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I PENDAHULUAN 

 

1.1 Pendahuluan 

Bakso merupakan makanan yang berbahan dasar daging dengan 

penambahan tepung tapioka sebagai bahan pengisi. Bakso adalah salah satu 

produk pangan hasil olahan daging yang digemari oleh masyarakat Indonesia. 

Hasil penelitian Institut Pertanian Bogor mencatat konsumsi daging sapi tahun 

2002 - 2012 di Indonesia rata-rata sebesar 1,87 kg per kapita per tahun dengan 

sekitar 71,43% adalah konsumsi daging untuk makanan jadi seperti bakso (BKP, 

2012). 

Kualitas bakso sapi, berkaitan erat dengan karakteristik fisiknya. Karateristik 

fisik dari bakso sapi yang diharapkan adalah memiliki tekstur kenyal dan kompak, 

serta rendemen yang dihasilkan tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan 

permintaan pasar. Salah satu upaya untuk menghasilkan bakso sapi dengan 

karakteristik fisik yang diinginkan yaitu dengan penggunaan bahan pengikat. 
Bahan pengikat yang biasa digunakan dalam pembuatan bakso adalah sodium 

tripolifosfat (STPP), namun telah diketahui bahwa penggunaan bahan kimia 

dalam produk makanan sudah dibatasi. Jumlah penggunaan STPP yang 

diizinkan adalah 3 g untuk setiap kilogram daging atau 0,3% dari berat daging 

yang digunakan (Codex Alimentarius Abriged Version, 1990). 
Bahan yang digunakan sebagai pengganti sodium tripolifosfat (STPP) adalah 

hidrokoloid. Hidrokoloid merupakan agen pembentuk gel yang dapat berfungsi 

sebagai bahan pengikat. Penggunaan gelling agent sebagai pengganti sodium 

tripolifosfat (STPP) dalam pembuatan bakso telah dilakukan, penelitian Hsu 

(2000), melaporkan pada formulasi bakso penambahan ĸ- karagenan 2%, dan 

garam 3% dapat meningkatkan rendemen sebesar 105%. Penelitian lain, Ulu 

(2006) dengan penambahan karagenan dan guar gum pada bakso serta 

penelitian Hsu (1999) yaitu penggunaan edible gum pada bakso.  

Hidrokoloid lain yang berpotensi menggantikan fungsi STPP pada bakso 

adalah tepung porang. Menurut Hargono (2008), kandungan glukomanan dalam 

umbi porang sangat besar yaitu 67%. Glukomanan yang memiliki kemampuan 

sebagai gelling agent, sifat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pengikat 

pada produk makanan. Kemampuan mengikat air pada tepung porang lebih 

tinggi dibandingkan dengan kemampuan mengikat air dari tepung tapioka. Hal ini 
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mengakibatkan penambahan perbandingan proporsi tepung porang lebih sedikit 

dibanding perbandingan proporsi tepung tapioka (Akesowan, 1997). 

Selain tepung porang, bahan lain yang dapat mempengaruhi karakteristik 

fisik dalam pembuatan bakso sapi adalah jumlah penambahan garam (NaCl). 

Garam (NaCl) merupakan bahan tambahan makanan yang juga berfungsi 

sebagai penambah cita rasa, selain itu garam mempunyai fungsi mengikat air 

(Anshori, 2002). Menurut penelitian Usmiati (2008), susut berat bakso akan 

menurun dengan semakin banyaknya garam yang ditambahkan karena garam 

dapat menghambat keluarnya cairan selama pemasakan sehingga akan 

memperkecil penyusutan. 

Kombinasi proporsi tepung porang : tepung tapioka dan penambahan garam 

(NaCl) yang sesuai, diharapkan dapat menghasilkan bakso sapi dengan 

karateristik fisik yang diinginkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai rasio perbandingan tepung porang dan tepung tapioka serta 

penambahan NaCl untuk mengasilkan karakteristik fisik dari bakso sapi yang 

diinginkan, yaitu memiliki tekstur yang kenyal dan kompak serta rendemen yang 

dihasilkan tinggi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh proporsi tepung porang : tepung tapioka dan 

penambahan NaCl terhadap karateristik fisik bakso sapi?  

2. Berapa proporsi tepung porang : tepung tapioka dan penambahan NaCl 

untuk meningkatkan karakteristik fisik dari bakso sapi? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

1. Mengetahui pengaruh proporsi tepung porang : tepung tapioka dan 

penambahan NaCl terhadap karakteristik fisik bakso sapi. 

2. Mengetahui proporsi tepung porang : tepung tapioka dan penambahan 

NaCl untuk meningkatkan karakteristik fisik bakso sapi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Memberikan informasi mengenai proporsi penambahan tepung porang : 

tepung tapioka dan penambahan garam (NaCl) yang dapat menghasilkan 

bakso daging sapi dengan karateristik fisik terbaik dan dapat diterima 

masyarakat. 
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1.5 Hipotesis Penelitian 

Diduga semakin pada proporsi tertentu pada tepung porang : tepung 

tapioka dan penambahan NaCl akan semakin meningkatkan karakteristik fisik 

dari bakso sapi. 


