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 BAB I PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Sosis merupakan salah satu hasil pengolahan daging yang telah dikenal di 

masyarakat. Dewasa ini kebutuhan makanan yang bersifat cepat saji (ready to 

cook) semakin tinggi. Frozen food (makanan beku) merupakan salah satu 

pilihan makanan cepat saji yang sering dipilih masyarakat. Data survei 

independen yang dilakukan sebuah perusahaan swasta pada tahun 2010 

menunjukkan konsumsi daging olahan seperti sosis dan nugget di Indonesia 

tumbuh dengan baik. Konsumsi sosis oleh masyarakat Indonesia tumbuh rata-

rata 4,46% per tahun. Tingginya permintaan sosis ayam di pasaran 

menyebabkan meningkat pula kebutuhan daging ayam. Ketua Asosisasi Industri 

Pengolahan daging Indonesia (National Meat Processor Assosiation (NAMPA), 

mengatakan bahwa pendapatan industri pengolahan daging mencapai Rp 1 

triliun rupiah per tahun dengan kebutuhan daging ayam sebesar 75 ton per hari. 

Salah satu upaya untuk menghasilkan sosis ayam dengan kebutuhan daging 

yang tidak terlalu banyak dan menghasilkan sosis ayam dengan jumlah yang 

meningkat dan karakteristik yang baik adalah dengan menggunakan bahan 

pengikat dan bahan pengisi yang sesuai. Menurut Wiidodo (2008), sosis yang 

dijual dipasaran, pada umumnya menggunakan bahan pengikat berupa sodium 

tripolifosfat yang merupakan salah satu jenis bahan tambahan makanan yang 

terbuat dari bahan kimia sintetik. Seperti yang telah diketahui bersama, apabila 

bahan kimia dikonsumsi secara terus menerus, maka akan dapat menimbulkan 

efek yang kurang baik bagi kesehatan, diantaranya adalah dapat menyebabkan 

timbulnya penyakit seperti kanker, sehingga diperlukan suatu bahan yang dapat 

menggantikan fungsi dari sodium tripolifosfat tersebut.  

Umbi porang merupakan salah satu tumbuhan yang banyak tumbuh di 

Indonesia. Berdasarkan Perum Perhutani (2011), produksi umbi porang di 

Madiun mencapai rata-rata 8.100 ton per tahun. Melimpahnya tepung porang di 

Indonesia dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah 

bahan pengikat pada sosis ayam, karena pada tepung porang mengandung 

senyawa yang sangat penting yaitu glukomannan. Menurut Hargono (2008) 

kandungan glukomannan yang terdapat dalam umbi porang sangat besar yaitu 

sebanyak 67%. Glukomannan memiliki kemampuan sebagai gelling agent, sifat 

tersebut dapat digunakan sebagai bahan pengikat untuk menggantikan fungsi 

sodium tripolifosfat yang umumnya digunakan sebagai bahan pengikat sosis. 



 

2 
 

Untuk menghasilkan sosis ayam yang lebih baik diperlukan kombinasi antara 

bahan pengikat dan bahan pengisi yang sesuai, pada penelitian kali ini saya 

digunakan tepung maizena sebagai bahan pengisi.  

Pada penelitian sebelumnya, mengenai sosis ikan patin yang dilakukan oleh 

Wulandhari (2007) didapatkan proporsi bahan surimi sebanyak 37,08%, air 

27,92%, dan karagenan (campuran 25% kappa karagenan dengan 75% iota-

karagenan) 2%. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wirawan (2005) 

tentang pembuatan sosis daging kelinci dimana dibutuhkan penambahan putih 

telur sebagai bahan pengikat sebanyak 15%. Selain itu ada pula penelitian 

tentang pembuatan sosis daging sapi dengan penambahan substitusi tapioka 

dengan pati biji nangka yang menghasilkan hasil terbaik pada penambahan pati 

biji nangka 10% dan tapioka 5% (Arief, 2011)   

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

 Berapa rasio tepung porang: tepung maizena yang harus digunakan agar 

dapat menghasilkan sosis ayam dengan karakteristik yang terbaik 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

 Mengetahui rasio penambahan tepung porang : tepung maizena yang dapat 

menghasilkan sosis ayam dengan karakteristik yang terbaik. 

 

1.4 Manfaat 

Mannfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai 

penambahan tepung porang dan tepung maizena yang sesuai sebagai bahan 

pengikat dan bahan pengisi pada sosis ayam sehingga menghasilkan 

karakteristik sosis ayam yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat.  

 


