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 I   PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Daging ayam merupakan salah satu bahan pangan yang disukai masyarakat 

karena mudah diperoleh, ekonomis dan pengolahannya lebih mudah 

dibandingakan dengan daging sapi. Pada tahun 2013 produksi total daging ayam 

di Indonesia mencapai 1,76 juta ton. Berdasarkan rata-rata ketersediaan 

perkapita, Indonesia menempati urutan ke-139 dunia dengan rata-rata 

ketersediaan sebesar 3,67 kg/kapita/tahun. Ketersediaan daging ayam di 

Indonesia diprediksi akan terus meningkat di tahun 2016 sebanyak 890 ribu ton. 

Prediksi konsumsi daging ayam di Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 4,33 

kg/kapita/tahun. Jika dibandingkan dengan rata-rata ketersediaan per kapita 

dunia sebesar 17,76 kg/kapita/tahun, ketersediaan dan konsumsi daging ayam 

Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan Negara-negara di 

ASEAN. Rendahnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap protein hewani 

disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan gizi, 

meningkatnya biaya hidup, dan tingkat pendidikan penduduk yang relatif rendah 

(Respati et, al., 2014).  

Peningkatan ketersediaan protein hewani perlu diimbangi dengan teknologi 

pengolahan yang tepat karena protein hewani mempunyai daya simpan yang 

rendah sehingga rentan terhadap kontaminasi mikroba (Pasaribu, 2009). Salah 

satu cara pengolahan daging ayam, diolah dalam bentuk sosis. Sosis merupakan 

produk dengan baku daging yang dihaluskan dengan atau tanpa penambahan 

bahan pangan dan bahan tambahan pangan yang kemudian dimasukan pada 

selongsong sosis dengan atau tanpa proses pemasakan (SNI 3820:2015). Bahan 

yang digunakan untuk pembuatan sosis terdiri dari daging, lemak, bahan pengisi, 

bahan pengikat, air, garam, gula, rempah-rempah, dan fosfat. Daging yang dapat 

digunakan untuk membuat sosis antara lain daging babi, sapi, unggas, dan ikan 

(Heinz, 2007).  

Pembuatan sosis dengan komposisi daging ayam saja, memiliki karakteristik 

tekstur yang kurang stabil, daya ikat air yang rendah, dan memiliki tekstur yang 

kurang padat. Penambahan bahan pengikat dan bahan pengisi bertujuan untuk 

menarik air, memperbaiki stabilitas, membentuk tekstur yang padat, menurunkan 

penyusutan setelah pengolahan, memperbaiki sifat irisan dan citarasa. 
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Perbedaan antara bahan pengikat dan bahan pengisi berdasarkan kadar protein 

yang dikandung. Pada bahan pengikat mengandung protein yang tinggi, untuk 

bahan pengisi biasanya menggunakan bahan yang mengandung karbohidrat 

(Koswara, 2009). Soy protein isolate adalah bahan yang biasa digunakan sebagai 

bahan pengikat untuk pembuatan sosis (Akesowan, 2008), sedangkan dexstrin 

dari tapioka dan tepung serealia merupakan bahan yang digunakan sebagai 

bahan pengisi (Hui et, al., 2001).  

Wilfred et, al. (2008) menambahkan 5% tepung kentang untuk pembuatan 

sosis babi lebih baik dibandingkan dengan pati tapioka secara sensoris, 

mikrobiologi dan kestabilan saat penyimpanan. Penggunaan tepung sagu 4% 

akan membentuk gel lebih baik pada sosis bebek berdasarkan Folding test dan 

uji elsastisitas (Muthia et, al., 2010). Prabpree (2011) menyatakan penggunaan 

pati tapioka sebanyak 7% pada pembuatan sosis ikan dapat meningkatkan water 

holding capacity dan menurunkan kehilangan berat saat pemasakan. 

Penambahan 10% tepung beras dapat menurunkan kehilangan berat saat 

pemasakan sosis bebek (Ali, 2011). Penggunaan 3.25% pati jagung modifikasi 

dapat menjadi bahan pengganti lemak pada sosis rendah lemak (Mohammadi, 

2013). Kestabilan freeze-thaw pada produk sosis dapat ditingkatkan dengan 

penambahan pati jagung modifikasi, pati kentang modifikasi, pati tapioka (Amini 

et, al., 2015).  

Bahan pengisi sosis yang umum digunakan antara lain tapioka, tepung 

sagu, tepung dan pati kentang, pati jagung, dan tepung beras. Tapioka sebagai 

bahan pengisi berfungsi untuk meningkatkan daya ikat air dan tekstur produk 

sosis (Prabpree, 2011). Tapioka yang dimodifikasi sebagai bahan pengisi 

berfungsi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas tekstur dari sosis rendah 

lemak, sedangkan sagu sebagai bahan pengisi memiliki sifat gel yang lebih baik 

pada sosis (Muthia et, al., 2010). Selain beberapa fungsi bahan pengisi yang telah 

disebutkan, jumlah ketersediaan tepung tapioka dan tepung sagu di Indonesia 

cukup banyak serta cukup ekonomis. Sehingga perlu adanya kajian tentang 

penggunaan jenis pati dan konsentrasinya sebagai bahan pengisi pada 

pembuatan sosis ayam untuk memperbaiki kualitas sosis. 
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1.2 Rumusan masalah 

1. Bagaimana jenis bahan pengisi tepung tapioka, tepung tapioka modifikasi, 

dan tepung sagu terhadap karakteristik fisikokimia sosis ayam. 

2. Berapakan jumlah konsentrasi penambahan bahan tepung tapioka, tepung 

tapioka modifikasi, dan tepung sagu untuk menghasilkan sosis ayam 

dengan sifat fisikokimia yang diterima konsumen. 

3. Apakah jenis bahan pengisi yang sesuai untuk pembuatan sosis ayam. 

 

1.3 Tujuan 

1. Mengetahui pengaruh jenis bahan pengisi tapioka, tapioka modifikasi, dan 

sagu terhadap karakteristik fisikokimia sosis ayam. 

2. Mengetahui jumlah konsentrasi penambahan bahan tepung tapioka, tepung 

tapioka modifikasi, dan tepung sagu untuk menghasilkan sosis ayam 

dengan sifat fisikokimia yang diterima konsumen. 

3. Mengetahui jenis bahan pengisi yang sesuai untuk pembuatan sosis ayam. 

 

1.4 Manfaat penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai penambahan jenis dan konsentrasi bahan pengisi yang 

sesuai untuk pembuatan sosis ayam sehingga menghasilkan sosis ayam dengan 

karakteristk fisikokimia yang diterima konsumen.  

 

1.5  Hipotesis  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ada maka hipotesis yang dapat 

diajukan adalah sebagai berikut: penambahan jenis dan konsentrasi bahan 

pengisi berpengaruh terhadap karakteristik fisikokimia sosis ayam. 

 

 


