. Nilai total Bakteri Asam Laktat sosis 

mengalami kenaikan pada P1 ke P2 yaitu 6,58 log CFU/g 

menjadi 6,83 log CFU/g dan P3 ke P4 yaitu 6,83 log CFU/g 

menjadi 7,06 log CFU/g. Nilai pH tertinggi sosis pada P4 yaitu 

7,06 log CFU/g dan terendah pada P1 yaitu 6,58 log CFU/g. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa dengan 

penambahan tepung talas tidak menunjukkan perbedaan 

perbedaan pengaruh, namun dapat meningkatkan total Bakteri 

Asam Laktat sosis fermentasi. Peningkatan total Bakteri Asam 

Laktat dikarenakan kandungan karbohidrat dan pati yang 

tinggi dari tepung talas, sehingga dapat meningkatkan total 

Bakteri Asam Laktat selama proses fermentasi (Olivares et al., 

2010). Pemecahan karbohidrat dan protein dalam daging juga 

dapat meningkatkan jumlah BAL, pemecahan karbohidrat dan 

protein dalam daging akan diubah menjadi ATP (Adenosin 

Trifosfat) (Jay et al., 2005). Peningkatan atau penurunan 

jumlah Bakteri Asam Laktat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

salah satunya lingkungan tempat hidup untuk mikroba itu 

sendiri. Suhu optimal untuk pertumbuhan Bakteri Asam Laktat 
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Lactobacillus plantarum berkisar antara 30
o
C-37

o
C (Heller, 

2001).  

Dragan et al. (2011), menyatakan bahwa total Bakteri 

Asam Laktat rata-rata pada sosis fermentasi adalah 8,3-8,5 log 

CFU/g. Total Bakteri Asam laktat pada hasil penelitian yaitu 

6,58-7,06 log CFU/g. Total Bakteri Asam Laktat hasil 

penelitian lebih rendah dibanding hasil penelitian sosis 

fermentasi sebelumnya. Perbedaan ini disebabkan karena 

dalam pelaksanaan penelitian tidak dilakukan penelitian 

mengenai daya simpan sosis fermentasi sehingga setelah 

dilakukan proses pengasapan dilakukan pengujian langsung. 

Saat proses pengasapan sosis Bakteri akan mengalami 

penurunan karena ada senyawa antimikroba pada zat kimia 

asap, sehingga dapat mengakibatkan total Bakteri Asam Laktat 

akan menurun setelah dilakukan pengasapan. 

Pembuatan sosis fermentasi dengan starter Bakteri 

Asam Laktat, Bakteri Asam Laktat akan berkembang pesat 

saat proses fermentasi, namun ketika proses pengasapan 

berlangsung Bakteri Asam Laktat tidak dapat berkembang 

kembali dan dimungkinkan ada yang mati. Senyawa kimia 

dalam asap dapat berperan sebagai bakteriostatik, bakteriosidal 

dan dapat menghambat oksidasi lemak (Soeparno, 2005). 

Penurunan kadar air selama proses pengasapan juga menjadi 

sebab mikroba tidak lagi berkembang, sehingga dapat 
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meningkatkan lama simpan dari sosis (Winarno, Fardia dan 

Fardiaz, 1980). Penambahan persentase tepung talas yang 

tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan Bakteri Asam Laktat. 

Persentase penggunaan tepung talas yang semakin tinggi akan 

meningkatkan total Bakteri Asam Laktat. 

 

4.5.  Perlakuan Terbaik 

Pemilihan perlakuan terbaik pada sosis fermentasi 

dilakukan dengan metode deskriptif. Penentuan ini bertujuan 

untuk menentukan komponen terpenting pada sosis fermentasi 

terutama sesuai sitasi yang ada. Sosis fermentasi dibuat 

dengan bahan utama daging dengan ditambahkan bahan 

pengisi berupa tepung-tepungan sebagai nutrisi untuk Bakteri 

Asam Laktat. Komponen terpenting dalam pembuatan sosis 

fermentasi adalah air (Bowser, Mwavita, Al-Sakini, McGlinn 

and Maness, 2014). Menurut Standar Nasional Indonesia 

(1995), komponen terpenting sosis adalah kadar air. Air yang 

rendah dalam bahan pangan berperan dalam penghambat 

pertumbuhan mikroba, sehingga dapat meningkatkan daya 

simpan sosis. 

Penambahan bahan baku dan penguapan selama 

proses pengasapan dan fermentasi dapat menurunkan kadar air 

sosis. Pengasapan sosis akan menyebabkan permukaan sosis 

menjadi kering karena penguapan air dari sosis. Pada saat 
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sebelum fermentasi sebagian molekul air membentuk hidrat 

dengan molekul lain yang mengandung atom oksigen, 

nitrogen, karbohidrat, protein, garam dan senyawa organik 

lainnya sehingga air yang terikat berubah menjadi air bebas. 

Air bebas ini yang akan menguap saat pengeringan, sehingga 

semakin lama fermentasi semakin tinggi aktifitas enzim dalam 

memecah ikatan air yang terikat menjadi air bebas (Nisa dan 

Wardani, 2015). 

Komponen terpenting lainnya dalam sosis fermentasi 

adalah adanya Bakteri Asam Laktat. Senyawa bakteriosin 

yang dihasilkan oleh Bakteri Asam Laktat ini dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri merugikan sehingga juga 

dapat meningkatkan daya simpan sosis (Dragan et al., 2011). 

Bakteri Asam Laktat mampu menghasilkan asam laktat 

sehingga dapat menurunkan pH sosis. Total Bakteri Asam 

Laktat akan mengalami pertumbuhan yang cepat saat 

dilakukkan proses fermentasi, hal ini juga disebabkan adanya 

nutrisi yang dapat mencukupi untuk pertumbuhan Bakteri 

Asam Laktat berupa karbohidrat (Olivares et al., 2010). 

Tujuan pengasapan setelah dilakukan fermentasi pada 

sosis fermentasi adalah untuk menekan pertumbuhan Bakteri 

Asam Laktat berlebih, sehingga kadar asam laktat sosis tidak 

terlalu tinggi yang dapat mengakibatkan sosis menjadi sangat 

asam (Nisa dan Wardani, 2015). Peningkatan asam laktat sosis 



54 

 

akan berakibat pada penurunan pH sosis. Perlakuan terbaik 

sosis fermentasi dapat ditentukan dengan semakin rendahnya 

kadar air sosis akibat proses pengasapan. Pada perlakuan 

terbaik ini didapatkan kadar air terendah adalah 36,15% yang 

terdapat pada P3 (5% tepung tapioka dan 15% tepung talas). 

Kandungan air pada sosis fermentasi dengan penambahan 

tepung talas hasil penelitian terbaik telah memenuhi 

persyaratan berdasarkan Blackwell (2015) kandungan air sosis 

fermentasi antara 30-50%. Perlakuan terbaik dalam peneltian 

sosis fermentasi yaitu pada P3 dengan rata-rata kadar air 

36,15%; pH 4,99;  total asam laktat 1,15% dan total Bakteri 

Asam Laktat 6,83 log CFU/g. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Penggunaan 15% tepung talas dalam pembuatan sosis 

fermentasi dapat meningkatkan total asam laktat 

1,15%±0,002, menurunkan kadar air 36,15%±0,141 

dan pH 4,99±0,095 sosis fermentasi tetapi 

memberikan hasil sama terhadap BAL 6,83±0,115 log 

CFU/g. 

2. Penggunaan tepung talas yang terbaik pada sosis 

fermentasi adalah 15% dengan nilai kadar air 

36,15%±0,141, pH 4,99±0,095, total asam laktat 

1,15%±0,002dan total Bakteri Asam Laktat 

6,83±0,115 log CFU/g. 

 

5.2.  Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian disarankan untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai daya simpan, 

waktu pengasapan dan pengaruh konsentrasi Bakteri Asam 

Laktat yang digunakan sehingga didapatkan sosis yang 
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memiliki kualitas yang baik dan daya simpan yang lebih lama 

dibandingkan sosis pada umumnya. 
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Lampiran 1. Prosedur Uji Kadar Air (AOAC, 1995) 

1. Ditimbang cawan 

2. Dioven 105
 o 

C selama 24 jam 

3. Ditimbang cawan dan dimasukkan dalam eksikator 

selama 15-30 menit 

4. Ditimbang dengan timbangan analitik 

5. Ditambahkan sampel sampel yang telah dihasluskan 

(berat sampel awal = X) 

6. Dioven 105
 o 

C selama 24 jam 

7. Didinginkan dengan menggunakan eksikator selama 

15-30 menit 

8. Ditimbang cawan yang berisi sampel (berat sampel 

akhir = Y) 

9. Penimbangan sampai selisih berat stabil (0,001 gram) 

10. Dihitung kadar air dengan rumus : 

Kadar air (%) : X-Y  x 100% 

 X 
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Lampiran 2. Prosedur Uji pH (AOAC, 1995) 

1. Diatur test mode selektif pada posisi pH 

2. Diatur knop pengatur suhu sesuai dengan suhu sampel 

3. Dikalibrasi pH meter kedalam buffer dengan pH 7, 

kemudian elektroda dibilas dengan aquades dan 

dikeringkan dengan kertas tissu.  

4. Dikalibrasi dengan menggunakan buffer pH 4 

5. Dikalibrasi elektroda kemudian dimasukkan kedalam 

larutan sampel yang diuji 

6. Dicatat angka yag terbaca pada layar pH meter setelah 

angka konstan 
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Lampiran 3. Penentuan Uji Total Asam Laktat (AOAC, 

2000) 

1. Ditimbang 10-15 g contoh dan ditambahkan 200 ml 

air suling panas sambil diaduk-aduk, kemudian 

didinginkan sampai suhu kamar. 

2. Larutan contoh dimasukkan kedalam labu ukur 250 

ml, dihimpitkan sampai tanda tera, kemudian dikocok 

dan disaring. 

3. 100 ml filtrat dipipet dan dimasukkan kedalam 

Erlenmeyer 250 ml, dan diberi 1-3 tetes indikator PP 

0,1%. 

4. Dititrasi dengan larutan NaOH 0,1N sampai titik 

akhir. 

5. Ditunggu hingga terjadi perubahan warna. 

6. Dicatat volume larutan NaOH 0,1N yang digunakan 

untuk titrasi. 

7. Dihitung % keasaman (dihitung sebagai asam laktat) 

dengan rumus: 
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% Asam Laktat :  V x N x FP x 90 x 100% 

       B 

Keterangan: V  = Volume larutan NaOH (ml) 

   N  = Normalitas NaOH (0,1 N) 

   B  = Berat contoh (g) 

   FP = Faktor Pengencer 0,04 

   90  = Berat molekul asam laktat 
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Lampiran 4. Penentuan Total Bakteri Asam Laktat (AOAC, 

1995) 

A. Pembuatan Media 

a. Pembuatan media Buffered Pepton Water (BPW)  

BPW ditimbang sebanyak 20 gram dimasukkan ke 

dalam tabung dan dilarutkan (dihomogenisasi) dengan 

aquadest sebanyak 1000 ml, kemudian dipanaskan 

diatas hotplate sampai mendidih. Larutan didinginkan 

dan dipindahkan ke dalam tabung 9 ml sebanyak 1 ml, 

kemudian disterilisasi menggunakan autoclave pada 

temperatur 121ºC selama 15 detik. 

b. Pembuatan media MRS agar  

MRS agar ditimbang sebanyak 22,5 gram, 

dimasukkan ke dalam tabung dan dilarutkan 

(dihomogenisasi) dengan aquadest sebanyak 1000 ml, 

kemudian dipanaskan diatas hotplate sampai 

mendidih, disterilisasi dengan autoclave pada 

temperatur 121ºC selama 15 detik. 

 

B. Penyiapan Sampel 

a. Sosis fermentasi ditimbang sebanyak 5 g secara 

aseptik, kemudian masukkan dalam wadah steril.  

b. Tambahkan 90 ml larutan BPW 0,1% (Buffered 

Pepton Water 0,1%) steril ke dalam beaker glass steril 
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yang berisi daging sapi, homogenkan dengan 

stomacher selama 1 menit. Larutan ini adalah 

pengenceran 10
-1

.  

 

C. Cara Pengujian 

a. Diambil 1 ml suspensi pengenceran 10
-1

 tersebut 

dipindahkan dengan pipet steril ke dalam larutan 9 ml 

BPW untuk mendapatkan pengenceran 10
-2

.  

b. Dibuat pengenceran 10
-3

, 10
-4

, 10
-5

 dan seterusnya 

dengan cara yang sama seperti pada butir a, sesuai 

kebutuhan.  

c. Diambil 1 ml suspensi dari setiap pengenceran 

dimasukkan ke dalam cawan petri secara duplo.  

d. Ditambahkan 15 ml sampai dengan 20 ml MRS agar 

yang sudah di dinginkan hingga suhu 45
0
C pada 

masing-masing cawan yang sudah berisi suspensi.  

e. Dilakukan pemutaran cawan ke depan dan ke 

belakang atau membentuk angka delapan dan diamkan 

sampai menjadi padat.  

f. Diinkubasikan pada temperatur 34
0
C sampai dengan 

36
0
C selama 24 jam sampai dengan 48 jam dengan 

meletakkan cawan pada posisi terbalik.  
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D. Penghitungan Jumlah Koloni 

Jumlah koloni dihitung pada setiap seri pengenceran 

kecuali cawan petri yang berisi koloni menyebar. Pilih cawan 

yang mempunyai jumlah koloni 30 sampai dengan 300. 

 1 

Total BAL = Jumlah koloni terhitung x         

 Faktor Pengencer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

Lampiran 5. Hasil Analisis Data Kadar Air Sosis 

Fermentasi dengan Penambahan Tepung Talas 

(%) 

P 
ULANGAN 

Jumlah Rata-Rata 
1 2 3 4 

0 40,63 40,95 40,33 40,14 162,06 40,517±0,068 

1 39,19 39,03 38,85 38,83 155,91 38,987±0,125 

2 44,67 44,26 43,83 44,75 177,52 44,382±0,171 

3 36,39 36,03 36,33 35,83 144,59 36,149±0,141 

4 41,14 40,82 39,83 40,64 162,45 40,613±0,309 

TOTAL 202,04 201,10 199,19 200,21 802,55 200,64±0,81 

 

FK  = (∑X)
2 

 
      N 

 =  (802,555)
2 

       20 

 = 32204,7264 

JK P  = ∑xi
2
- (∑xi)

2 

    20 

=(162, 069
2
 + 155,911

2
 + 177,526

2 
+ 144,597

2  

 4 4 4 4 

+162,452
2
) – (802,555)

2 

 4 20 
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 =( 6566,59 + 6077,06 + 7878,87 + 5227,073 + 

6597,663) -32204,7264 

 = 142,5301 

JK Total  = ∑X
2
– FK 

  = 32349,391- 32204,7264 

  = 144,665 

 

Tabel Analisis Ragam 

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

Perlakuan 4 142,5301 35,63253 250,36** 3,06 4,89 

Galat 15 2,1349 0,142324       

       Total 19 144,665         

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

memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) 

terhadap kadar air sosis fermentasi 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD 1%) 

SE =      KTG 

                  r 

 =    0,1423 

     4 

 = 0,18 
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P (Konsentrasi) 2 3 4 5 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P3 36,149 a 

P1 38,978 b 

P0 40,517 c 

P4 40,613 c 

P2 44,382 d 
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Lampiran 6. Hasil Data Analisis Derajat Keasaman (pH) 

Sosis Fermentasi dengan Penambahan Tepung 

Talas  

P 
Ulangan 

Jumlah Rata Rata 
1 2 3 4 

0 5,54 5,31 5,41 5,58 21,84 5,460±0,046 

1 5,46 5,43 5,62 5,03 21,54 5,385±0,043 

2 4,68 4,66 4,74 4,67 18,75 4,688±0,004 

3 4,83 4,93 5,35 4,87 19,98 4,995±0,095 

4 4,81 5,54 5,11 4,89 20,35 5,088±0,160 

Total 25,32 25,87 26,23 25,04 102,46 25,61±0,35 

 

FK  = (∑X)
2 

 
      N 

 =  (102,46)
2 

       20 

 = 524,902 

JK P  = ∑xi
2
- (∑xi)

2 

    20 

 =(   21,84
2
   +    21,54

2
  +   18,75

2    
+ 19,98

2    
+ 20,35

2
)    

 4 4 4 4 4 

–  (102,46)
2 

 20
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 = (119,246 + 115,993 + 87,891 + 99,8+ 103,531) - 

524,902 

 = 1,558 

JK Total  = ∑X
2
– FK 

  = 527,19 – 524,902 

  = 2,29 

Tabel Analisis Ragam 

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

Perlakuan 4 1,5581 0,389517 7,971** 3,06 4,89 

Galat 15 0,7329 0,048863       

Total 19 2,291         

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

memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) 

pH sosis fermentasi 

 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 1% 

SE =      KTG 

                  r 

 =    0,0488 

     4 

 = 0,11 
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P (Konsentrasi) 2 3 4 5 

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

UJBD 1% 0,461 0,483 0,497 0,506 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P2 4,688 a 

P3 4,995 a 

P4 5,088 ab 

P1 5,385 b 

P0 5,460 b 
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Lampiran 7. Hasil Data Analisis Total Asam Laktat Sosis 

Fermentasi dengan Penambahan Tepung Talas 

(%) 

P 
Ulangan 

Total Rata-Rata 
1 2 3 4 

0 0,601 0,482 0,528 0,574 2,185 0,546±0,031 

1 0,853 0,754 0,792 0,694 3,093 0,773±0,046 

2 0,935 0,947 1,013 0,995 3,89 0,973±0,022 

3 1,147 1,168 1,211 1,072 4,598 1,150±0,002 

4 1,283 1,122 1,317 1,274 4,996 1,249±0,019 

Total 4,819 4,473 4,861 4,609 18,762 4,69±0,12 

 

FK  = (∑X)
2 

 
      N 

 =  (18,762)
2 

       20 

 = 17,6 

JK P  = ∑xi
2
- (∑xi)

2 

    20 

 =( 2,185
2
   +   3,093

2
  +   3,89

2    
+  4,598

2   
+    6,24

2
)    

 4 4 4 4 4 

 –  (18,762)
2 

 20 
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 = (1,19 + 2,39 + 3,78 + 5,28 + 6,24) – 17,6 

 = 1,293 

JK Total  = ∑X
2
– FK 

  = 18,76- 17,6 

  = 1,351 

 

Tabel Analisis Ragam 

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

Perlakuan 4 1,2930 0,323254 82,934** 3,06 4,89 

Galat 15 0,0585 0,003898       

Total 19 1,351         

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

memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) 

 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 1% 

SE =      KTG 

                  r 

 =    0,003 

     4 

 = 0,031 
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P (Konsentrasi) 2 3 4 5 

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

UJBD 1% 0,129 0,135 0,140 0,142 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P0 0,546 a 

P1 0,773 b 

P2 0,973 c 

P3 1,150 d 

P4 1,249 d 
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Lampiran 8. Hasil Analisis Data Total Bakteri Asam Laktat 

Sosis Fermentas dengan Penambahan Tepung 

Talas (Log CFU/g) 

P 
Ulangan 

Total Rata-Rata 
1 2 3 4 

0 7,146 7,114 6,301 6,322 26,883 6,721±0,245 

1 6,869 6,914 6,079 6,477 26,339 6,585±0,164 

2 6,699 6,69 7,176 6,785 27,35 6,838±0,079 

3 6,633 6,531 7,623 6,544 27,331 6,833±0,115 

4 6,38 7,146 7,255 7,462 28,243 7,061±0,393 

Total 33,727 34,395 34,434 33,59 136,146 34,037±0,99 

 

FK  = (∑X)
2 

 
      N 

 =  (136,146)
2 

       20 

 = 926,786 

JK P  = ∑xi
2
- (∑xi)

2 

    20 

 =(  26,883
2
   +  26,339

2
  + 27,35

2   
+ 27,331

2 
+ 28,243

2
)    

 4 4 4 4 4 

– (136,146)
2 

 20 
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 = (6,721 + 6,585 + 6,838 + 6,833  + 7,061) – 926,786 

 = 0,4913 

JK Total  = Ʃ X
2
– FK 

  = 930,072- 926,786 

  = 3,285 

 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F HIT F 5% 

Perlakuan 4 0,4913 0,122 0,6594 3,06 

Galat 15 2,7938 0,186     

Total 19 3,285       

Keterangan: F Hitung < F Tabel 5%, maka perlakuan tidak 

memberikan pengaruh yang nyata (P≥0,05) 
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Lampiran 9. Foto Kegiatan Penelitian 

1. Pembuatan tepung talas 

   

   
 

2. Pembuatan Sosis Fermentasi 
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3. ngujian Kadar Air 
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4. Pengujian Kadar Asam Laktat 
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