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 II.   TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sosis  

Sosis menurut Standar Nasional Indonesia adalah produk olahan 

menggunakan bahan baku daging yang dihaluskan dengan atau tanpa 

penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan yang diisikan dan 

dimasukan kedalam selongsong sosis dengan atau tanpa proses pemasakan. 

Daging yang digunakan untuk pembuatan sosis antaralain daging sapi, kerbau, 

domba, babi, unggas, ataupun hewan ternak lainnya dan atau campurannya 

(Badan Standar Nasional Indonesia, 2015). 

Sosis yang dijual dipasaran sangat banyak jenisnya. Secara umum sosis 

dibagi menjadi sosis mentah dan sosis dengan proses pemasakan. Berikut ini 

merupakan beberapa jenis sosis (Essien, 2003):  

 

a. Sosis Segar  

Sosis yang terbuat dari daging segar yang tidak di garamkan, diasap, 

difermentasi ataupun dimasak. Sosis segar sering dibuat dengan beberapa 

macam pemotongan dan jenis daging. Kandungan air didalam sosis segar tidak 

melebihi 3% dari total bahan dalam produk (USDA, 2011). 

 

b. Sosis masak 

Sosis jenis ini merupakan sosis siap disajikan (Essien, 2003). Sosis masak 

dibagi menjadi 2 macam: pertama sosis masak menggunakan daging tanpa 

pengawetan, kemudian digiling, dibumbui, dimasukan kedalam selongsong, dan 

dimasak tanpa pengasapan yang kemudian disajikan dalam bentuk dingin. Kedua 

sosis masak menggunakan daging yang telah diawetkan kemudian digiling, 

dibumbui, diisikan kedalam sleongsong sosis, diasapkan, dan dimasak hingga 

matang, sosis ini sebelum dikonsumsi dilakukan proses pemasakan atau 

dipanaskan sebelum disajikan (Puolanne, 2010). 

 

c. Sosis Fermentasi 

Sosis fermentasi merupakan cara tertua untuk mengawetkan daging. Sosis 

fermentasi memiliki umur simpan yang lebih panjang karena saat fermentasi 

dihasilkan asam laktat pada sosis. Sosis fermentasi dibagi menjadi sosis 
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fermentasi kering dan semi kering. Contoh dari sosis fementasi adalah salami dan 

papperoni (Essien, 2003). 

 

d. Sosis Elmulsi 

Sosis emulsi merupakan sosis yang diolah dengan proses pemasakan atau 

pengasapan. Didalam produk sosis emulsi, daging sebagai bahan utama 

mengandung protein miofibril memiliki fungsi penting (Genccelep et, al., 2015). 

Struktur protein miofibril yang berserat akan berubah menjadi cairan kental 

selama proses aktifasi protein. Cairan ini bertanggungjawab untuk emulsifikasi 

lemak dan imobilisasi air yang ditambahnkan (Allais, 2010). 

 Saat pembentukan emulsi droplets lemak yang di campurkan membentuk 

fase tersebar, sedangkan air, protein dan garam akan menjadi fase kontinyu. 

Selain protein myofibril terdapat juga protein sarcoplasma yang dapat menunda 

denaturasi karena suhu dari miosin dan aktin (Genccelep et, al., 2015). Miosin 

dan aktin di daging ayam akan bereaksi dan telarut dengan garam dan fosfat. 

Miosin sebagai protein yang larut dalam garam bertindak mengelilingi droplets 

lemak dan menjadi kunci utama dalam menstabilkan droplets lemak selama 

proses holding dan tahap awal pemasakan sosis (Smith, 2001). Produk sosis 

dengan proses emulsifikasi selalu diikuti dengan pengaturan suhu, hal tersebut 

bertujuan untuk menstabilkan adonan dan mencapai karakteristik sensori akhir 

(Allais, 2010). 

Daging ayam dan daging babi akan lebih mudah terjadi proses emulsifikasi 

saat pengubahan protein berserat menjadi cairan kental dibandingkan dengan 

daging sapi dan domba. Selain penggunaan protein daging, bahan tambahan 

selain daging juga ditambahkan seperti bahan pengisi, pengikat, sayuran, telur, 

protein susu untuk sosis emulsi (Allais, 2010).Rasa asap pada sosis emulsi dapat 

ditambahkan secara alami ataupun dengan menambahkan asap cair saat proses 

pengolahan. Contoh dari sosis emulsi adalah sosis bologna, bratwurst, frankfuters 

dan sosis hati.  

Pada pembuatan sosis emulsi dilakukan penambahan lemak yang 

bersumber dari hewani atau nabati. Penambahan lemak berfungsi untuk 

membentuk sosis yang kompak dan empuk serta memperbaiki rasa dan aroma. 

Jumlah lemak yang ditambahkan untuk pembuatan sosis tidak boleh melebihi 

30% dari berat daging. Penambahan lemak yang terlalu banyak dapat 
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mengakibatkan sosis menjadi keriput sedangkan sosis yang terlalu sedikit 

penambahan lemaknya akan menjadi keras dan kering (Koswara, 2009). 

 Pembuatan sosis dimulai dengan tahap pemilihan bahan-bahan yang akan 

digunakan, kemudian penggilingan, pencampuran (terjadi proses pencacahan 

dan pengemulsian, pemasukan kedalam casing, pengikatan, penggantungan, 

pemasakan, pendinginan, pengupasan setelah itu pengemasan (Koswara, 2009). 

Berikut ini merupakan syarat mutu sosis berdasarkan Badan Standart Nasional 

Indonesia:  

 

Tabel 2.1 Syarat mutu sosis  bedasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI: 3820) 

No Kriteia Satuan Persyaratan 

   Sosis Daging 
Sosis Daging 

Kombinasi 

1 Keadaan  
  

1.1 Bau  
normal normal 

1.2 Rasa  
normal normal 

1.3 Warna  
normal normal 

2 Air  % (b/b) maksimal 67 maksimal 67 

3 Abu % (b/b) maksimal 3,0 maksimal 3,0 

4 Protein (Nx6,25) % (b/b) minimal 13 minimal 8 

5 Lemak % (b/b) maksimal 20 maksimal 20 

6 Cemaran Logam    

6.1 Timbal (Pb) mg/kg maksimal 1.0 

6.2 Kadmium (Cd) mg/kg maksimal 0.3 

6.3 Timah (Sn) mg/kg maksimal 40.0/ maksimal 200,0** 

6.4 Merkuri (Hg) mg/kg maksimal 0.03 

7 Cemaran arsen (As) mg/kg maksimal 0.5 
(Badan Standar Nasional Indonesia, 2015). 
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2.2 Bahan Pembuatan Sosis Ayam 

2.2.1. Daging Ayam  

Daging ayam sebagai bahan utama pembuatan sosis. Daging ayam yang 

digunakan untuk pembuatan sosis berasal dari bagian filet dada ayam pada 

bagian ini adalah murni daging ayam tanpa tulang dan kulit (Heinz, 2007). Daging 

ayam untuk pembuatan sosis berfungsi sebagai sumber protein utama.  Daging 

ayam mengandung protein sekitar 20-23%. Protein Miosin dalam daging ayam 

merupakan protein yang dapat larut dalam garam. Pada saat pengolahan daging 

ayam menjadi sosis akan terjadi interaksi antara protein dengan lemak. Interaksi 

antara protein dengan lemak terjadi saat pembentukan emulsi (Smith, 2001). 

Berikut merupakan kandungan nutrisi daging ayam: 

 

Tabel 2.2 Kandungan nutrisi daging ayam  

No Kandungan nutrisi Satuan Jumlah 

1 Air g 74.70 

2 Lemak total g 1.60 

3 Protein total g 22.25 

4 Kolesterol mg 59.00 

5 Sodium mg 41.00 

6 Potasium mg 300.00 

7 Magnesium mg 28.00 

8 Kalsium mg 12.00 

9 Besi mg 0.40 

10 Seng mg 0.70 

11 Vitamin A IU 15.50 

12 Vitamin E IU 2.20 

13 Vitamin C mg 0.80 

14 Total Asam Lemak Jenuh g 0.52 
(Probst, 2009) 
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Gambar 2.2 Daging Dada Ayam (TAS 6700-2005) 

 
 

2.2.2 Bahan Pengisi  

Bahan pengisi pada proses pengolahan sosis bertujuan untuk membentuk 

tekstur pada sosis ayam. Bahan pengisi pada sosis berasal dari sumber yang 

mengandung karbohidrat tinggi. Jumlah bahan pengisi yang ditambahkan pada 

sekitar 2-15%. Contoh bahan yang digunakan sebagai bahan pengisi adalah pati 

dari serealia. Fungsi penambahan bahan pengisi pada sosis ayam yang dapat 

meningkatkan volume produk serta untuk meningkatkan kemampuan menyerap 

air pada produk (Heinz, 2007). Berikut ini merupakan bahan pengisi yang dapat 

digunakan untuk pembuatan sosis:  

 

2.2.2.1 Tapioka 

Tapioka merupakan tepung yang diperoleh dari prosses pengolahan umbi 

singkong. Pengolahan umbi singkong menjadi tepung tapioka berfungsi untuk 

meningkatkan umur simpan umbi singkong. Bedasarkan CODEX STAN 176 

(1989) tepung tapioka adalah produk yang berasal dari umbi singkong kering yang 

digiling kemudian dilakukan proses pemisahan serat dari tepung. Tepung tapioka 

harus aman untuk dikonsumsi oleh manusia, bebas dari flavor, bau abnormal, dan 

memiliki kelembapan maksimal 13% m/m. 

Tepung tapioka mengandung amilosa 18-25% dan amilopektin 75%. 

Tepung tapioka memiliki ukuran diameter granula pati sebesar 4-35 μm. Morfologi 

granula tepung tapioka berbentuk bulat. Suhu gelatinisasi tepung tapioka 62-

73OC. tapioka memiliki sweeling power sekitar 42-71(g/g). Sifat tepung tapioka 

setelah pemasakan cenderung membentuk gel bening. Tepung tapioka memiliki 

tingkat kelarutan sebesar 25-30% dan daya cernanya baik (Moorthy, 2004). 
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Tepung tapioka berfungsi sebagai bahan pengisi pada pembuatan sosis. 

Tepung tapioka dapat digunakan sebagai pengental dan stabilizer pada berbagai 

produk seperti sup, saus, pudding dan produk olahan daging. Sebagai bahan 

pengisi pada produk olahan daging tapioka berperan untuk meningkatkan daya 

ikat air dan meningkatkan tekstur seperti pada sosis babi rendah lemak. 

penambahan tapioka pada sosis meningkatkan daya ikat air saat pemasakan, pati 

akan tegelatinisasi menikat air lebih banyak dari sosis ikan pada saat pemasakan 

dengan cara pengukusan. (Prabpree, 2011).  

Bahan pengisi tapioka untuk pembuatan sosis menurunkan cooking loss 

saat pemasakan, karena adonan menyerap air ketika ditambahkan pati saat 

formulasi dan pati akan tergelatinisasi saat proses pemanasan (Aktas, 

2006).Sosis dengan tapioka dapat meningkatkan tekstur, flavor, juiciness secara 

keseluruhan. Sosis dengan bahan pengisi tapioka 7% dapat disimpan dalam suhu 

dingin 4±1oC selama 30 hari (Ponsingh, 2011).  

 

 

Tabel 2.3 Spesifikasi tepung tapioka  

Komponen Tepung 
Tapioka Spesifikasi 

Kandungan Pati 85% dari berat bahan 
Kadar Air 13% dari berat bahan 
Kadar Abu 0.2% dari berat bahan 
pH 4.5-7.0 

Ukuran Partikel 
Tidak kurang dari 95% tepung yang akan melewati 
150 mesh 

(Muangsook, 2005) 

2.2.2.2 Tapioka Modifikasi Asetilasi 

Modifikasi pada pati merupakan salah cara untuk merubah struktur dan 

mempengaruhi ikatan hidrogen secara terkontrol untuk meningkatkan dan 

memperluas aplikasi pati pada produk. Perubahan yang terjadi pada tingkat 

molekuler dengan sedikit atau tanpa perubahan pada penampakan granula 

(Tanggart, 2004).  

Tujuan penggunaan pati modifikasi untuk pangan diantaranya sebagai 

pengganti lemak, meningkatkan tekstur, klaim gizi tinggi, untuk high shear, 

stabilitas suhu, flavor, enkapsulasi minyak, stabilizer, emulsifier, pengental, 

pengikat, dan kestabilan saat freeze-thaw (Abbas, 2010). 
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Salah satu pati yang dapat dimodifikasi adalah pati dari umbi kayu atau 

yang sering dikenal sebagai tepung tapioka. Tapioka modifikasi adalah pati dari 

tepung tapioka yang telah mengalami modifikasi pada sifat fisik/ kimia dengan 

menggunakan panas, enzim, atau zat kimia lainnya untuk kebutuhan tertentu 

(Muangsook, 2005).  

Salah satu metode untuk modifikasi tapioka adalah dengan metode 

asetilasi pati singkong (tapioka). Metode ini menggunakan cara mensubstitusi 

gugus hidroksil pati dengan asetat. Reaksi asetilasi akan mengurangi kekuatan 

hydrogen diantara pati yang menyebabkan granula pati menjadi lebih 

mengembang. Derajat substitusi pati asetat ditentukan oleh derajat hidrolisis 

dengan kelebihan natrium hiroksida (Mandlawy, 2013).  

Pati modifikasi dengan metode asetilasi membuat kandungan amilosa 

pada patii semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena putusnya ikatan cabang 

amilopektin. Kandungan amilosa pada tapioka modifikasi asetilasi sekitar 26-35%. 

Asetilasi pada pati dapat menurunkan suhu gelatinisasi, meningkatkan 

kejernihan, kestabilan saat freeze-thaw dan mengurangi retrogradasi. Pati yang 

dimodifikasi asetilasi menunjukan meningkatnya kelarutan, swelling power, 

kejernihan dan viskositas. Suhu gelatinisasi pati modifikasi asetilasi lebih rendah 

dibandingkan dengan pati alami, sekitar 61-62oC. Gel dari pati tapioka modifikasi 

asetilasi tidak mengalami retrogradasi setelah penyimpanan selama 7 hari saat 

penyimpanan pada suhu ruang 25oC. Swelling power dari pati modifikasi asetilasi 

lebih mudah dibandingkan dengan pati alami pada suhu sekitar 55-850C.  

(Subaric, 2016). 

Modifikasi pati tapioka dengan metode asetilasi dengan sedikit ikatan 

silang cocok untuk daging mentah dan sulit untuk terretrogradasi. Pati modifikasi 

memiliki stabilitas emulsi yang tinggi dan membuat emulsi yang lebih kental 

dibandingkan dengan pati alami (Petracci et, al., 2013). Penambahan tapioka 

modifikasi asetilasi untuk sosis berfungsi sebagai bahan pengisi yang dapat 

menjaga kestabilan produk pada suhu dingin. Pati modifikasi ini digunakan untuk 

ikan beku, pemasakan produk olahan daging, tepung mie, serta produk kue pada 

variasi penyimpanan beku atau dingin (Bergthaller, 2004).  
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Gambar 2.2 Mekanisme Modifikasi Asetilatilasi (Mandlawy, 2013) 

Tabel 2.4 Spesifikasi tepung tapioka modifikasi  

Komponen Tepung Tapioka Modifikasi Spesifikasi 

Penampakan  Bubuk Putih 

Kadar Air 13% 

pH 4.0-7.0 

Kekentalan min. 700 B.U.  

Kadar Abu maks. 0.3% 

Tingkat keputihan min. 93 

Logam Berat (ppm) maks. 20 

Arsenic (ppm) maks. 1.0 

Cyanide (ppm) 0.1 

Sulfit (ppm) maks.10 

Total mikroba (n/g) maks. 3000 

Ukuran partikel  

Tidak kurang dari 85% 
tepung yang akan melewati 
saringan 100 mesh 

 (NIC Starch Product LTD, 2012) 

2.2.2.3 Tepung Sagu 

Tepung sagu merupakan tepung hasil pengolahan pohon sagu. Tepung 

sagu didapatkan melalui proses ekstraksi pati dari empulur batang pohon sagu. 

Ekstraksi pati sagu melalui proses pembersihan gelondong atau batang sagu 

yang telah ditebang, kemudian dilakukan pembelahan gelondong menjadi 

beberapa bagian. Setelah itu dilakukan proses pemarutan dan pemisahan pati 

sagu dari sabut serta pengeringan pati sagu (Koswara, 2006). 

Sagu sebagai sumber karbohidrat yang baik. Pada tepung sagu 

mengandung 94% pati. Tepung sagu memiliki kandungan nutrisi yang kurang 
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seperti protein, mineral dan vitamin yang rendah (Greenhill, 2006). Kandungan 

amilosa pada pati sagu sebanyak 27% dan amilopektin 72.6%. Viskositas amilosa 

dari pati sagu sekitar 310-460 ml/g sedangkan amilopektin memiliki viskosistas 

sekitar 210-250 ml/g. swelling power pati sagu maksimum sebesar 192g air/g 

ketika 31% pati sagu diguanakan sebagai absorbent (Mohamed et,al., 2008). Pati 

sagu mengalami gelatinisasi pada suhu 69.4OC hingga 70.1OC. Ukuran granula 

pati sagu sekitar 15-65 μm (Tanggart, 2004). Sifat tepung sagu setelah 

pemasakan akan membentuk gel berwarna keruh. Penambahan tepung sagu 

sebagai bahan pengisi berfungsi untuk produk membentuk gel dan mengikat air 

pada produk. Penambahan pati sagu pada pembuatan sosis menunjukan hasil 

paling baik untuk ellastisitas dan chewiness (Muthia et, al., 2010).  

 

Tabel 2.5 Spesifikasi tepung sagu  

Komponen Tepung 
Sagu Spesifikasi 

Kadar Air 13% m/m max 
Abu Anorganik Materi 
Asing 0.5% m/m max 
Keasaman (mg 
KOH/100g) 2200 max 

Kandungan Pati 65% m/m min 

Serat 0.1 m/m max 

Ukuran Partikel 
Tidak kurang dari 95% tepung yang akan 
melewati saringan 100 mesh 

Warna  Putih-coklat terang 
(CODEX STAN 301R-2011) 

 

2.2.3 Lemak 

Lemak untuk pembuatan sosis dapat berasal dari kulit ayam atau minyak 

nabati. Lemak daging ayam terdapat pada bagian intamuskular jaringan otot ayam 

dan pada bagian kulit. Pada proses pengolahan kulit ayam dicincang kemudian 

diolah menjadi emulsi lemak sebelum ditambahkan pada proses chopping (Heinz, 

2007).  Lemak yang ditambahnkan pada pembuatan sosis tidak dapat melebihi 

30% dari berat daging untuk mempertahankan tekstur selama proses pengolahan 

dan penanganan (Koswara, 2009).  
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Berdasarkan ketentuan badan standart nasional Indonesia (SNI 

3820:2015) produk sosis daging maksimal mengandung lemak sebanyak 20%. 

Kandungan Lemak pada sosis merupakan salah satu faktor untuk penerimaan 

produk, karena lemak dalam produk sosis dapat memberikan efek yang kuat 

terhadap flavor produk (Lengkey et, al., 2015). Salah satu Negara yang juga 

memproduksi sosis ayam yaitu Negara afrika timur menetapkan bahwa 

penambahan lemak ayam untuk pembuatan sosis ayam maksimal 15% dari berat 

daging (East Africa Standard. 2010).   

Selain penambahan lemak yang berasal dari sumber hewani, saat ini 

sudah terdapat beberapa penelitian yang menggunakan sumber lemak nabati 

sebagai pensubstitusi ataupun pengganti lemak hewani pada produk sosis. 

Minyak nabati ditambahakan pada saat proses penggilingan daging. Minyak yang 

ditambahkan di kondisikan dalam keadaan didinginkan untuk menjaga suhu saat 

pencampuran daging tetap rendah (Heinz, 2007). Penggunaan minyak nabati 

untuk bahan pembuatan sosis dapat membuat sosis yang dihasilkan menjadi 

rendah lemak (Lengkey et. al., 2015). 

Pada penelitian Menegas et, al. (2012) penggunaan minyak jagung pada 

sosis ayam fermentasi kering, penelitian Lengkey et, al. (2015) menggunakan 

minyak jagung, margarin, minyak sayur sebanyak 10% dalam pembuatan sosis 

ayam. Sumber lemak hewani dan nabati dapat menjadi bahan baku untuk 

pembuatan sosis yang dapat mempengaruhi tekstur dan flavor dari sosis ayam.  

 

2.2.4 Telur   

Telur merupakan salah satu bahan pengikat pada sosis. Bahan pengikat 

pada sosis berasal dari bahan nabati dan hewani yang mengandung protein, 

bahan pengikat yang berasal dari sumber nabati yaitu berasal dari kacang-

kacangan seperti soy isolate protein (ISP) yang digunakan sebanyak 2% sebagai 

bahan pengikat. Bahan pengikat yang berasal dari sumber hewani yaitu susu, dan 

telur (Heinz, 2007). Telur yang digunakan dalam pembuatan sosis dapat dalam 

bentuk segar atau bubuk. Bubuk putih telur mengandung protein (62.04%) dan 

lemak (7.17%) yang di peroleh dari telur segar dengan atau tanpa pemisahan 

kuning telur dan albumen. Bubuk putih dan kuning telur berperan sebagai 

emulsifier, meningkatkan tekstur dan nutrisi terutama kandungan protein dan 

lemak (Muthia et, al., 2012).  
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2.2.5  Air  

Air yang ditambahkan untuk pembuatan sosis dalam bentuk serpihan es. 

air yang ditambahkan pada saat pembuatan sosis bersuhu dibawah 0oC.   

Penambahan air dalam bentuk serpihan es berfungsi untuk menjaga suhu adonan 

pada saat penggilingan tetap rendah, meminimalisir kerusakan jaringan lemak, 

mencegah terdenaturasinya protein dari daging ayam (Essien, 2003). Air 

berfungsi sebagai fase pendispersi dalam emulsi daging, pelarut protein 

sarkoplasma (protein larut air) dan sebagai pelarut garam yang akan melarutkan 

protein myofibril yang merupakan protein larut garam (Koswara, 2009). 

Penambahan air untuk mengurangi kehilangan berat saat pemasakan, tidak 

membuat produk akhir tertalu kering (Heinz, 2007).   

 

2.2.6 Garam 

Garam yang ditambahakan untuk pembuatan sosis adalah jenis garam 

dapur (NaCl) sebanyak 1.5-3.0%. Garam yang akan bercampur dengan air dapat 

berfungsi untuk membuka struktur protein myofibril dari daging ayam. Fungsi 

penambahan garam pada produk daging sebagai pengikat air dengan lemak, 

mengawetkan, meningkatkan umur simpan dengan pengontrolan aw, dan 

membentuk tekstur dari produk (Amini, 2015). 

 

2.2.7 Gula 

Gula yang ditambahkan untuk pembuatan sosis sebanyak 0.5-4.0%. Gula 

dapat membantu mempertahankan aroma dan mengurangi effek pengerasan dari 

garam. Penambahan gula pada adonan daging berfungsi untuk membentuk flavor 

spesifik penyeimbang rasa asin (Heinz, 2007).  

 

2.2.8 Rempah-rempah 

Rempah-rempah yang ditambahkan untuk pembuatan sosis antara lain 

bawang putih, bawang merah, lada, pala, jahe, dan cengkeh. Penambahan 

rempah-rempah pada saat pengolahan dalam bentuk tepung minyak atsiri dan 

oleoresin (Koswara, 2009). Berikut tabel jumlah penambahan rempah-rempah 

untuk pembuatan sosis:  
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Tabel 2.3 Jumlah rempah-rempah untuk pembutan sosis  
 

 

 

 

 

 
(Heinz, 2007) 

 

2.2.9   Fosfat 

Fosfat yang ditambahkan untuk pembuatan sosis sebanyak 0.05-0.5%. 

Fosfat ditambahkan untuk meningkatkan ikatan dan tekstur pada produk olahan 

daging saat proses pengolahan. Fosfat meningkatkan water holding capacity 

dengan cara menaikan pH. Fosfat dapat menstabilakn tekstur produk daging 

dengan meningkatkan kelarutan protein larut air yang berhubungan dengan 

garam dan mengurangi oksidasi lemak. Fosfat dapat menurunkan pertumbuhan 

mikroba. Fosfat yang digunakan untuk pengolahan daging yaitu sodium tripoly-

fosfat dan sodium di-fosfat. Sodium difosfat paling efektif untuk menigkatkan 

pengikatan air, tetapi memiliki kelarutan air rendah (Heinz, 2007).  

 

2.2.10 Selongsong Sosis  

Terdapat 2 jenis selongsong yang digunakan untuk pembuatan sosis yaitu 

selongsong alami dan selongsong buatan. Selongsong yang digunakan untuk 

membuat sosis akan menentukan ukuran akhir dan bentuk akhir dari produk sosis. 

Berikut merupakan 2 jenis selongsong untuk pembuatan sosis (Wenther, 2005):  

 

a. Selongsong Alami 

Selongsong alami terbuat dari saluran pencernaan dari hewan. Selongsong 

alami terbuat dari submucosa, sebagian besar kolagen dari lapisan usus.  

Selongsong alami memiliki beberapa keuntungan seperti penampilan tradisional, 

tekstur tradisional, dan efektifitas pemasakan yang diharapkan dari sosis. Selain 

memiliki kelebihan selongsong alami memiliki kekurangan menurunnya kinerja 

No Rempah-rempah Jumlah 

    (Dalam gram/1 kg produk) 

1 Lada 1-2.5  

2 Jahe 0.3-0.5  

3 Cengkeh 0.3-1  

4 Bawang merah 2.0-10.0  

5 Bawang putih 0.1-0.2  

6 Pala 0.3-1.0  
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mesin, ketidak seragaman berat dan panjang, dan biayanya lebih mahal. 

Selongsong alami berasal dari usus sapi, babi, dan domba. 

 

b. Selongsong Buatan  

Selongsong buatan biasanya menggunakan bahan baku selulos atau 

kolagen. Contoh dari casing buatan antaralain selongsong kolagen, berserat, 

plastik, dan selulosa. Selongsong kolagen dapat di konsumsi tanpa harus 

mengupas saat akan dimasak. Selongsong kolagen dibuat untuk meniru 

selongsong alami. Selongsong berserat dikenal sebagai selongsong selulos 

diameter besar. Selongsong ini dibuat untuk mengatur permukaan sosis 

terutaman untuk jenis sosis kering dan semi kering. Selongsong plastik digunakan 

untuk mengatur sosis kedap terhadap kelembapan. Bahan plastic yang digunakan 

untuk pembuatan sosis yaitu PVDC. Selongsong plastik ini terdapat dalam 

berbagai warna untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Selongsong selulosa 

tahan terhadap beberpa tingkat kelembapan. Selongsong selulosa memiliki 

ukuran dengan diameter besar dan diameter kecil. Selongsong selulosa terbuat 

dari selulosa 66%, air 19% plasticizer yang terbuat dari gliserol dan 

propyleneglycol sebesar 15%. Diameter selongsong selulosa yang digunakan 

untuk pembuatan sosis sebesar 18.45 mm (Devro, 2015).  

 

 

Gambar 2.2 Selongsong Selulosa 
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2.3 Proses Pembuatan Sosis Ayam  

Berbagai macam jenis sosis yang dibuat dan bahan baku yang digunakan 

membuat proses pengolahan nya berbeda-beda. Berikut ini adalah proses 

pembuatan sosis ayam  

 

2.3.1 Pemilihan Daging 

Daging yang digunakan untuk pembuatan sosis menggunakan daging 

ayam yang telah diperiksa dan segar. Terkadang daging ayam yang dibekukan 

atau didinginkan juga dapat digunakan. Daging ayam yang digunakan harus 

dipisahkan dari lemak dan jaringan ikat tidak melebihi 10%. Pemilihan daging 

ayam harus bahan baku daging yang memiliki daya ikat air baik (Savic, 2015).   

 

2.3.2 Grinding 

Pada proses ini dilakukan pengecilan ukuran dari daging ayam yang 

digunakan sebagai bahan baku. Penggilingan ayam untuk bahan baku adoanan 

digiling sebanyak 2 kali yang pertama dengan plat grinder 3-4 mm. Griding 

bertujuan untuk memperkecil ukuran bahan baku daging untuk membentuk 

produk dengan tekstur yang diinginkan (Osburn, 2008). 

 

2.3.3   Pencampuran 

Pada pembuatan sosis emulsi setelah tahapan grinding daging kemudian 

daging masuk ke proses pencampuran. Proses ini untuk lebih mengecilkan 

ukuran daging ayam dan mencampurkan dengan bahan tambahan selain daging 

sepertu bumbu dan perasa (Osburn, 2008). Pada proses ini ditambahkan garam 

dapur, nitrit, fosfat, dan juga es halus atau air. Daging dicincang selama 6-8 menit. 

Kemudian bahan tambahan seperti bumbu bahan pengikat dan pengisi 

dicampurkan. Kemudian tahap kedua dicincang dan dicampur dengan suhu masa 

daging tidak melebihi 18oC (Savic, 2015).    

 

2.3.4 Pengisian kedalam selongsong 

Emulsi sosis mentah diisikan kedalam pembungkus alami yang berasal 

dari hewan atau selongsong buatan (selulosa atau kolagen). Selongsong sosis 
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harus sesuai dengan ukuran dan jenis pengisian harus mencapai capasitas 

maksimum (Savic, 2015). 

 

2.3.5 Pengikatan  

Pengikatan pada bagian ujung sosis dengan pengaturan ukuran sosis 

yang diinginkan. Umumnya panjang sosis 10 cm hingga 14 cm. setelah 

pengikatan sosis digantung pada sebuah rak sebelum proses pemasakan (Savic, 

2015). 

 

2.3.6 Pemasakan  

Pemasakan sosis dapat dilakukan dengan cara perebusan, pengukusan, 

pengasapan, dan kombinasi cara tersebut (Koswara, 2009). Proses pemasakan 

untuk sosis dilakukan selama 15-40 menit. Suhu air yang digunakan untuk 

pemasakan sosis sebesar 73-76CC (Savic, 2015). 

 

2.3.7 Pendinginan 

Sebelum di simpan pada pendingin sosis yang telah dimasak 

disemprotkan dengan air dingin dengan suhu sekitar 16 CC, kemudian sosis 

disimpan dalam pendingin suhu 1-4 CC (Savic, 2015). Sosis dengan penambahan 

bahan pengisi tepung tapioka memiliki umur simpan 25 hari yang di simpan pada 

suhu (4±1oC) (Wilfred et, al., 2008). 

 

2.4 Karakteristik Kimia Sosis Ayam 

2.4.1 Kadar protein 

  Daging ayam mengandung protein sebesar 20-30%. Pembuatan sosis 

melalui proses pemanasan mengakibatkan denaturasi protein yang akan 

mempengaruhi kadar protein produk akhir (Heinz, 2007). Kadar protein dalam 

sosis bebek dengan penambahan tepung tapioka sebesar 12.27%, sedangkan 

pada sosis bebek yang ditambahkan dengan tepung sagu memiliki kadar protein 

sebesar 12, 36% (Muthia et, al., 2012). Berdasarkan standar SNI (2015) kadar 

protein dari sosis minimal 13% dari berat bahan.  
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2.4.2  Kadar lemak 

Lemak pada sosis berfungsi untuk membentuk tekstur, juiciness, flavor. 

Interaksi lemak dengan komponen bahan lain dapat meningkatkan penerimaan 

konsumen (Sarteshnizi, 2015). Berdasarkan ketentuan regulasi amerika serikat 

kadar lemak maksimal pada sosis masak sebesar 30% (Young, 2008). Standart 

kadar lemak pada produk sosis daging menurut Badan Standart Indonesia 

maksimal sebanyak 20% (Badan Standar Nasional Indonesia, 2015). 

 

2.4.3 Kadar karbohidrat 

Bahan pengisi yang digunakan untuk membuat sosis umumnya 

mengandung karbohidrat tinggi (Koswara, 2009). Pembuatan sosis bebek dengan 

penambahan tepung tapioka sebagai bahan pengisi mengandung 6.78% 

karbohihdrat, sedangkan sosis bebek dengan penambahan tepung sagu 

mengandung 7.25% karbohidrat (Muthia et, al., 2012).  

 

2.4.4 Kadar air  

 Air dalam produk sosis merupakan molekul air yang terikat pada molekul 

lain seperti karbohidrat, protein, atau garam. Air dalam sosis merupakan air terikat 

yang dapat dihilangkan dengan cara pengeringan (Winarno, 2004). Berdasarkan 

ketentuan SNI (2015) kadar air dalam sosis maksimal 67% dari berat bahan. Sosis 

yang dibuat dengan bahan pengisi dengan menggunakan tapioka dan sagu 

memiliki kadar air sekitar 65% (Muthia et, al., 2010). 

 

 

2.4.5 Kadar abu 

Abu merupakan sisa hasil proses pembakaran bahan organik. Kadar abu 

pada bahan pangan menunjukan bahwa terdapat kandungan mineral anorganik 

(Winarno, 2004). Sosis bebek dengan bahan pengisi tapioka dan sagu memiliki 

kadar abu sebesar 2,38% dan 2,19%4 (Muthia et, al., 2012). 
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2.5 Karakteristik Fisik Sosis Ayam 

2.5.1 Water Holding Capacity 

Tingginya nilai Water holding capacity menunjukan semakin banyak air 

yang terikat, serta tingginya kemampuan menahan air dari adonan (Prabpree, 

2011). Penggunaan tapioka sebagai bahan pengisi pada sosis bebek memiliki 

kemampuan mengikat air sekitar 57.8 dan sosis bebek dengan bahan pengisi 

sagu sebesar 57.4 (Muthia et, al., 2012) 

 

2.5.2 Tekstur  

Kekenyalan dari sosis dapat dipengaruhi oleh adanya kandungan lemak 

di dalam sosis, penambahan/pengurangan lemak dalam sosis dapat 

mempengaruhi tekstur sosis menjadi lembek atau keras (Akesowan, 2013). 

Adanya bahan pengenyal, pengikat dan pengisi juga dapat mempengaruhi tekstur 

sosis, bahan pengisi dapat menjadi pengikat lemak untuk meningkatkan tekstur 

(Heinz, 2007). Tingkat kekerasan sosis bebek dengan penambahan tapioka 

sebesar 37.7 dan sagu sebesar 36.3 (Muthia et, al., 2012).  

 

2.5.3 Folding Test 

Folding test adalah metode yang digunakan untuk menunjukan kesegaran 

daging, jenis bahan pengisi yang digunakan, dan bahan baku yang digunakan 

untuk pembuatan sosis ayam. Folding test dilakukan untuk mengetahui kekuatan 

gel yang terdapat dalam sosis ayam. Sosis dengan bahan pengisi pati sagu 

memiliki sifat geletinisasi yang baik hal tersebut ditunjukan dari hasil Folding test. 

Sosis dengan pengisi pati sagu menunjukan hasil tidak adanya retakan setelah 

pelipatan sosis menjadi setengah (Muthia et, al., 2012). 


