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ABSTRACT 

 

The purposes of this research was to  determine the effect of substitution red bean 

flour on chicken meatball on pH value, Aw, WHC, and tenderness and to find out the best 

concentration of red bean flour. The materials used in this research were spen then meat, red 

bean flour, salt, pepper, garlic, sugar, tapioka flour and egg yolk. The method used was 

experimental design with Completely Randomized Design (ANOVA). Red bean flour is used in 

various percentage was 0% (P0), 25% (P1), 50% (P2), 75% (P3) and 100% (P4) of the 

tapioka flour. The data was subjected to analysis of varian, if there were significantly 

different effect would be continued by the Duncan’s Multiple Range Test. The result showed 

that the addition of red bean flour was not significant effect (P>0.05) on pH and was highly 

significant effect (P<0,01) on Aw, WHC and tenderness. The best result was chicken meat 

ball made with used red bean flour 50%; 6.16 of pH; 0.91 of Aw; 61.77% of WHC; 13.87 N of 

tenderness. The conclusion is the substitution of 50% of red bean flour is able to produce the 

best chicken meatball. 

Keywords : Chicken meat ball, red bean flour, filler. 

 

PENDAHULUAN 

 

  Daging ayam berasal dari daging 

ayam pedaging dan ayam petelur. Ayam 

petelur afkir merupakan  ayam petelur 

yang sudah tua atau yang kurang produktif, 

sehingga daginya lebih alot dibandingkan 

dengan daging ayam broiler. Upaya yang 

dapat dilakukan  untuk meningkatkan nilai 

ekonomis daging ayam petelur afkir yaitu 

dengan pengolahan restructed meat.  

Restructed meat adalah teknologi 

pengolahan daging dengan memanfaatkan 

daging yang berukuran relatif kecil yang 

memiliki ukuran tidak seragam untuk 

diolah dan disatukan menjadi produk yang 

menyerupai daging utuh (Evanuarini, 
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2010). Produk hasil dari restructed meat 

seperti: nugget, sosis dan bakso. 

Bakso merupakan salah satu 

produk olahan hasil ternak dan pada 

umumnya menggunakan bahan baku 

daging, tepung dan penambahan bumbu 

seperti bawang putih, es batu, garam, 

merica dan putih telur. Tepung yang biasa 

digunakan sebagai bahan pengisi 

diantaranya tepung terigu, tepung maizena 

dan tapioka. (Rachmawan, Taofik dan 

Suwarno, 2013). Bakso yang saat ini 

banyak beredar di kalangan masyarakat 

banyak menggunakan tepung tapioka 

sebagai bahan penyusun bakso yang dimana 

tepung tapioka pada umumnya masih 

terdapat gluten didalamnya, sehingga untuk 

beberapa konsumen yang alergi terhadap 

gluten tidak dapat mengkonsumsinya maka 

dari itu perlu diupayakan substitusi tepung 

tapioka yang bebas gluten salah satunya 

yaitu tepung kacang merah. Tepung kacang 

merah memiliki kandungan protein dan 

energi yang lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan jenis tepung lainnya dan tidak 

mengandung gluten sehingga, bakso yang 

menggunakan bahan pengisi tepung kacang 

merah dapat dikonsumsi oleh konsumen 

yang toleran terhadap gluten.  

Penelitian terdahulu dilakukan oleh 

Vermalida (2010) mengenai pengaruh 

substitusi tepung kedelai dan tepung jagung 

pada bakso itik afkir tetapi untuk penelitian 

substitusi tepung kacang merah pada bakso 

daging ayam petelur afkir mengenai sifat 

fisiko kimia bakso belum pernah dilakukan, 

sehingga dalam rangka penganekaragaman 

pangan bahan pengisi pada bakso dapat 

menggunakan tepung kacang merah ditinjau 

dari segi fisiko kimia bakso.  

MATERI DAN METODE 

Penelitian dilaksanakan pada bulan 

Oktober 2016 hingga Januari 2017 

bertempat di Laboratorium Teknologi 

Hasil Ternak Fakultas dan Laboratorium 

Pengujian Mutu Pangan Fakultas 

Teknologi Pertanian Universitas 

Brawijaya. 

Materi yang digunakan dalam 

penelitian adalah bakso yang terbuat dari 

daging ayam petelur afkir yang  berumur 

95 minggu strain ISA Brown diambil 

bagian dada dengan bobot hidup 2 kg yang 

di dapatkan dari peternakan ayam petelur 

Pak Nardi Karangploso. Kacang merah 

diperoleh dari pasar Karangploso Malang. 

Tepung kacang merah yang diproses di 

Metria Medika Kota Batu. Bahan 

tambahan yang digunakan meliputi tepung 

tapioka, bawang putih, lada, garam, putih 

telur dan es batu yang didapatkan dari 

pasar Merjosari Malang. Bahan yang 

digunakan untuk analisis adalah aquadest, 

buffer dan sampel bakso.  

Peralatan dalam pembuatan tepung 

kacang merah dan bakso adalah timbangan 

digital, panci pengukus, nampan, oven, 

gilingan, ayakan, meat mincer merek 

panasonic, pisau, telenan, baskom, sendok, 

kompor, alat peniris bakso, sarung tangan 

dan masker. Peralatan dalam analisis 

adalah elektroda, Aw meter Rotronic 

Hygropalm , cawan porselin, wadah untuk 

menempatkan kedalam Aw meter, beban 

35 kg, kertas saring whatman no.42, kertas 

millimeter block dan tensile strength tipe 

Imada / ZP – 200 N. 

Metode yang digunakan adalah 

percobaan dengan metode Rancangan 

Acak Lengkap (RAL), 5 perlakuan dan 4 

ulangan dengan perlakuan yang terdiri dari 

P0 : 100% Tepung tapioka 

P1 : 75% Tepung tapioka : 25% tepung 

kacang merah  

P2 : 50% Tepung tapioka : 50% tepung 

kacang merah 

P3 : 25% Tepung tapioka : 75% tepung 

kacang merah  

P4 : 100% Tepung kacang merah  
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Prosedur pembuatan tepung kacang 

merah menurut  Ekawati (1999) modifikasi 

adalah sebagai berikut  

1. Kacang merah terlebih dulu 

dibersihkan dari kotoran yang 

menempel menggunakan air 

yang mengalir 

2.  Direndam dalam air selama 25 

menit. Tujuan dari perendaman 

untuk menghilangkan asam fitat 

dan bau langu. 

3. Kacang merah yang telah 

direndam ditiriskan. 

4.   Dikukus dengan suhu 90-95
o
C 

hingga empuk ±20 menit. 

Kacang merah yang empuk 

ditiriskan 

5.   Dioven dengan suhu 60
o
C selama 

3 jam lalu dijemur dengan 

matahari.  

6.    Diayak menggunakan ayakan 90 

mesh untuk mendapatkan tekstur 

tepung yang sangat halus.  

7. Tepung kacang merah siap 

digunakan. 

 

Prosedur pembuatan bakso daging ayam 

petelur afkir menurut Ahmadi, Afrila dan 

Adhi (2007) modifikasi sebagai berikut: 

 

1. Daging fillet ayam petelur afkir 

dibersihkan terlebih dahulu dari 

lemak, kulit dan tulang yang 

menempel 

2. Daging ayam dipotong kecil - kecil 

untuk memudahkan dalam proses 

penggilingan.  

3. Daging ayam ditimbang sesuai 

dengan formulasi lalu 

ditambahkan.  

es batu 20% dari daging dan 

dimasukkan ke dalam meat 

mincer. 

4. Ditambahkan garam, lada, gula, 

bawang putih dan bawang merah 

goreng lalu digiling. 

Ditambahkan putih telur, tepung 

tapioka dan tepung kacang 

merah kemudian digiling hingga 

merata dan kalis.  

5. Pencetakan adonan berbentuk 

seperti bola (bulat – bulat) 

6.  Bakso dimasukkan kedalam 

panci bersuhu  60-90
o
C sampai 

mengapung. Bakso yang sudah 

mengapung dipindahkan kepanci 

yang berisi air mendidih dan 

direbus selama 10 menit 

7.  Bakso ditiriskan 

 

 

Analisis Data  

Data yang diperoleh diolah 

menggunakan Microsoft Excel. Data 

selanjutnya dianalisis menggunakan 

analisis ragam (ANOVA) dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dan dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan  (UJBD). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa substitusi tepung kacang merah 

tidak memberikan pengaruh yang nyata 

(P>0,05) terhadap nilai pH  dan meberikan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap nilai Aw, WHC dan keempukan 

bakso daging ayam petelur afkir. Rataan 

nilai pH, Aw, WHC dan keempukan bakso 

daging ayam petelur afkir disajikan pada 

Tabel 1. 
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Tabel 1. Rataan Nilai pH, Aw, WHC dan Keempukan Bakso Daging Ayam Petelur Afkir 

Perlakuan 
                  Rataan   

pH Aw WHC Keempukan 

P0 5,85 ± 0,33 0,91
b    

±  0,01  64,17
c
  ±  0,52 12,00

a
   ±  1,40 

P1 5,93 ± 0,29 0,91
b    

±  0,01 63,05
bc

 ± 0,85 12,77
ab

  ±  0,80 

P2 6,11 ± 0,01 0,90
ab  

±  0,01 61,77
bc

 ±  0,92 13,87
abc

 ±  1,09 

P3 6,14 ± 0,01 0,89
ab  

±  0,02 60,13
ab

 ±  2,43 14,40
bc

  ±  0,90 

P4 6,16 ± 0,01 0,88
a    

±  0,01 56,99
a
  ±  2,14 15,35

c
    ±  0,71 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan  perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata  (P<0,01) 

 

Nilai pH 

Rataan nilai pH pada bakso daging 

ayam petelur afkir yang disubstitusi tepung 

kacang merah berkisar antara 5,85-6,16. 

Hasil penelitian  menunjukkan bahwa nilai 

pH tertinggi (6,16) diperoleh dari 

perlakuan substitusi 100% tepung kacang 

merah P4 dan nilai pH terendah (5,85) 

diperoleh dari perlakuan kontrol tanpa 

substitusi tepung kacang merah P0. Nilai 

pH di antara perlakuan tidak berbeda nyata 

walaupun menurut data dapat dilihat 

semakin tinggi substitusi tepung kacang 

merah, terdapat kecenderungan nilai pH 

bakso yang dihasilkan semakin meningkat. 

Hal ini disebabkan dengan semakin 

meningkatnya substitusi tepung kacang 

merah yang ditambahkan maka akan 

mempengaruhi nilai pH bakso yang 

dihasilkan karena pH tepung kacang merah 

lebih tinggi dibandingkan nilai pH tepung 

tapioka yaitu 6,19, selain itu peningkatan 

nilai pH dapat disebabkan oleh suhu 

pemasakan yang dilakukan, hal ini sesuai 

dengan pendapat Abadi (2004) 

menyatakan bahwa pembuatan produk 

restructed meat dengan penambahan bahan 

lain yang ditambahkan pada adonan bakso 

dan proses pemasakan yang dilakukan 

mengakibatkan meningkatnya nilai pH 

pada produk tersebut. 

Suliyono (2009) menyatakan 

bahwa denaturasi protein pada adonan 

produk restructed meat yang ditambahkan 

tepung yang berprotein tinggi seperti 

tepung kacang kedelai dalam proses 

pemanasan menyebabkan meningkatnya 

nilai pH. 

Aktivitas Air (Aw) 

Rataan nilai Aw pada bakso daging 

ayam petelur afkir yang disubstitusi tepung 

kacang merah berkisar antara 0,88-0,91. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa  nilai Aw tertinggi (0,91) diperoleh 

dari perlakuan kontrol tanpa substitusi 

tepung kacang merah P0 dan perlakuan 

substitusi tepung kacang merah 25% P1, 

sedangkan nilai Aw terendah (0,88) 

diperoleh dari perlakuan substitusi 100% 

tepung kacang merah P4. Nilai Aw di 

antara perlakuan sangat berbeda nyata 

dapat dilihat pada data yang ada bahwa 

semakin tinggi substitusi tepung kacang 

merah, terdapat kecenderungan nilai Aw 

bakso yang dihasilkan semakin menurun, 

hal ini disebabkan kadar air yang dimiliki 

oleh tepung kacang merah lebih rendah 

dibandingkan dengan kadar air daging 

sehingga dapat menyebabkan menurunnya 

nilai Aw, selain itu perebusan dengan suhu 

tinggi dapat menyebabkan berkurangnya 

kadar air bakso daging ayam petelur afkir. 

Penurunan nilai Aw pada setiap perlakuan 

rata-rata konstan yaitu 0,1 hal ini didukung 

oleh persentase kadar air pada bakso 

daging ayam petelur afkir yang semakin 
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menurun. Sari dkk. (2015) yang 

menyatakan bahwa semakin berkurangnya 

kadar air bahan pangan, maka nilai Aw 

juga semakin menurun. Purnomo (1995) 

menyatakan bahwa kandungan air dalam 

suatu produk akan berubah-ubah sesuai 

dengan kondisi lingkungan tempat 

penyimpanan, karena hal ini sangat erat 

hubungan dengan daya awet produk 

tersebut.  

Daya Ikat Air (WHC) 

Rataan persentase WHC pada 

bakso daging ayam petelur afkir yang 

disubstitusi tepung kacang merah berkisar 

antara 56,99%-64,17%. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa persentase WHC 

tertinggi sebesar (64,17%) diperoleh dari 

perlakuan kontrol tanpa substitusi tepung 

kacang merah P0 dan persentase WHC 

terendah sebesar (56,99%) diperoleh dari 

perlakuan substitusi 100% tepung kacang 

merah P4. Persentase WHC di antara 

perlakuan sangat berbeda nyata dapat 

dilihat pada data yang ada bahwa semakin 

tinggi substitusi tepung kacang merah, 

terdapat kecenderungan persentase WHC 

bakso yang dihasilkan semakin menurun, 

hal ini disebabkan karena perbedaan 

kandungan pati pada kedua tepung tersebut 

yang menurut hasil penelitian (Permana 

dan Putri, 2015) kadar pati tepung kacang 

merah 41,57% sedangkan menurut 

pendapat (Malini, 2016) kadar pati pada 

tepung tapioka sebesar 82,13%. 

Kandungan pati tepung tapioka lebih tinggi 

dibandingkan tepung kacang merah, 

walaupun tepung kacang merah 

mengandung protein yang lebih tinggi dari 

tepung tapioka tetapi daya serap terhadap 

air rendah. 

Tepung tapioka memiliki ukuran 

granula, kandungan amilosa yang sangat 

tinggi sehingga mengakibatkan air terikat 

lebih banyak (Komansilan, 2015). Winarno 

(1997) menjelaskan bahwa penambahan air 

dan pemanasan akan menyebabkan 

amilosa dari pati berdifusi keluar granula, 

sehingga granula tersebut hanya 

mengandung sebagian amilopektin dan 

akan membentuk suatu matriks dengan 

amilosa yang disebut gel. Terbentuknya 

gel ini mengakibatkan air dari luar pada 

saat perebusan tidak dapat masuk ke dalam 

bakso sehingga air dalam bakso tetap. 

Tepung yang ditambahkan membentuk gel 

akan membantu penyerapan air dan 

menahannya dalam matriks gel sehingga 

meningkatkan WHC dan menurunkan 

penyusutan pada saat pemasakan (Dewi 

dan Widjanarko, 2015). Rendahnya daya 

serap air dapat disebabkan karena 

kurangnya asam amino polar yang terdapat 

dalam tepung. Asam amino polar bersifat 

hidrofilik sehingga dapat membentuk 

ikatan hidrogen dengan air (Triyono, 

2010).   

Semakin banyaknya penggunaan 

substitusi tepung kacang merah dapat 

menurunkan kadar serat kasar yang akan 

berpengaruh kepada daya ikat air (WHC), 

sehingga semakin rendah serat kasar bakso 

akan semakin rendah pula WHC yang 

dihasilkan, hal ini sesuai dengan penelitian 

(Kurniawan dkk. 2012) yang menjelaskan 

bahwa serat memiliki kemampuan 

membentuk gel yang berpengaruh pada 

daya ikat air, semakin tinggi serat kasar 

akan meningkatkan daya ikat air.  

Keempukan 

Rataan nilai keempukan pada bakso 

daging ayam petelur afkir yang disubstitusi 

tepung kacang merah berkisar antara 12,00 

N-15,35N. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa nilai keempukan tertinggi (15,35N) 

diperoleh dari perlakuan substitusi tepung 

kacang merah 100% P4 dan nilai 

keempukan terendah (12,00N) diperoleh 

dari perlakuan tanpa substitusi tepung 

kacang merah P0. Nilai keempukan di 

antara perlakuan sangat berbeda nyata 

dapat dilihat pada data yang ada bahwa 

semakin tinggi substitusi tepung kacang 

merah, terdapat kecenderungan nilai satuan 

newton (N) yang dihasilkan semakin 

meningkat mengakibatkan keempukan 
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rendah, hal ini disebabkan pengaruh dari 

persentase WHC yang dihasilkan, bahwa 

semakin tinggi tingkat level substitusi 

tepung kacang merah akan semakin rendah 

persentase WHC dan menghasilkan tekstur 

bakso yang keras. Penggunaan bahan baku 

berupa daging yang digunakan akan 

mempengaruhi tekstur bakso yang 

dihasilkan semakin empuk atau keras, 

mengingat bahwa bahan baku dalam 

penelitian ini menggunakan daging ayam 

petelur afkir yang sudah tua dagingnya 

menjadi alot. (Usmiati dan Komariah, 

2007) mengemukakan bahwa daya 

mengikat air makin rendah maka 

kandungan air dalam bakso semakin 

rendah, sehingga bakso relatif lebih keras. 

Jannatin (2006) yang menyatakan 

bahwa keempukan dengan kadar air 

memiliki hubungan searah yaitu semakin 

tinggi kadar air maka tekstur akan semakin 

empuk sedangkan semakin rendah kadar 

air akan semakin keras. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Substitusi tepung kacang merah 

mengakibatkan nilai pH dan satuan 

Newton (N) naik sehingga 

mengakibatkan keempukan rendah 

serta menurunkan nilai Aw dan 

persentase WHC bakso daging ayam 

petelur afkir.  

2. Perlakuan terbaik diperoleh dari 

substitusi 50% tepung kacang merah  

dalam pembuatan bakso daging 

ayam petelur afkir menghasilkan 

dengan rataan nilai pH 6,11, Aw 

0,90, WHC 61,77% dan keempukan 

13,87N. 
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