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RINGKASAN 
 
 

     Bakso sapi merupakan produk olahan daging yang biasa dikonsumsi oleh 
masyarakat Indonesia. Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan bakso 
sapi adalah daging sapi, bahan pengikat, dan bahan pengisi. Tujuan dari 
penelitian ini adalah mengetahui formulasi optimum bakso sapi berdasarkan 
konsentrasi daging sapi, gel porang-karagenan, dan tepung aren. 
     Metode optimasi yang digunakan adalah rancangan Box-Behnken Design 
(BBD) Response Surface Methodology (RSM). Faktor yang digunakan yaitu 

konsentrasi daging sapi, gel porang-karagenan, dan tepung aren.  Respon yang 
dianalisis yaitu rendemen, WHC (Water Holding Capacity), dan hardness. 
Rancangan menghasilkan 5 center point sehingga terdapat 17 satuan percobaan 
dari Design Expert 7.0.0. Perlakuan optimum akan diverifikasi sebanyak 3 kali 
dan dikarakterisasi dengan produk komersial bakso sapi merk “So Good”. 

     Konsentrasi daging sapi, gel porang-karagenan, dan tepung aren 
berpengaruh secara signifikan terhadap respon rendemen, WHC (Water Holding 
Capacity), dan hardness bakso sapi. Hasil optimasi yang diprediksi oleh Design 
Expert 7.0.0. menunjukkan bahwa kondisi optimum untuk formulasi bakso sapi 

adalah daging sapi 56.43%, gel porang-karagenan 13.99%, tepung aren 7%, 
tepung tapioka 10%, es batu 5%, putih telur 2%, garam 1,8%, sari jeruk nipis 
0,1%, ekstrak daging sapi 1,3%, bawang putih 1%, bawang merah 0,5%, dan 
bawang bombai 0,88%. Prediksi yang diberikan Design Expert 7.0.0. yaitu 
rendemen 107.97%±0.03, WHC (Water Holding Capacity) 63.81%±0.01, dan 
hardness 161.11g±0.14. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa kondisi optimum 
bakso sapi memiliki nilai rendemen 103.14%±0.40, WHC (Water Holding 
Capacity) 63.40%±0.47, dan hardness 159.28g±2.69. Hasil verifikasi WHC 
(Water Holding Capacity) dan hardness telah sesuai dengan prediksi program 
karena P-value lebih dari 5%, sedangkan nilai verifikasi respon rendemen belum 
sesuai. Uji Paired T-Test menunjukkan bahwa bakso sapi optimal sudah sesuai 
kriteria yang diharapkan. Nilai WHC (Water Holding Capacity) dari bakso sapi 
optimal lebik baik dari bakso sapi komersial merk “So Good”, sedangkan nilai 
hardness dan pH bakso sapi optimal sudah mendekati bakso komersial merk “So 

Good”. 
 
Kata Kunci: Bakso Sapi, Daging Sapi, Gel Porang-Karagenan, Tepung Aren  
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SUMMARY 
 
 

     Beef Meatball is a meat product widely consumed by Indonesian people. The 
important ingredients for making beef meatball are beef, binders and fillers. The 
objective of this experiment was to find out the optimum formulation of beef 
meatball contain beef, porang-carrageenan gel, and arenga starch. 
     The optimization method that was used for this research is Box-Behnken 
Design (BBD) Response Surface Methodology (RSM). There were three factors, 
the first is concentration of beef, the second factor is porang-carrageenan gel, 
and the third factor is arenga starch. The responses that were analyzed are yield, 
WHC (Water Holding Capacity), and hardness. The result was 5 center point, 
therefore there were 17 unit experiments from this Design Expert 7.0.0. The 
optimum treatment was verified 3 times and characterized by using a commercial 
product of beef meatball called “So Good”. 
     The concentration of beef, porang-carrageenan gel, and arenga starch 
significantly affected the yield, WHC (Water Holding Capacity), and hardness of 
beef meatball. The results of optimization predicted by the Design Expert 7.0.0. 
showed that the optimum condition for beef meatball formulation is 56.43% of 
beef, 13.99% of porang-carrageenan gel, 7% of arenga starch, 10% of tapioca 
starch, 5% of flake ice, 2% of albumen, 1,8% of salt, 0,1% of lime juice, 1,3% of 
beef extract, 1% of garlic, 0,5% of shallot, and 0,88% of onion. The predicted 
value was 107.97%±0.03 of yield, 63.81%±0.01 of WHC (Water Holding 
Capacity) and 161.11g±0.14 of hardness. The results of verification showed that 
the optimum condition of beef meatball has 103.14%±0.40 of yield, 63.40%±0.47 
of WHC (Water Holding Capacity), and 159.28g±2.69 of hardness. The results of 
verification of WHC (Water Holding Capacity) and hardness have been in 
accordance with the predictions from Design Expert 7.0.0. because the P-value is 
more than 5%, whereas the yield was not in accordance. The paired T-Test 
showed that the optimal beef meatball was in accordance with the expected 
criteria. The WHC (Water Holding Capacity) value of optimal beef meatball was 
better than commercial product “So Good”, whereas the hardness and pH value 
of optimal beef meatball was almost similar with commercial product “So Good”.  
 

Keyword: Arenga Starch, Beef, Beef Meatball, Porang-Carrageenan Gel  
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I PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

     Bakso adalah produk olahan daging yang sangat populer di Indonesia. 

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) 3818:2014 bakso daging adalah 

produk olahan daging yang dibuat dari daging hewan ternak yang dicampur pati 

dan bumbu-bumbu, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lainnya, dan 

atau bahan tambahan pangan yang diijinkan, yang berbentuk bulat atau bentuk 

lainnya dan dimatangkan. Bakso daging diklasifikasikan menjadi 2 yaitu bakso 

daging dan bakso daging kombinasi. Bakso daging merupakan bakso dengan 

kandungan daging minimal 45%, sedangkan bakso daging kombinasi merupakan 

bakso dengan kandungan daging minimal 20%. Bakso merupakan salah satu 

produk favorit yang diproduksi dari bahan baku daging sapi. Konsumsi daging 

sapi di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Tahun 2017 konsumsi 

daging sapi sebesar 0,432 kg per kapita per tahun (Badan Pusat Statistik, 2017). 

Sementara itu, produksi daging sapi di Indonesia tahun 2017 mencapai 

531.756,98 ton (Badan Pusat Statistik, 2017). Oleh karena itu, produk olahan 

daging termasuk produk pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat.  

     Secara umum konsumen menginginkan kualitas fisik bakso yang baik. 

Karakteristik fisik bakso sapi yang baik adalah memiliki tekstur kenyal, kompak, 

dan rendemen yang tinggi. Jenis bahan baku dan jumlah komposisi yang 

digunakan mempengaruhi kualitas bakso (Iwansyah dan Evy, 2008). Faktor lain 

yang mempengaruhi kualitas bakso sapi adalah bahan-bahan tambahan yang 

digunakan (Santoso, 2011). Wiji (2011) menjelaskan bahwa bahan yang 

berpengaruh terhadap karakteristik fisik bakso sapi adalah bahan baku, bahan 

pengikat dan bahan pengisi. Bahan baku bakso sapi adalah daging sapi segar 

pada fase pre-rigormortis atau belum mengalami rigormortis.  Daging sapi fase 

pre-rigormortis memiliki daya ikat air yang tinggi dan mempertahankan air tinggi 

sehingga menghasilkan bakso dengan kekenyalan tinggi.  

     Bahan pengikat bakso sapi yang umum digunakan adalah sodium tripolifosfat 

(STPP). STPP memiliki kemampuan untuk memfasilitasi protein daging sebagai 

pengemulsi dan meningkatkan kekenyalan bakso sapi (Hatta, 2012). 

Penggunaan STPP untuk produk-produk olahan daging yang dihaluskan 

maksimal 2200 mg/kg berat badan sebagai fosfor (BPOM, 2013). Bahan yang 
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dapat digunakan sebagai pengganti STPP adalah hidrokoloid. Hidrokoloid 

merupakan agen pembentuk gel yang dapat berfungsi sebagai bahan pengikat. 

Ukuran molekul hidrokoloid yang besar dan adanya kemampuan untuk saling 

terikat dan tarik menarik antara komponen molekul mengakibatkan proses 

pengentalan dan pembentukan gel (Azis, 2009).  

     Aulawi dan Retty (2009) melakukan penelitian pembuatan bakso 

menggunakan gelling agent, yaitu penambahan karagenan sebanyak 5% mampu 

meningkatkan rendemen sebanyak 6,09% dengan kekenyalan 0,21 kg/mm. 

Hidrokoloid lain yang dapat digunakan adalah tepung porang. Mareta (2015) 

melakukan penelitian pembuatan bakso menggunakan glukomanan porang, yaitu 

dengan penambahan glukomanan porang 2% mampu membuat tekstur 

menyerupai bakso komersial. Tepung porang dapat meningkatkan kemampuan 

membentuk gel dan memperbaiki kekuatan gel dan kekenyalan (Xiong et al., 

2009). Tepung tapioka merupakan bahan yang biasa digunakan sebagai pengisi 

bakso sapi. Bahan pengisi lain yang dapat digunakan atau dikombinasikan 

dengan tepung tapioka adalah tepung aren. Berdasarkan penelitian Surgawi dkk 

(2012), dari 4 perlakuan tepung aren pada kornet iris yaitu 5%, 10%, 15%, dan 

20% didapatkan perlakuan terbaik pada penambahan tepung aren sebanyak 5% 

dengan daya ikat air 65,93%, susut masak 7,27%, keempukan 198,1 mm/g/10 

detik, kadar protein 21,58%, dan kadar lemak 9,61%. Selain itu tepung aren 

berfungsi sebagai bahan pengikat dan pembentuk tekstur suatu produk pangan 

(Ariantya, 2016). 

     Penelitian terkait bakso sapi dengan konsentrasi daging sapi, gel porang-

karagenan, dan tepung aren sebagai faktor belum dilakukan sebelumnya. Untuk 

itu perlu adanya penelitian untuk mengetahui konsentrasi optimum penambahan 

daging sapi, gel porang-karagenan, dan tepung aren sehingga didapatkan 

produk akhir dengan kualitas yang tidak berbeda jauh dengan produk komersial. 

Penelitian ini diperlukan untuk mengetahui formulasi optimum pembuatan bakso 

sapi menggunakan rancangan Box-Behnken Design (BBD) metode Response 

Surface Methodology (RSM). Kombinasi faktor yang digunakan adalah 

konsentrasi daging sapi 54% sebagai titik minimum dan 58% sebagai titik 

maksimum, konsentrasi gel porang-karagenan dengan rentang 13% sebagai titik 

minimum dan 15% sebagai titik maksimum, dan konsentrasi tepung aren dengan 

rentang 3% sebagai titik minimum dan 7% sebagai titik maksimum. 

 



3 

1.2 Rumusan Masalah 

     Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah yang dikaji adalah 

1. Bagaimana formulasi optimum pembuatan bakso sapi terhadap 

rendemen, WHC (Water Holding Capacity), dan hardness yang ditinjau 

dari konsentrasi daging sapi sebagai bahan baku, konsentrasi gel porang-

karagenan sebagai bahan pengikat, dan konsentrasi tepung aren sebagai 

bahan pengisi? 

2. Bagaimana karakteristik bakso sapi optimal dibandingkan dengan bakso 

komersial? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui formulasi optimum pembuatan bakso sapi terhadap 

rendemen, WHC (Water Holding Capacity) dan hardness yang ditinjau 

dari konsentrasi daging sapi sebagai bahan baku, konsentrasi gel porang-

karagenan sebagai bahan pengikat, dan konsentrasi tepung aren sebagai 

bahan pengisi. 

2. Mengetahui karakteristik bakso sapi optimal dibandingkan dengan bakso 

komersial. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

     Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai formulasi 

optimum dalam pembuatan bakso sapi yang ditinjau dari segi konsentrasi bahan 

baku daging sapi, penambahan gel porang-karagenan, serta tepung aren 

sehingga didapatkan produk yang terbaik. 
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II TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

1.1 Bakso Sapi 

     Bakso termasuk produk olahan daging yang sangat populer di beberapa 

negara Asia dan Eropa. Bakso Asia secara umum diproduksi dengan 

mengemulsikan daging dengan sejenis pati, garam, dan bumbu tertentu dan 

dibentuk seperti bola. Pengolahan dapat dilakukan dengan perebusan, 

pengukusan, atau penggorengan (Purnomo and Rahardiyan, 2008). Bakso 

sebagai salah satu produk olahan daging sumber protein dengan aroma dan rasa 

yang disukai oleh konsumen.  Secara umum, bakso sapi hanya terbuat dari 

daging sapi. Namun, saat ini banyak dilakukan kombinasi dengan daging lain 

untuk mengurangi biaya produksi (Guntari et al., 2017).  

     Bakso merupakan bentuk emulsi minyak dalam air. Protein dalam daging 

sebagai emulsifier yang membantu proses disperse minyak dalam air. Protein 

daging dapat larut dalam air, terutama protein sarkoplasmik. Protein miolibrilar 

(aktin dan miosin) merupakan agen pengemulsi yang baik dan mempunyai 

pengaruh dalam meningkatkan stabilitas emulsi dibandingkan protein 

sarkoplasmik (Basuki dkk, 2012). Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam 

pembuatan bakso adalah daging, bahan perekat, bumbu, dan es batu atau air es 

(Wibowo, 2009). Adonan bakso dibuat dengan cara daging dipotong kecil-kecil, 

kemudian dicincang halus dengan menggunakan blender. Daging dicampur 

dengan es batu atau air es dan garam serta bumbu lainnya sampai menjadi 

adonan yang kalis dan plastis sehingga mudah dibentuk sambil ditambahkan 

tepung kanji sedikit demi sedikit agar adonan lebih mengikat. Penambahan 

tepung kanji sebanyak 15-20% dari berat daging (Wiji, 2011). 

     Kualitas bakso sangat ditentukan oleh kualitas daging, jenis tepung yang 

digunakan, perbandingan banyaknya daging, tepung, dan jenis bahan tambahan 

yang digunakan seperti garam dan bumbu-bumbu. Penggunaan daging yang 

berkualitas tinggi dan tepung yang baik disertai dengan perbandingan tepung 

dan penggunaan bahan tambahan makanan yang aman dengan cara 

pengolahan yang benar akan dihasilkan produk bakso bakso yang berkualitas 

baik (Astawan, 2004). Pada pembuatan bakso sapi, kesegaran dan jenis daging 

sangat mempengaruhi kualitas bakso. Daging yang dipilih pada pembuatan 

bakso sapi merupakan daging sapi yang masih segar, tidak memiliki jaringan 
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ikat, dan tidak banyak bagian lemak. Semakin banyaknya jaringan ikat, akan 

mempengaruhi tekstur akhir pada bakso setelah mengalami proses pemasakan 

(Hatta dan Murpiningrum, 2011). Bakso sapi yang baik harus memenuhi syarat 

mutu bakso sapi yang telah ditentukan menurut Standar Nasional Indonesia, 

seperti yang terlihat pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1  Syarat Mutu Bakso Daging (SNI 3818:2014) 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1. Keadaan : 
a. - Aroma 
b. - Rasa 
c. - Warna 
d. – Tekstur 

 
- 
- 
- 
- 

 
Normal, khas daging 
Normal, khas bakso 
Normal 
Kenyal  

2. Kadar Air % (b/b) Maks. 70,0 
3. Kadar Abu % (b/b) Maks. 3,0 
4. Kadar Protein  % (b/b) Min. 11,0 
5. Kadar Lemak % (b/b) Maks. 10,0 
6. 
 
 
 
 
 

7. 

Cemaran Logam  
a. – Kadmium (Cd) 
b. – Timbal (Pb) 
c. – Timah (Sn) 
d. – Merkuri (Hg) 
e. - Ce 
f. Cemaran Arsen (As) 

 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

 
Maks. 0,3 
Maks. 1,0 
Maks. 40,0 
Maks. 0,03 
Maks. 0,03 
Maks. 0,5 

8. Cemaran Mikroba : 
a. – Angka lempeng total 
b. – Koliform  
c. – Escherichia coli 
d. – Salmonella sp. 
e. – Staphylococcus aureus 
f. – Clostridium perfringens 

 
Koloni/g 
APM/g 
APM/g 
- 
Koloni/g 
Koloni/g 

 
Maks. 1x105 
Maks. 10 
<3 
Negatif /25g 
Maks. 1x102 
Maks. 1x102 

Sumber : Badan Standarisasi Nasional (2014) 

 

 

1.2 Daging Sapi 

     Daging merupakan bahan pangan penting untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Daging mampu memenuhi kebutuhan nutrisi utama yaitu air, protein, 

dan lemak. Selain itu, daging sapi sebagai sumber asam amino, mineral, dan 

vitamin sebagai sumber energi yang bagus untuk tubuh yang tidak dapat 

diperoleh dari pangan nabati (Suleimenova, 2016). 

     Daging menurut SNI 3932:2008 merupakan bagian otot skeletal dari karkas 

sapi yang aman, layak, dan lazim dikonsumsi oleh manusia, dapat berupa daging 

segar, daging segar dingin, atau daging beku. Berdasarkan keadaan fisik daging 

dapat dikelompokkan menjadi: 1) daging segar yang dilayukan atau tanpa 

pelayuan, 2) daging yang dilayukan kemudian didinginkan (daging dingin), 3) 
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daging yang dilayukan, didinginkan, kemudian dibekukan (daging beku), 4) 

daging masak, 5) daging asap, dan 6) daging olahan (Dalilah, 2006). Daging 

merupakan salah satu hasil komoditi peternakan yang menjadi andalan sumber 

protein hewani dan menunjang kebutuhan dasar bahan pangan di Indonesia 

(Gunawan, 2013).  

    Daging memiliki protein yang tinggi, mengandung asam amino esensial yang 

lengkap dan seimbang serta beberapa jenis mineral dan vitamin. Daging 

merupakan protein hewani yang lebih mudah dicerna dibanding dengan protein 

nabati, bagian yang terpenting yang menjadi acuan konsumen dalam pemilihan 

daging adalah sifat fisik. Sifat fisik dalam hal ini antara lain warna, keempukan, 

tekstur, kekenyalan, dan kebasahan. Sifat fisik memegang peranan penting 

dalam proses pengolahan dikarenakan sifat fisik menentukan kualitas serta jenis 

olahan yang akan dibuat. Sifat fisik sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebelum 

pemotongan dan setelah pemotongan hewan (Komariah dan Sarjito, 2009). 

     Protein daging terdiri dari protein sederhana dan protein terkonjugasi dengan  

radikal non protein. Berdasarkan asalnya protein dapat dibedakan dalam 3 

kelompok yaitu protein sarkoplasma, protein miofibril dan protein jaringan ikat. 

Protein sarkoplasma adalah protein larut air (water soluble protein) karena 

umumnya dapat diekstrak oleh air dan larutan garam encer. Protein miofibril 

terdiri atas aktin dan miosin, serta sejumlah kecil troponin dan aktinin. Protein ini 

memiliki sifat larut dalam larutan garam (salt soluble protein). Protein jaringan ikat 

merupakan fraksi protein yang tidak larut, terdiri atas protein kolagen, elastin dan 

retikulin. Protein otot terdiri atas sekitar 70% protein struktur atau protein fibril 

dan sekitar 30% protein larut air. Protein miofibril mengandung sekitar 32%-38% 

miosin, 13%-17% aktin, 7% tropomiosin dan 6% protein strom. Miosin 

merupakan protein yang paling banyak pada otot yaitu sekitar 38% (Dalilah, 

2006). Komposisi kimia daging sapi dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2 Komposisi Kimia Daging Sapi dalam 100 gram  

Komponen  Satuan Jumlah 

Kalori kkal 254 
Air g 61,84 
Protein g 17.14 
Lemak g 20 
Abu g 0.84 
Karbohidrat g 0 
Sumber: United States Department of Agriculture (2018) 
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     Kualitas daging sapi dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun faktor yang 

paling berpengaruh adalah tipe, jenis kelamin, pakan, tingkat pertumbuhan, 

penanganan sebelum, saat, dan setelah penyembelihan. Faktor sebelum 

penyembelihan sangat menentukan kualitas daging sapi. Kondisi yang dapat 

membuat hewan mengalami stress akan mengurangi kualitas daging sapi. 

Daging sapi setelah disembelih memiliki warna gelap dan daya ikat air yang 

rendah. Perubahan suhu di lingkungan juga dapat mempengaruhi tingkat 

glikogen pada otot setelah disembelih dan pH meningkat sehingga terjadi 

perubahan warna pada daging sapi. Daging kualitas tinggi memiliki pH sebesar 

5,4-5,6. Jika pH daging sapi >5,8 akan menyebabkan kualitas rasa ketika 

dijadikan produk olahan. pH yang terlalu tinggi pada daging memiliki ciri-ciri 

adanya lendir dan penurunan rasa khas daging (Weglarz, 2010). Kualitas daging 

sapi dapat diukur berdasarkan komposisi kimia dan nutrisi, warna, daya ikat air, 

tekstur, aroma, kontaminasi, dan lain-lain (Joo et al., 2013). 

 

1.3 Tepung Porang 

     Tepung porang merupakan tepung yang dibuat dari bahan baku umbi porang 

(Amorphophalus muelleri Blume). Kandungan utama tepung porang adalah 

glukomanan. Glukomanan merupakan polisakarida larut air yang tersusun atas 

D-glucose (G) dan D-mannoses (M) dengan rasio molar G:M sekitar 1:1.6. 

Glukomanan memiliki kandungan serat yang tinggi, rendah kalori dan bersifat 

hidrokoloid yang khas (Gao and Nishinari, 2004). Kandungan glukomanan di 

dalam tepung porang sebesar 67%. Glukomanan mempunyai kemampuan 

sebagai gelling agents (Anggraeni dkk, 2014). Tepung porang dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan pengental dalam industri pangan, sebagai bahan 

baku dalam industri kertas, sebagai pengikat dalam pembuatan tablet, sebagai 

media pertumbuhan mikroba pengganti agar, dan masih banyak penggunaan 

lainnya di berbagai industri (Koswara, 2013). Food Chemical Codex membuat 

daftar penggunaan tepung spesies Amorphophallus di AS sebagai agen pembuat 

gel, pengental, pembentuk film, pembuat emulsi, dan stabilitator (Zhang et al,  

2005). 

     Tepung porang di Indonesia memiliki kelemahan yaitu mengandung kalsium 

oksalat yang cukup tinggi. Kalsium oksalat pada tepung porang dapat 

menyebabkan rasa gatal dan iritasi saat dikonsumsi. Selain itu juga dapat 

menyebabkan kristalisasi dalam ginjal (Kusuma, 2011). Menurut Knudsen et al. 
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(2008) batas aman mengonsumsi kalsium oksalat bagi orang dewasa adalah 

sebesar 0,60-1,25 gram setiap hari selama 6 minggu berturut-turut. Kandungan 

kalsium oksalat pada umbi porang dapat diatasi dengan dilakukannya pemurnian 

menggunakan etanol. Perlakuan terbaik penggilingan dan pemurnian bertingkat 

menggunakan etanol mampu menurunkan kadar asam oksalat tepung porang 

kasar secara siginifikan diikuti dengan adanya perubahan kadar komponen 

lainnya (Mawarni dan Widjanarko, 2015). 

 

Tabel 2.3 Perbandingan Karakteristik Kimia Tepung Porang Kasar dan Tepung Porang 
Perlakuan Terbaik 

Parameter 
Jenis Tepung 

Tepung Porang Kasar (%) Porang Perlakuan Terbaik (%) 

Air 9,84 10,02 
Abu 4,70 0,18 
Pati 2,62 1,46 
Protein 3,75 0,61 
Lemak 1,52 0,88 
Kalsium Oksalat 10,53 0,89 
Glukomanan 51,14 78,23 

Sumber: Mawarni dan Widjanarko (2015) 

    Pembuatan tepung porang dari chips umbi porang dapat dilakukan dengan 

dua cara, yaitu cara mekanis dan cara kimia. Cara mekanis dilakukan dengan  

tiga cara, yaitu penggerusan dengan peniupan, penggerusan dengan 

pengayakan, dan pengosokan. Sedangkan cara kimia dapat dilakukan dengan 

banyak cara, tetapi yang termudah adalah pengkristalan kembali dengan etanol 

(Koswara, 2013). Untuk memproduksi tepung glukomanan murni dari tepung 

porang diperlukan proses lanjutan dengan melakukan isolasi secara mekanik 

karena adanya perbedaan ukuran partikel dan berat dari granula pati dan 

glukomanan melalui pengayakan dan cyclonic separation (Zhao et al., 2010). 

     Standar klasifikasi atau regulasi dari penggunaan tepung porang diatur pada 

peraturan Food Chemical Codex dan Chinese Ministry of Agriculture. Tepung 

porang saat ini diperkenalkan dan digunakan untuk suplemen diet, pangan 

fungsional, nutraceutical atau obat herbal tergantung pada perizinan dan 

peraturan yang diterapkan pada masing-masing negara. Untuk standar klasifikasi 

tepung porang dapat dilihat pada Tabel 2.4 
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Tabel 2.4 Standar Klasifikasi Tepung Porang (%w/w)  

Parameter 

Chinese Ministry of Agriculture  
(Tepung Porang) 

U.S Food 
Chemical Codex 
(Glukomanan) Top Grade First 

Grade 
Second Grade 

Glukomanan (%) 70 65 60 >75 
Sulfur dioksida (g/kg) 1,6 1,8 2,0 - 
Total Abu 4,5 4,5 5,0 <5 
Arsen (mg/kg) 3,0 3,0 3,0 <3 
Timah (mg/kg) 1,0 1,0 1,0 <2 
Protein (%) - - - <8 
Pati (%) - - - - 
Sumber: U.S Food Chemicals Codex (2003); Liu et al. (2002) 

     

        Tepung porang telah banyak dimanfaatkan dalam pembuatan produk. Di 

Jepang, tepung porang sebagai bahan pembuat konyaku (hasil koagulasi 

dengan CaOH2) dan shirataki (sejenis mie) untuk masakan Jepang, sekaligus 

dapat sebagai pengganti agar-agar dan gelatin. Tepung porang juga 

diaplikasikan pada produk hasil olahan daging seperti bakso, sosis, dan lain-lain, 

cake, cookie, dan mie. Sementara itu, glukomanan yang terdapat pada tepung 

porang dimanfaatkan sebagai bahan fungsional untuk absorbsi kolesterol, 

mengurangi postprandial glukosa darah, insulin, tingkat serum lipit, kontrol 

obesitas, meningkatkan aktivitas usus, penurunan kolesterol darah, dan penyakit 

yang berhubungan dengan jantung, memperbaiki flora usus besar, dan 

menurunkan toksisitas melalui tinja (Faridah, 2012). 

 

 

1.4 Glukomanan 

    Glukomanan merupakan serat pangan larut air yang bersifat hidrokoloid kuat 

dan rendah kalori. Glukomanan banyak digunakan dalam industri pangan 

(pangan fungsional maupun bahan tambahan pangan) dan non pangan (industri 

kosmetik dan produk kesehatan). Glukomanan banyak terdapat di dalam umbi 

porang dan umum dipasarkan dalam bentuk tepung porang. Glukomanan 

merupakan polisakarida yang terdiri atas satuan-satuan D-glukose dan D-

mannose. Dalam satu molekul glukomanan terdapat D-mannose sebanyak 67% 

dan D-glukose 33%. Sumber glukomanan adalah umbi porang (iles-iles) dengan 

kandungan glukomanan yang bervariasi tergantung kepada spesiesnya, dengan 

kisaran kandungan glukomanan antara 5% -65% (Saputro dkk, 2014).  

     Glukomanan berasal dari jaringan di dalam umbi tanaman Amorphophalus sp. 

atau umbi porang yang terbentuk sebagai karbohidrat (Chua et al., 2012). 
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Jaringan umbi porang menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM) 

terlihat bahwa granula glukomanan berada di idioblast berbentuk seperti telur 

yang berada diantara jaringan parenkim. Jumlah serta frekuensi dari idioblast 

tersebut akan meningkat apabila mencapai jarak dengan epidermis yaitu sebesar 

650 µm diukur dari diameter daerah tengah umbi dan komponen-komponen lain 

seperti pati, selulosa, abu, dan nutrisi yang mengandung nitrogen (termasuk 

protein) berada pada jaringan parenkim yang mengelilingi idioblast dari umbi 

tersebut (Takigami et al., 1997 dalam Zhao et al., 2010).  Glukomanan diterima 

sebagai bahan tambahan makanan dan digolongkan sebagai GRAS (Generally 

Recognize as Safe) oleh U.S Food and Drug Administration (FDA) sejak tahun 

1994 (Kaya et al, 2015). 

    Sifat istimewa glukomanan adalah dapat membentuk larutan kental dalam air, 

dapat mengembang dengan daya mengembang yang besar, dan dapat 

membentuk gel. Glukomanan dapat membentuk lapisan tipis dengan 

penambahan NaOH, membentuk lapisan tipis yang kedap air dengan gliserin, 

serta mempunyai sifat mencair seperti agar yang dapat digunakan untuk media 

pertumbuhan mikroorganisme. Berdasarkan sifat tersebut, tepung glukomanan 

dalam industri banyak digunakan sebagai bahan baku kertas, tekstil, perekat, 

bahan pembuat seluloid, bahan peledak, bahan makanan, kosmetik dan 

pembersih (Saputro dkk, 2014). 

    Pengembangan glukomanan di dalam air dapat mencapai 138–200 persen 

dan terjadi secara cepat (pati hanya mengembang 25 persen). Larutan 

glukomanan 2 persen di dalam air dapat membentuk “mucilage” dengan 

kekentalan sama dengan larutan gum arab 4 persen. Larutan glukomanan yang 

sangat encer (0.0025 persen) dapat menggumpalkan suatu suspensi koloid 

(Koswara, 2013). Zhou et al.(2013) mengemukakan bahwa penambahan 

glukomanan akan mempengaruhi sifat tekstur dari bahan seperti kekerasan dan 

kekenyalan .  

 

 

1.5 Karagenan 

     Karagenan merupakan polisakarida yang linier atau lurus, dan termasuk 

molekul galaktan dengan unit-unit utamanya adalah galaktosa. Karagenan 

merupakan getah rumput laut yang diekstraksi dengan air atau larutan alkali dari 

spesies tertentu dari kelas Rhodophyceae (alga merah). Karagenan merupakan 
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senyawa hidrokoloid yang terdiri ester kalium, natrium, magnesium, dan kalsium 

sulfat. Oleh karena itu, variasinya sangat banyak. Karagenan dibagi menjadi tiga 

kelompok utama, yaitu: kappa, iota, dan lamda. Karagenan dapat diperoleh dari 

alga merah, salah satu jenisnya adalah Euchema sp (Wibowo, 2013). Menurut 

Food and Agriculture Organization (2012) menyebutkan bahwa karagenan 

berbentuk bubuk berwarna sedikit kuning atau putih dan tidak berbau. Karagenan 

sering digunakan sebagai bahan pembentuk gel (gelling agent), bahan penstabil 

(stabilizer), bahan pengemulsi, dan bahan pengisi.      

     Prasetyowati dkk (2008) melakukan penelitian dalam pembuatan karagenan. 

Pembuatan karagenan dari rumput laut dilakukan perlakuan alkali dengan variasi 

konsentrasi 5%, 10%, dan 15% kemudian dilakukan ekstraksi tahap I dengan 

waktu ekstraksi yang sama. Setelah proses ekstraksi dilanjutkan dengan 

destilasi. Larutan karagenan yang telah dipekatkan kemudian dilakukan proses 

pengendapan metanol dan etanol. Agar serat karagenan yang terbentuk lebih 

banyak dan warnanya terpisah, maka pengendapan dilakukan selama 24 jam. 

Kemudian serat karagenan dikeringkan dan dilakukan penggerusan agar serat 

karagenan menjadi powder.  

     Karagenan tidak dapat larut dalam pelarut organik seperti alkohol, eter, dan 

minyak. Kelarutan air bergantung pada struktur karagenan, media, dan suhu. 

Kappa dan iota merupakan jenis karagenan yang dapat membentuk gel. 

Pembentukan gel terjadi saat rantai dari satu karagenan bertemu dengan rantai 

lain yang sama untuk membentuk double helix, kemudian double helix ini akan 

saling bergabung membentuk jaringan tiga dimenasi (Azis, 2009). Penambahan 

karagenan ke produk daging dapat meningkatkan sifat fungsional. Protein 

miofibrilar berperan penting dalam produksi tekstur produk daging yang 

diinginkan. Efek karagenan pada sifat produk daging berhubungan dengan 

pembentukan matriks gel protein dengan adanya hidrokoloid dari gel karagenan 

(Sarteshnizi et al., 2015). Secara umum, menurut Necas et al (2013) karagenan 

dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut. 

1. Kappa-Karagenan 

     Kappa-karagenan merupakan salah satu jenis karagenan yang terdiri dari β 

(1,4) D-galaktosa-4-sulfat dan α (1,3) 3,6-anhidro-D-galaktosa dengan beberapa 

grup sulfat ester pada setiap ikatannya. Ikatan 6-sulfat yang terdapat pada D-

galaktosa yang semakin banyak akan mengakibatkan turunnya kemampuan 

pembentukan gel pada kappa-karagenan dan hal tersebut dapat diatasi dengan 
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penambahan alkali yaitu kalium. Ketika ion kalium ditambahkan, kappa-

karagenan akan membentuk gel yang bersifat thermo-reversible yang sangat 

kuat namun kurang stabil. Apabila konsentrasi kalium ditingkatkan, gel yang 

terbentuk cenderung lebih keras dan meningkatkan melting temperature dan 

gelling temperature. Gel tersebut akan bersifat lebih stabil pada suhu pembekuan 

sehingga tidak menyebabkan perubahan bentuk serta sineresis setelah melalui 

proses thawing. Kappa-karagenan hanya larut pada susu dan air ketika 

dipanaskan diatas suhu 70oC. 

2. Iota-Karagenan 

     Iota-karagenan merupakan salah satu jenis karagenan yang tersusun atas β 

(1,4) D-galaktosa-4-sulfat dan α (1,3) 3,6-anhidro-D-galaktosa-2-sulfat. Sama 

dengan kappa-karagenan, pada iota-karagenan juga terdapat gugus sulfat pada 

unit D-galaktosa yang dapat dihilangkan dengan menggunakan alkali. Gel yang 

dibentuk iota-karagenan akan bersifat sangat elastis dan jelas dengan tidak 

adanya tanda sineresis. Gel yang terbentuk dari iota-karagenan merupakan gel 

yang mampu mengikat air dengan sangat baik walaupun diberikan pada 

konsentrasi yang rendah, dan iota-karagenan merupakan satu-satunya tipe 

karagenan yang tahan dengan suhu dingin dan membentuk gel yang stabil. 

Pembekuan tidak merubah bentuk gel dan tidak mengakibatkan sineresis ketika 

melalui proses thawing. Iota-karagenan larut pada susu dan air setelah 

dipanaskan diatas suhu 70oC. 

3. Lambda-Karagenan 

     Lambda-Karagenan merupakan jenis karagenan yang tersusun atas β (1,4) 

D-galaktosa-2,6-disulfat dan α (1,3) D-galaktosa-2-sulfat. Lambda-Karagenan 

saat ini penggunaannya cukup terbatas karena sifatnya yang tidak dapat 

membentuk gel. Lambda-karagenan berfungsi untuk meningkatkan kelarutan 

sehingga dapat digunakan sebagai bahan penstabil atau bahan emulsi karena 

mampu berikatan dengan protein susu. Lambda-karagenan dapat larut pada 

larutan suhu dingin atau panas. 

 

 

1.6 Gel Porang-Karagenan 

     Karagenan memiliki kemampuan untuk membentuk gel secara thermo 

reversible atau larutan kental jika ditambahkan ke dalam larutan garam. 

Karagenan banyak dimanfaatkan sebagai pembentuk gel, pengental, dan bahan 
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penstabil di berbagai industri seperti pangan, farmasi, kosmetik, percetakan, dan 

tekstil. Sedangkan konjak larut dalam air panas atau air dingin, kekentalannya 

tinggi dengan pH antara 4,0 sampai 7,0, berfungsi sebagai bahan pembentuk 

gel, pengental, pengemulsi, dan penstabil. Berdasarkan sifat tersebut diharapkan 

konjak dapat digunakan sebagai pencampur untuk meningkatkan elastisitas 

karagenan. Campuran karagenan dan konjak dapat menghasilkan gel yang baik 

karena terdapat hubungan yang sinergis dalam proses pembentukan gel 

sehingga dapat menghasilkan gel dengan kekuatan gel yang tinggi, tekstur yang 

baik, dan elastis (Kaya et al., 2015). 

     Nilai gel strength disebabkan glukomanan yang teradsorbsi pada permukaan 

junction zone (zona ikatan) karagenan yang teragregasi, sehingga menyebabkan 

terjadinya penggabungan karagenan dan glukomanan. Berdasarkan penelitian 

Kaya et al. (2015), konsentrasi gelling agents sebesar 7% dengan perbandingan 

tepung porang:karagenan sebesar 1:3 menghasilkan kekuatan gel 2212,12 

g/cm2, kekakuan gel 2037,29 g/cm, kekerasan gel 425,39agf, dan sineresis gel 

1,52%. Glukomanan mampu menurunkan tegangan permukaan campuran gel 

tepung porang-karagenan untuk terbentuk gel yang lebih elastis serta 

menurunkan sifat kerapuhan gel karagenan sehingga gel tersebut menjadi lebih 

kuat.  

     Berdasarkan penelitian lain, gel karagenan bila dikombinasikan dengan 

glukomanan akan menghasilkan gel dengan tekstur yang lebih baik. Jelly dengan 

kombinasi glukomanan 0,25% dan karagenan 0,75% memiliki nilai lebih tinggi 

dari kombinasi lainnya untuk semua parameter tekstur yang diamati (Handayani, 

2015). Selain itu, Kriatsanakriangkrai, dan Pongsawatmanit (2005) juga meneliti 

pengaruh glukomanan terhadap gel karagenan. Proporsi yang digunakan adalah 

0:4, 1:3, 2:2, dan 3:1 dengan konsentrasi 1,5%. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa glukomanan dapat memperbaiki sifat-sifat gel kappa-

karagenan yaitu tekstur dan sineresis. Kekuatan gel paling tinggi diperoleh pada 

proporsi glukomanan : karagenan 1:3, kekuatan gel akan semakin menurun 

dengan peningkatan proporsi glukomanan. Hal ini menunjukkan bahwa 

perpaduan gel tepung porang-karagenan meningkatkan kualitas produk pangan. 
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1.7 Tepung Aren 

     Pati aren adalah pati yang diekstrak dari batang aren dengan cara tradisional 

dengan alat-alat sederhana. Pembuatan pati aren terlebih dahulu dengan 

menebang batang pohon aren kemudian dipotong-potong sepanjang 1,25-2m. 

Potongan batang aren kemudian dipecah membujur menjadi empat bagian yang 

sama besarnya sehingga nampak bagian dalamnya yang terdapat empulur yang 

mengandung sel-sel parenkim penyimpan pati. Empulur dipisahkan dari kulit 

dalamnya, lalu dipotong-potong menjadi 6-8 bagian, setelah itu digiling dengan 

menggunakan mesin parut. Hasil parutan berupa serbuk yang keluar dari mesin 

dikumpulkan kemudian diayak untuk memisahkan serbuk-serbuk dari serat-

seratnya yang kasar. Proses selanjutnya adalah mengambil pati dari serbuk-

serbuk halus (Kemal, 2001). Pada satu pohon aren bisa menghasilkan 50-100 kg 

pati aren (Sanyang et al., 2015). Pati aren mengandung mineral esensial seperti 

kalsium (103,3 mg/100 g), fosfor (189,6 mg/100 g), dan besi (2,5 mg/100g) yang 

baik bagi tubuh manusia (Yuriyani dan Ina, 2016). 

          Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Heriawan dkk (2016), tepung 

aren memiliki kadar air 10.02%, viskositas 1787 cp, dan stabilitas emulsi 0.73 cm 

atau 89.26%. Sementara itu, Suherman and Hidayati (2018) melaporkan bahwa 

dengan metode pengeringan pneumatik menghasilkan tepung aren dengan 

karakteristik berwarna putih, kadar air 10,3%, kadar abu 0,39%, serat kasar 

0,18%, pati 60,78%, derajat keputihan 92,93, protein 0,49%, dan lemak 0,18%. 

Ambarwati dkk (2012) menjelaskan bahwa tepung aren memiliki kandungan 

amilosa sebesar 24,08% sedangkan kandungan amilopektin sebesar 75,92%. 

Amilopektin berperan terhadap kelekatan sedangkan amilosa berperan terhadap 

kekerasan produk. Semakin besar kandungan amilopektin atau semakin kecil 

kandungan amilosa bahan yang digunakan semakin lekat produk olahannya 

sehingga semakin besar amilosa akan mengurangi kelekatan atau produk akan 

semakin keras. Kandungan amilosa dan amilopektin berpengaruh terhadap sifat 

gel yang dihasilkan. Sifat ini akan berpengaruh terhadap tekstur produk yang 

menggunakan pati tersebut (Sukatiningsih, 2012).  

 

 

1.8 Tepung Tapioka 

     Tepung tapioka merupakan salah satu bahan penunjang dalam pembuatan 

bakso. Tepung tapioka, tepung singkong, tepung kanji, atau aci adalah tepung 
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yang diperoleh dari umbi akar ketela pohon atau dalam bahasa Indonesia disebut 

singkong. Tapioka memiliki sifat-sifat yang serupa dengan pati aren, sehingga 

kegunaan keduanya dapat dipertukarkan. Tepung ini sering digunakan untuk 

membuat makanan, bahan perekat, dan banyak makanan tradisional yang 

menggunakan tapioka sebagai bahan bakunya. Tahapan proses yang digunakan 

untuk menghasilkan pati tapioka dalam industri adalah pencucian, pengupasan, 

pemarutan, ekstraksi, penyaringan halus, separasi, pembasahan, dan 

pengeringan (Sihombing, 2014). Tepung Tapioka banyak digunakan sebagai 

bahan pengental dan bahan pengikat dalam industri makanan (Suparti, 2005).  

 

Tabel 2.5 Komposisi Kimia Tepung Tapioka dalam 100 gram Bahan  

Komponen Satuan Jumlah 

Kalori g 333 
Pati g 86,67 

Serat g 6,70 
Lemak g 0,00 

Iron (Fe) g 1,20 
Sumber:  United States Departement of Agriculture (2017) 

 
    Tepung tapioka tergolong polisakarida yang mengandung pati dengan 

kandungan amilopektin 83% dan amilosa 17% (Winarno, 2004). Nuwumanya et 

al. (2010) melaporkan bahwa tepung tapioka yang berasal dari beberapa varietas 

singkong mengandung pati dengan rentang 70.36 – 89.90%. Kandungan amilosa 

yang terdapat pada pati sebesar 23.01-26.98%. Ukuran granula tepung tapioka 

kecil sebesar 2.0-6.9 µm, ukuran granula tepung tapioka sedang sebesar 7.0-

12.0 µm, dan ukuran granula tepung tapioka besar sebesar 13.0-20.0 µm. 

Aldana and Fernandez (2013) menguji kadar pati pada pati singkong Colombia 

sebesar 95.51% ± 0.15 dengan kadar amilosa sebesar 20.09% ± 0.14. Tepung 

tapioka harus memenuri standar mutu yang ditetapkan dalam standar nasional 

Indonesia, dapat dilihat pada Tabel 2.6. 

     Penambahan tepung tapioka pada pembuatan bakso berfungsi sebagai 

menambah volume (substitusi daging), sehingga meningkatkan daya ikat air dan 

memperkecil penyusutan. Terjadinya pembengkakan pada pembuatan bakso 

disebabkan oleh proses gelatinisasi dari tepung tapioka yang mempunyai sifat 

mudah menyerap air dan air diserap pada saat temperatur meningkat. Jika pati 

dipanaskan, air akan menembus lapisan luar granula dan granula akan 

menggelembung saat suhu meningkat dari 60°C sampai 85°C. Tepung tapioka 

dapat berfungsi sebagai bahan perekat dan bahan pengisi adonan bakso, 
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sehingga dengan demikian jumlah bakso yang dihasilkan lebih banyak. Adapun 

dosis yang digunakan adalah 100-400 g untuk tiap 1 kg daging sapi/ikan giling 

(Suparpti, 2003). Menurut Singgih (2000), untuk menghasilkan bakso daging 

yang lezat dan bermutu tinggi, jumlah tepung tapioka yang digunakan paling 

banyak 15% dari berat bahan. Idealnya, tepung tapioka yang ditambahkan 

sebesar 10% dari berat bahan. 

Tabel 2.6 Standar Mutu Tepung Tapioka SNI 3451:2011 

 Klasifikasi Satuan Keterangan 

1. Keadaan   
 1.1 Bentuk - Serbuk halus 
 1.2 Bau - Normal 
 1.3 Warna - Putih, khas tapioka 
2. Kadar air (b/b) % Maks. 14 
3. Abu (b/b) % Maks. 0,5 
4. Serat Kasar % Maks. 0,4 
5. Kadar pati (b/b) % Min.75 
6. Derajat putih (MgO=100) - Min.91 
7. 

Derajat Asam 
mL NaOH 
1 N/100g 

Maks. 4 

8. Cemaran Logam   
 8.1 Kadmium (Cd) mg/kg Maks. 0,2 
 8.2 Timbal (Pb) mg/kg Maks. 0,25 
 8.3 Timah (Sn) mg/kg Maks. 40 
 8.4 Merkuri (Hg) mg/kg Maks. 0,05 
9. Cemaran Arsen mg/kg Maks. 0,5 
10. Cemaran Mikroba   
 10.1 Angka lempeng total Koloni/g Maks. 1 x 106 
 10.2 Escherichia coli APM/g Maks. 10 
 10.3 Bacillus cereus Koloni/g <1 x 104 
 10.4 Kapang Koloni/g Maks. 1 x 104 

Sumber  :  Badan Standarisasi Nasional (2011) 

 

 

1.9 Es Batu 

     Es batu merupakan bahan pelengkap yang berasal dari air yang dibekukan di 

dalam lemari pendingin. Pembekuan es batu melalui proses pendinginan air 

dibawah suhu 0°C. Air yang digunakan dalam proses pembuatan es batu 

haruslah air yang higienis dan sudah memenuhi standar sanitasi (Fajriyati, 2016). 

Standar pembuatan es batu telah di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan 

(Permenkes), yaitu air atau bahan baku pembuatan es batu harus tidak berbau, 

tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak boleh mengandung bakteri. Untuk 

menguji kualitas air dapat ditentukan berdasarkan perhitungan indeks Most 

Probable Number (MPN). Jumlah Escherichia coli (E. coli) digunakan sebagai 

indikator dari pemeriksaan air yang merupakan bahan baku es batu tersebut. 

Jumlah bakteri tidak boleh melewati batas yang di tentukan yaitu 0/100 ml. 
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Penjelasan dari nilai tersebut adalah bahwa tidak boleh ditemukan satupun 

bakteri E. coli dari 100 ml air (Departemen Kesehatan, 2010).  

     Es batu dimanfaatkan untuk berbagai minuman dan makanan. Es yang 

digunakan dalam pembuatan bakso berupa es batu. Es ini berfungsi untuk  

menjaga elastisitas daging, sehingga bakso yang dihasilkan akan lebih kenyal 

(Wibowo,2009). Purnomo and Rahardiyan (2008) menjelaskan bahwa es batu 

dapat mencegah kenaikan suhu selama pencacahan daging dan pencampuran 

adonan. Es menggantikan fungsi air sebagai fase pendispersi dalam olahan 

bakso secara manual. Dalam pengolahan bakso secara mesin penggunaan es 

bertujuan untuk mengurangi panas yang ditimbulkan oleh alat pembentuk emulsi 

atau chopper. Jika suhu tidak diusahakan turun, maka protein akan terdenaturasi 

sehingga kemampuan bertindak sebagai pengemulsi akan turun. Agar bakso 

yang dihasilkan bagus, daging lumat digiling lagi bersama-sama es batu dan 

garam dapur, kemudian ditambahkan bahan yang lain (Sitanggang, 2009). 

     Penggunaan es atau air es sangat penting dalam pembantukan tekstur bakso. 

Penggunaan es juga berfungsi menambahkan air ke dalam adonan sehingga 

adonan tidak kering selama pembentukan adonan maupun selama perebusan. 

Penambahan es dapat meningkatkan rendemennya. Untuk itu, dapat digunakan 

es sebanyak 10-15% dari berat daging atau bahkan 30% dari berat daging 

(Hudaya, 2008). Es batu dicampur pada saat proses penggilingan. Hal ini 

dimaksudkan agar selama penggilingan, daya elastisitas daging tetap terjaga 

sehingga bakso yang dihasilkan akan lebih kenyal (Widyaningsih dan Murtini, 

2007). Penambahan es/air es dapat mempengaruhi tekstur bakso. Penambahan 

es/air es bertujuan: (1) melarutkan garam dan mendistribusikannya secara 

merata ke seluruh bagian daging; (2) memudahkan ekstraksi protein serabut otot; 

(3) membantu pembentukan emulsi; dan (4) mempertahankan suhu adonan tetap 

rendah akibat pemanasan selama proses pembuatan bakso (Balai Besar 

Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian, 2009). 

 

 

1.10 Garam 

     Garam adalah padatan berwarna putih berbentuk kristal yang merupakan 

kumpulan senyawa dengan bagian terbesar merupakan Natrium klorida (>80%) 

serta senyawa lainnya seperti Magnesium klorida, Magnesium sulfat, Kalsium 

klorida dan lain-lain. Garam mempunyai sifat/karakteristik yang mudah menyerap 
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air, densiti (tingkat kepadatan) sebesar 0,8-0,9 dan titik lebur pada tingkat suhu 

801°C (Departemen Kelautan dan Perikanan Badan Riset Kelautan Perikanan, 

2001). Garam dapur sebagai garam konsumsi harus memenuhi beberapa syarat 

atau kriteria standar mutu diantaranya penampakan yang bersih, berwarna putih, 

tidak berbau, tingkat kelembaban rendah dan tidak terkontaminasi oleh timbal 

dan bahan logam lainnya (Akhiruddin, 2011). Menurut SNI 3556:2016 garam 

konsumsi beriodium harus memenuhi syarat sebagai berikut. 

 

Tabel 2.7 Syarat Mutu Garam Konsumsi Beriodium SNI 3556:2016 

No. Senyawa Satuan Persyaratan 

1. Kadar Air % (b/b) Maks. 7 
2.  Kadar natrium klorida (NaCl)  % (b/b) Min. 94 
3. Bagian yang tidak larut 

dalam air  
% (b/b) Maks. 0,5 

4.  Kadar Iodium sebagai KIO3 mg/kg Min. 30 
5.  Cemaran Logam   
 5.1 Kadmium (Cd) mg/kg Maks. 0,5 
 5.2 Timbal (Pb) mg/kg Maks. 10,0 
 5.3 Raksa (Hg) mg/kg Maks. 0,1 
 5.4 Arsen (As) mg/kg Maks. 0,1 

Sumber: Badan Standar Nasional (2016) 

 

     Sodium klorida (NaCl) adalah stimulus prototipikal yang menghasilkan rasa 

asin (Keast, 2010). Konsumsi umumnya digunakan untuk konsumsi rumah 

tangga (garam dapur) sebagai bahan peningkat rasa makanan. Untuk konsumsi 

rumah tangga, garam ditambahkan zat aditif berupa Kalium iodida (KI) dan 

Kalium iodat (KIO3). Selain dapat meningkatkan rasa makanan, garam sebagai 

pengawet, penguat warna, bahan pembentuk tekstur, dan sebagai bahan 

pengontrol fermentasi (Martina, 2014). Selain itu, garam memiliki kemampuan 

untuk mengurangi nilai aktivias air (aW) pada pangan sehingga dapat 

menurunkan atau menghambat pertumbuhan mikroba (Albarracin et al., 2011). 

     Garam menjadi unsur penting dalam daging olahan karena memiliki banyak 

manfaat teknologi seperti pengawetan, peningkatan rasa dan pengikatan air 

(Durack et al., 2008). Garam mampu meningkatkan daya ikat air (Water Holding 

Capacity) dengan mengekstraksi protein miofibril yang bereaksi menjadi gel saat 

dipanaskan (Chantrapornchai and Mclement, 2002). Garam mengekstraksi 

protein miofibril daging dan meningkatkan daya simpan karena dapat 

menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk. Garam juga menentukan tekstur 

bakso karena dapat meningkatkan kelarutan protein daging. Garam yang 

ditambahkan tidak kurang dari 2% atau sesuai selera. Jika garam kurang, protein 
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yang terlarut rendah (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen 

Pertanian, 2009).  

  

 

1.11  Putih Telur 

     Telur ayam merupakan salah satu bahan pangan yang mudah didapatkan 

sekaligus sebagai sumber protein, lemak, vitamin, dan mineral terbaik. Telur 

memiliki sifat fungsional sebagai pembentuk foam, pengemulsi, membuat warna 

dan aroma yang unik yang penting dalam beberapa produk pangan. Telur terdiri 

dari 3 komponen utama, yaitu kulit telur (9-12%), putih telur (60%), dan kuning 

telur (30-33%). Dari keseluruhan, telur terdiri dari air (75%), protein (12%), lemak 

(12%), serta karbohidrat dan mineral (1%). Protein yang ada dalam telur 

didistribusikan pada putih telur dan kuning telur, sedangkan lemak terkonsentrasi 

pada kuning telur. Kuning telur ditutupi dengan membran vitelline dan terdiri dari 

air (50%), protein (15-17%), lipid (31-35%), dan karbohidrat (1%). Protein yang 

ada dalam kuning telur terdiri dari lipovitelin (36%), livetin (38%), phosvitin (8%), 

dan low-density lipoprotein (17%). Selain itu, kuning telur mengandung 1% 

karotinoida, yang membuatnya berwarna kuning. Sedangkan putih telur 

mengandung  air (88%) dan protein (11%), sisanya terdiri dari karbohidrat, abu, 

dan lipida (1%) (Abeyrathne  et al., 2013). 

     Putih telur sebagai protein hewani yang mengandung asam amino paling 

lengkap apabila dibandingkan dengan ikan, daging, ayam, tahu, dan tempe 

(Anindya, 2015). Protein pada putih telur terdiri dari protein mayor dan minor. 

Protein mayor terdiri dari ovalbumin (54%), ovotransferrin (12%), ovomucoid 

(11%), lysozyme (3,5%), dan ovomucin (3,5%). Sedangkan protein minor terdiri 

dari avidin (0,05%), cystatin (0,05%), ovomacroglobulin (0,5%), ovoflavoprotein 

(0,8%), ovoglikoprotein (1,0%), dan ovoinhibitor (1,5%) (Konvacs-Nolan et al., 

2005). Persentase putih telur (albumen) sekitar 58%-60% dari berat telur itu. 

Putih telur terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan kental dan lapisan encer. 

Lapisan kental terdiri atas lapisan kental dalam dan lapisan kental luar. Lapisan 

kental dalam hanya 3% dari volume total putih telur. Lapisan kental dalam ini 

membentuk kalaza yang terpelintir dari membran kuning telur ke arah kerabang 

telur. Kalaza ini berfungsi sebagai tali untuk menahan kuning tetap berada di 

tengah telur. Lapisan kental luar 57% dari total putih telur. Lapisan kental ini 

mengandung protein dengan karakteristik gel yang berhubungan dengan jumlah 
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ovomucin protein. Lapisan encer terdiri dari lapisan encer dalam dan lapisan 

encer luar yang masing-masing mewakili 17% dan 23% dari jumlah total volume 

putih telur (Bell and Weaver, 2002).  

     Putih telur dapat dimanfaatkan pada berbagai produk pangan seperti roti, 

kembang gula, serta produk olahan daging.  Penggunaan putih telur bertujuan 

sebagai pengemulsi atau meningkatkan nutrisi pada produk tersebut, terutama 

kandungan protein dan lemak (Bell and Weaver, 2002). Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Muthia et al. (2012) menyatakan bahwa dengan penambahan 

putih telur pada produk sosis daging bebek mampu meningkatkan kadar air, 

protein, dan lemak serta menurunkan kadar karbohidrat. Putih telur juga dapat 

ditambahkan ke dalam adonan bakso sapi. Putih telur mengandung protein dan 

dapat berperan sebagai binding agent yakni mengikat bahan-bahan lain 

sehingga menyatu dan memperoleh bakso sapi dengan kualitas yang  lebih baik. 

Putih telur sebagai bahan tambahan yang  berfungsi mengikat bahan tambahan 

lainnya sehingga dihasilkan tekstur yang kuat dan kenampakan yang baik (Suarti 

dkk, 2016). 

 

 

1.12  Bumbu-Bumbu 

     Pembuatan bakso pada umumnya selalu membutuhkan penambahan bumbu-

bumbu. Tujuan utama penambahan bumbu adalah untuk meningkatkan cita rasa 

produk yang dihasilkan dan sebagai bahan alami. Bumbu berfungsi 

meningkatkan cita rasa dan mengawetkan bakso. Bumbu yang ditambahkan 

bergantung pada cita rasa yang diinginkan. Rempah-rempah merupakan salah 

satu bumbu yang biasa dimasukkan ke dalam adonan makanan. Rempah-

rempah bermanfaat untuk meningkatkan cita rasa bakso. Rempah-rempah juga 

sebagai antioksidan yang dapat mengurangi ketengikan dan sebagai antimikroba 

yang dapat memperpanjang umur simpan bakso (Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Pascapanen Pertanian, 2009). Bumbu pelengkap yang 

digunakan dalam pembuatan bakso sapi adalah bawang putih, bawang merah, 

bawang bombai, ekstrak daging sapi, dan sari jeruk nipis. 

     Bawang putih adalah salah satu tanaman bawang-bawangan yang berbuah di 

dalam tanah. Bawang putih dikenal dengan nama ilmiah Allium sativum anggota 

Alliaceae atau keluarga Liliaceae (Neeraj et al., 2014). Seperti tumbuhan lain, 

bawang putih mengandung kurang lebih 100 metabolit sekunder (organosulfur) 
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yang secara biologi sangat berguna dalam perkembangbiakan tanaman dan 

bertanggungjawab atas ras, aroma, dan sifat-sifat farmakologi bawang putih. Dua 

senyawa organosulfur yang paling penting adalah asam amino non-volatil γ-

glutamil-S-alk(en)il-L-sistei dan minyak atsiri S-alk(en)ilsistein sulfoksida atau 

alliin. Dua senyawa inilah yang menjadi prekusor pembentukan senyawa 

organosulfur lainnya. Kadar kedua senyawa ini mencapai 82% dari keseluruhuan 

kandungan senyawa organosulfur dari bawang putih (Bestari dkk, 2016).  

     Kandungan pada bawang putih meliputi protein, kalsium, magnesium, zat 

besi, potassium, zink, arginin, saponin, polifenol, dan selenium. Selain itu 

sebagai sumber vitamin, yaitu vitamin A, vitamin B6, vitamin B1, dan vitamin C.  

Bawang putih biasa digunakan sebagai bumbu di berbagai masakan dunia, yaitu 

termasuk bahan yang sangat penting di dalam masakan Asia, Perancis, dan 

Italia (Neeraj et al., 2014). Selain itu bawang putih memiliki sifat fungsional 

sebagai antibakteri, antiviral, antijamur, dan antiprotozoa serta memiliki efek yang 

bermanfaat pada sistem kardiovaskular dan kekebalan tubuh (Sallam et al., 

2004). Bawang putih mengandung antibiotik alami, berupa aliin dan alicin yang 

berfungsi menekan pertumbuhan bakteri pembusuk sekaligus meningkatkan 

aroma dan citarasa yang lezat (Rahayu dkk, 2016). 

     Bawang merah termasuk keluarga Alliaceae yang telah dimanfaatkan dalam 

berbagai makanan dan obat. Bawang merah memiliki sifat antibakteri dan anti 

jamur (Rattanachaikunsopon and Phumkhachorn, 2009). Bawang Merah 

mengandung antioksidan yang efektif membantu menetralisir terjadinya radikal 

bebas dalam tubuh. Kandungan komponen bawang merah meliputi kalsium, 

magnesium, natrium, kalium, selenium, dan fosfor. Bawang merah memiliki 

kuratif yang baik dengan nafsu makan yang kurang dan penderita aterosklerosis. 

Bawang merah mengandung vitamin C, potasium, serat, asam folat, kalsium, zat 

besi, dan protein yang tinggi. Bawang merah juga mengandung zat pengatur 

tubuh alami berupa hormon auksin dan giberelin (Rahayu dkk, 2016). Bawang 

merah termasuk tanaman dataran rendah yang digunakan sebagai bumbu dapur, 

bahan baku industri makanan, dan obat-obatan. Selain itu bawang merah juga 

dimanfaatkan sebaga obat tradisional untuk obat penurun panas, diabetes, gula 

darah dan kolesterol, mencegah penebalan dan pengerasan pembuluh darah, 

dan bisul (Setyadjit and Sukasih, 2015). Bawang merah dapat diaplikasikan pada 

berbagai produk pangan untuk meningkatkan cita rasa dan mengurangi 

kerusakan produk oleh mikroba (Azizah et al., 2010). 
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     Bawang bombai (Allium cepa L.) merupakan jenis bawang yang banyak dan 

luas dibudidayakan, dipakai sebagai bumbu maupun bahan masakan, berbentuk 

bulat besar dan berdaging tebal. Disebut bawang bombai karena dibawa oleh 

pedagang yang berasal dari kota Mumbai di India ke Indonesia (Wibowo, 2007). 

Bawang bombai mengandung beberapa zat aktif seperti allin, flavonoid, saponin, 

petrin, dan allisin yang  dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Allisin adalah 

zat yang sangat spesifik yang diproduksi oleh bawang sebagai bentuk 

perlindungan diri terhadap bakteri ataupun jamur yang menyerang pada saat 

bawang dilukai. Oleh karena itu, biasanya allicin bisa didapat dari tanaman dari 

suku Alliaceae atau suku bawang-bawangan (Pakekong dkk, 2016). 

     Beberapa negara di dunia memanfaatkan bawang bombai sebagai produk 

fermentasi dan bumbu campuran dalam makanan. Penambahan bawang bombai 

mengeluarkan aroma khas yang dapat meningkatkan cita rasa produk pangan. 

Bawang bombai termasuk bawang-bawangan yang dimanfaatkan dalam bentuk 

mentah, campuran salad, dimasak dengan sayuran, dan produk daging. Selain 

itu, bawang bombai juga dapat digunakan dalam sup, sandwich atau dimasak 

sendiri sebagai sayuran. Bawang bombai yang berusia tua mengandung 

beberapa pati, jumlah gula yang cukup banyak, protein, dan vitamin (vitamin A, 

vitamin B, dan vitamin C) (Tekle, 2015). 

     Bubuk ekstrak daging sapi merupakan konsentrat daging sapi yang diolah 

oleh industri menjadi bubuk sebagai bahan penyedap dalam memasak makanan 

dan pembuatan kaldu. Bubuk ekstrak daging sapi telah dimanfaatkan sejak 

bertahun-tahun sebagai bahan tambahan makanan dan peningkat rasa pada 

aplikasi teknologi makanan. Selain itu juga sebagai agen penambah aroma pada 

suatu produk pangan. Bubuk ekstraks daging sapi dibuat dengan bahan baku 

daging sapi. Daging sapi memiliki nilai gizi yang sangat baik dan banyak 

dikonsumsi di banyak negara. Alasan pemanfaatan daging sapi karena memiliki 

potensi tinggi dalam pembentukan peroksida karena kadar mioglobin dan ham 

yang sangat baik (Mahendra et al., 2015).  

     Tanaman jeruk nipis (Citrus aurantifolia) merupakan tanaman poliembrionik 

yang dibudidayakan banyak negara di seluruh dunia dan tumbuh di daerah 

subtropics dan tropis. Tanaman ini termasuk dalam keluarga Rutaceae. Buah 

jeruk nipis berbentuk bulat dengan diameter 3-6cm. Buah yang telah matang 

berwarna kuning, namun secara umum proses pemanenan dilakukan saat buah 

berwarna hijau. Sari buah jeruk nipis berasa asam dan memiliki aroma yang 
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khas. Asam seperti sari lemon tapi sari jeruk nipis lebih aromatik, sehingga jeruk 

nipis dinilai memiliki rasa dan aroma yang unik jika dibandingkan dengan jenis 

jeruk lainnya (Enejoh et al., 2015). 

     Jeruk nipis mengandung saponin, flavonoid, dan minyak atsiri. Minyak atsiri 

terdiri dari komponen siral, limonen, feladren, dan glikosida hedperidin. Buah 

jeruk juga mengandung zat bioflavonoid, pektin, enzim, protein, lemak dan 

pigmen (karoten dan klorofil). Sari jeruk buah nipis mengandung asam sitrat 7% 

dan minyak atsiri limonen. Buah matang yang berumur lebih dari 3 bulan 

menghasilkan sari buah dengan kandungan 8% asam sitrat dari berat buah. 

Ekstrak sari jeruk nipis sebanyak 41% dari berat buah, dengan kandungan 

vitamin C 4,6%, air 91%, karbohidrat 5,9%, protein 0,5% dan lemak 2,4% 

(Khanifah, 2015). Minyak atsiri yang diekstrak dapat digunakan sebagai 

antirematik, antiseptik, antiracun, astringen, antibakteri, diuretik, antipiretik, 

antihipertensi, antijamur, insektisida, tonik, antivirus, dan ekspektoran (Pradani, 

2012). Sari jeruk nipis dapat dimanfaatkan dalam proses pengolahan produk 

pangan. Penggunaan jeruk nipis dengan konsentrasi 1% memberikan mutu 

bakso itik yang lebih baik. Sari jeruk nipis juga dapat memperbaiki kecerahan 

warna yang dihasilkan (Nasution, 2000). 

 

 

2.13 Metode Permukaan Respon (Response Surface Methodology) 

     Metode permukaan respon (Response Surface Methodology) merupakan 

sekumpulan teknik matematika dan statistika yang berguna untuk menganalisis 

permasalahan dimana beberapa variabel independen mempengaruhi variabel 

respon dan tujuan akhirnya adalah untuk mengoptimalkan respon. Ide dasar 

metode ini adalah memanfaatkan desain eksperimen berbantuan statistika untuk 

mencari nilai optimal dari suatu respon. Metode ini pertama kali diajukan sejak 

tahun 1951 dan sampai saat ini telah banyak dimanfaatkan baik dalam dunia 

penelitian maupun aplikasi industri. Langkah pertama dari metode permukaan 

respon adalah menemukan hubungan antara respon y dengan variabel 

independen xi melalui persamaan polinomial orde satu (model orde I). 

Dinotasikan variabel-variabel independen dengan x1, x2, ... , xk. Variabel-

variabel tersebut diasumsikan terkontrol oleh peneliti dan mempengaruhi variabel 

respon y yang diasumsikan sebagai variabel random. Jika respon dimodelkan 
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secara baik dengan fungsi linier dari variabel-variabel independen xi, maka 

aproksimasi fungsi dari model orde I adalah:  

 

y : variabel dependen (respon)  

xi : faktor-faktor yang berpengaruh terhadap variabel respon, i = 1,2, ...,k  

ε : komponen residual (error) yang bersifat random dan terdistribusi secara 

identik dan saling  bebas (Independent Identically Distributed–IID) dengan 

distribusi Normal pada nilai rataan 0 dan varian σ2. Secara matematis 

dinyatakan dengan  ε ≈ IID Normal (0,σ2).  

 

selanjutnya pada keadaan mendekati respon, model order dua atau  lebih 

biasanya disyaratkan  untuk mengaproksimasi respon karena adanya 

lengkungan (curvature) dalam  permukaannya.  Dalam banyak kasus,  model 

order dua yang  dinyatakan dengan:  

 

dianggap mencukupi. Analisis pengepasan permukaan respon order dua sering 

disebut analisis kanonik. Metode kuadrat terkecil digunakan untuk mengestimasi 

parameter-parameter pada fungsi-fungsi aproksimasi tersebut. Analisis 

permukaan respon selanjutnya digunakan untuk pengepasan permukaan. Jika 

pengepasan permukaan merupakan aproksimasi yang cukup baik dari suatu 

fungsi respon maka analisis pengepasan  permukaan akan ekuivalen dengan 

analisis sistem yang aktual (Nuryanti, 2008).  

     Setiap variabel respon kemudian dianalisa ANOVA satu persatu. Model 

ANOVA yang digunakan dapat dipilih sesuai yang disarankan oleh program yaitu 

model yang memiliki tingkat tertinggi dan menghasilkan nilai signifikan ANOVA. 

Model ANOVA yang terdapat pada design ini adalah Linear, Quadratic, 2FI, dan 

Cubic. Model yang memberikan signifikansi pada ANOVA dan non signifikansi 

pada lack of fit dipilih untuk menganalisis variabel. Selain itu, program DX 7.0® 

juga memberikan fasilitas plot kenormalan residual (normal plot of residual) yang 

mengindikasikan apakah residual (selisih antara respon aktual dengan nilai 

respon yang diprediksikan) mengikuti garis kenormalan (garis lurus). Titik-titik 

data yang semakin mendekati garis kenormalan menunjukkan data yang 
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menyebar normal, yang berarti hasil aktual akan mendekati hasil yang 

diprediksikan oleh program DX7.0® (Kumari et al., 2008). 

 

 

1.14 Box-Behnken Design 

     Desain Box-Behnken adalah salah satu metode permukaan respon 

(Response Surface Methodology) yang disusun oleh Box dan Behnken pada 

tahun 1980. Box-Behnken Design tidak mengandung kombinasi karena semua 

faktor berada pada level tertinggi dan terendah. Hal ini dapat mencegah 

penelitian pada kondisi hasil yang tidak diinginkan. Desain ini hanya 

menghasilkan 3 level dalam setiap faktor yaitu -1, 0, 1.  Sehingga desain 

menghasilkan satuan percobaan yang minimum untuk mengoptimalkan formula 

yang dapat mengurangi biaya bahan dan waktu eksperimen (Ying, 2016).  

     Box-Behnken Design menghasilkan kombinasi perlakuan yang lebih sedikit 

dibandingkan Central Composite Design untuk mengoptimasi suatu formula 

dengan 3 atau 4 faktor (Manohar et al., 2013). Box-Behnken Design  tidak 

menghasilkan titik melebih batas atas dan bawah untuk setiap variabel. Hal ini 

dapat menguntungkan karena satuan perlakuan yang dihasilkan sudah mewakili 

kombinasi level faktor yang sangat mahal dan tidak mungkin untuk diuji karena 

kendala proses fisik. Sehingga desain ini digunakan untuk desain eksperimen 

dalam berbagai aplikasi industri (Perincek and Colak, 2013).  
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III METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

     Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Pengolahan dan Rekayasa Proses 

Pangan dan Hasil Pertanian, Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan Hasil 

Pertanian, Laboratorium Bioteknologi Industri, Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, 

dan Laboratorium Teknik Pengolahan Pangan dan Hasil Pertanian, Jurusan 

Keteknikan Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya 

Malang. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan November 2017 - Februari 2018. 

 

 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

 

3.2.1 Alat 

     Alat yang digunakan untuk proses pembuatan bakso sapi  yaitu timbangan 

(AJ1002C CHQ), chopper (Exon), kompor gas (Rinnai), termometer tanpa merk, 

telenan kayu, mangkok plastik, pisau, panci, sendok, spatula besi, shaker 

waterbath (Memmert), glassware, dan plastik. Alat yang digunakan untuk analisa 

adalah plat kaca, beban 3,5 kg, Universal Testing Machine (Imada/ZP-200N), 

Texture Analyzer (CT3 Texture Analyzer Brookfield), glassware, timbangan 

analitik (Denver Instrument M-310), oven listrik (WTC Binder), desikator (Duran), 

alat destilasi (Buchi), alat destruksi (Buchi), vortex (Turbo Mixer), 

spektrofotometer (UVmini-1240 UV-Vis Spectrophotometers Shimadzu), lemari 

asam (B5230B), shaker (Heidolph), sentrifuge (Thermo Scientific), sentrifuse 

dingin (SL40R Centrifuge Thermo Scientific), pH meter (Trans Instrument Senz) 

dan kompor listrik (Maspion). 

 

 

3.2.2 Bahan 

     Bahan baku daging sapi diperoleh dari pasar besar kota Malang bagian paha 

dengan karakteristik tanpa lemak atau gajih, kemerahan, dan kenyal. Bahan 

baku tepung porang diperoleh dari P4I (Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Porang Indonesia)  Universitas Brawijaya. Bahan baku karagenan merupakan 

jenis kappa-karagenan yang diperoleh dari toko Prima Rasa kota Malang. Bahan 
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baku tepung aren diperoleh dari pasar besar kota Malang. Bahan-bahan lain 

meliputi tepung tapioka, es batu, garam, putih telur, jeruk nipis, ekstrak daging 

sapi, bawang putih, bawang merah, dan bawang bombai. Bahan yang digunakan 

untuk analisa adalah aquades, hidrobat, nelson A pro-analysis, nelson B pro-

analysis, arsenomolibdat pro-analysis, asam format pro-analysis (Merck), 

glucose anhidrat pro-analysis (Merck), NaOH pro-analysis (Merck), HCl pekat 

pro-analysis  (Merck), H2SO4 pekat pro-analysis (Merck), NH4OH pro-analysis 

(Merck), CaCl2 pro-analysis (Merck), KMnO4 pro-analysis (Merck), K2SO4 pro-

analysis (Merck), CuSO4 pro-analysis (Merck), asam borat pro-analysis (Merck), 

methylene blue pro-analysis (Merck), dan methylene red pro-analysis (Merck). 

 

 

3.3 Metode Penelitian 

     Penelitian utama yaitu optimasi proporsi daging sapi yang digunakan dengan 

rentang 54% sebagai titik minimum dan 58% sebagai titik maksimum, optimasi 

proporsi gel porang dan karagenan menggunakan rentang 13% sebagai titik 

minimum dan 15% sebagai titik maksimum, dan optimasi proporsi tepung aren 

menggunakan rentang 3% sebagai titik minimum dan 7% sebagai titik 

maksimum. Proporsi tepung porang dan karagenan dalam pembuatan gel adalah 

1:3. Proses optimasi dilakukan dengan rancangan Box-Behnken Design (BBD) 

Response Surface Methodology (RSM) menggunakan 5 center point dan 

menghasilkan 17 run atau perlakuan percobaan setelah dioperasikan 

menggunakan aplikasi Design Expert 7.0.0. Masing-masing perlakuan percobaan 

dilakukan analisa respon. Respon yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

rendemen, WHC (Water Holding Capacity), dan hardness.  
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Tabel 3.1 Rancangan Box-Behnken Design (BBD) Metode Response Surface Methodology (RSM) 

Std Run 
Variabel Kode Variabel actual Respon 

X1 X2 X3 
Daging 
Sapi (%) 

Gel Porang dan 
Karageenan (%) 

Tepung 
Aren (%) 

Rendemen (%) WHC (%) Hardness (g) 

1 10 -1,000 -1,000 0,000 54 13 5    
2 11 1,000 -1,000 0,000 58 13 5    
3 2 -1,000 1,000 0,000 54 15 5    
4 1 1,000 1,000 0,000 58 15 5    
5 9 -1,000 0,000 -1,000 54 14 3    
6 15 1,000 0,000 -1,000 58 14 3    
7 6 -1,000 0,000 1,000 54 14 7    
8 3 1,000 0,000 1,000 58 14 7    
9 14 0,000 -1,000 -1,000 56 13 3    

10 4 0,000 1,000 -1,000 56 15 3    
11 5 0,000 -1,000 1,000 56 13 7    
12 13 0,000 1,000 1,000 56 15 7    
13 7 0,000 0,000 0,000 56 14 5    
14 17 0,000 0,000 0,000 56 14 5    
15 8 0,000 0,000 0,000 56 14 5    
16 16 0,000 0,000 0,000 56 14 5    
17 12 0,000 0,,000 0,000 56 14 5    

Keterangan: X1 = Konsentrasi Daging Sapi (%), 
  X2 = Konsentrasi Gel Porang dan Karageenan (%), 
  X3 = Konsentrasi Tepung Aren (%). 
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3.4 Pelaksanaan Penelitian 

     Pelaksanaan penelitian ini terdiri dari dua tahap yaitu penelitian pendahuluan 

dan penelitian utama. Penelitian pendahuluan bertujuan untuk menentukan dan 

mengetahui batasan variabel bebas dalam proses pembuatan bakso sapi yaitu 

titik maksimum dan minimum konsentrasi daging sapi, gel porang-karagenan, 

dan tepung aren.  

     Penelitian utama adalah optimasi menggunakan rancangan Box-Behnken 

Design (BBD) metode permukaan respon (Response Surface Methodology) 

dengan aplikasi Design Expert 7.0.0. Pemilihan proses optimasi menggunakan 

Response Surface Methodology  karena mampu mendapatkan titik optimum 

dalam pembuatan bakso sapi sesuai dengan kriteria yang diinginkan tanpa harus 

melakukan running penelitian yang lebih banyak. Tahap validasi hasil optimum 

dilakukan untuk membuktikan apakah solusi titik optimum variabel bebas yang 

ditampilkan pada aplikasi Design Expert 7.0.0. benar-benar dapat memberikan 

respon yang sesuai dengan respon optimum yang telah ditentukan oleh aplikasi.  

Hasil optimum dilanjutkan dengan verifikasi sebanyak 3 kali. Hasil parameter 

WHC, hardness, dan pH setelah diverifikasi dibandingkan dengan produk bakso 

sapi komersial So Good yang diproduksi oleh PT. So Good Manucfaturing 

menggunakan pengujian Paired T-Test. Bakso komersial tersebut memiliki 

presentasi komposisi daging yang ditampilkan pada kemasan yaitu sebesar 70%, 

sehingga mempermudah perbandingan dengan bakso sapi hasil optimasi. 
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Tabel 3.2 Formulasi Bakso Sapi  

Formulasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Daging Sapi 54 58 54 58 54 58 54 58 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

Gel Porang-karagenan 13 13 15 15 14 14 14 14 13 15 13 15 14 14 14 14 14 

Tepung Aren 5 5 5 5 3 3 7 7 3 3 7 7 5 5 5 5 5 

Tepung Tapioka 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Es Batu 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Putih Telur 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Garam 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Sari jeruk nipis 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Ekstrak Daging Sapi 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Bawang Putih 2 2 2 1 2 2 2 0,4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

Bawang Merah 1 1 1 0,5 1 1 1 0,2 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 

Bawang Bombai 4,8 0,8 2,8 0,3 5,8 1,8 1,8 0,2 4,8 2,8 0,8 0,3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Total (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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3.4.1 Penelitian Pendahuluan 

     Penelitian pendahuluan dilakukan untuk menentukan konsentrasi daging sapi, 

gel porang-karagenan, dan tepung aren yang akan digunakan dalam pembuatan 

bakso sapi. Penelitian pendahuluan dilakukan dengan menggunakan 4 sampel 

dan dianalisa dengan universal testing machine untuk mengetahui nilai hardness 

dari produk bakso sapi. Berikut merupakan hasil dari penelitian pendahuluan 

yang telah dilakukan.  

 
Tabel 3.3 Data Hasil Penelitian Pendahuluan 

Sampel Hardness (N) 

P1 13,5 
P2 14,9 
P3 18,5 
P4 20,4 

Komersial 16,1 

 
Keterangan:  
P1 = Daging Sapi : Gel : Tepung Aren = 52 : 12 : 1 
P2 = Daging Sapi : Gel : Tepung Aren = 54 : 13 : 3 
P3 = Daging Sapi : Gel : Tepung Aren = 56 : 14 : 5 
P4 = Daging Sapi : Gel : Tepung Aren = 58 : 15 : 7 
Komersial = Bakso merk “So Good” 

 

     Pemilihan range tersebut didasarkan pada nilai hardness bakso sapi 

komersial karena optimasi formulasi yang dilakukan pada penelitian ini 

diharapkan memiliki karakteristik hardness yang tidak berbeda nyata. 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan tersebut, dapat diketahui bahwa nilai 

hardness yang mendekati produk komersial adalah konsentrasi daging sapi 

dalam rentang 54% - 58%, gel porang-karagenan dalam rentang 13-15%, dan 

tepung aren dalam rentang 3%-7%. Sedangkan penambahan daging sapi 

dengan konsentrasi 52%, gel porang-karagenan 12%, dan tepung aren 1% 

memiliki nilai hardness yang lebih rendah.  

 

 

3.4.2 Penelitian Utama 

1. Preparasi Gel Porang-Karagenan (Modifikasi Ramadhan, 2016) 

     Pembuatan gel porang-karagenan dilakukan dengan cara menimbang tepung 

porang sebanyak 1 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml 

dan ditambahkan air dengan suhu 80°C hingga 100 ml lalu digojog. Setelah larut 

kemudian dipindahkan ke dalam erlenmeyer 250 ml dan dilakukan pengadukan 

menggunakan shaker waterbath 100 rpm suhu 80°C selama 2 jam hingga 
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terbentuk gel. Tahapan yang sama juga dilakukan dalam pembuatan gel 

karagenan namun dengan konsentrasi yang berbeda yaitu 3% (3 gram dalam 

100 ml). Gel porang dan gel karagenan yang telah terbentuk dicampur ke dalam 

satu wadah. 

 

2. Pembuatan Bakso Sapi (Modifikasi Anshori, 2002) 

     Pembuatan bakso sapi dilakukan dengan cara mencuci 54%-58% daging sapi 

segar dan dimasukkan ke dalam chopper, ditambahkan es batu 5% dan garam 

1,8% serta dihaluskan selama 2 menit. Kemudian ditambahkan gel porang-

karagenan sebanyak 13%-15% dan dihaluskan kembali selama 1 menit agar 

tercampur rata. Setelah itu ditambahkan bawang putih 0,4%-2%, bawang merah 

0,2%-2%, bawang bombai 0,2%-5,8%, ekstrak daging sapi 1,3%, dan putih telur 

2%. Adonan dihaluskan kembali selama 1 menit lalu ditambahkan dengan tepung 

aren 3%-7%, tepung tapioka 10% kemudian dicampur hingga rata. Adonan 

ditambahan sari jeruk nipis 0,1% lalu diaduk rata dan membentuk adonan yang 

diinginkan. Adonan dicetak bulat-bulat bakso dan ditimbang. Bulat-bulatan bakso 

dimasukkan ke dalam air panas bersuhu 60°C selama 15 menit lalu dimasukkan 

ke dalam air mendidih suhu 100°C selama 10 menit. Setelah bakso mengapung 

di permukaan air, bakso ditiriskan dan dianalisis. Dalam penelitian pendahuluan 

peneliti melakukan pengamatan pada bakso sapi yang diberikan sari jeruk nipis 

dan tidak. Penambahan sari jeruk nipis dilakukan pada akhir adonan untuk 

mengurangi pengaruh terhadap protein. Penambahan sari jeruk nipis sebanyak 

0,1% mampu menghasilkan aroma bakso sapi yang lebih baik. 

 

 

3.5 Pengamatan 

     Pengamatan dilakukan dalam 3 bagian yaitu pengamatan bahan baku, 

pengamatan produk akhir bakso sapi sebanyak 17 variasi perlakuan pada Tabel 

3.1, dan pengamatan produk akhir bakso sapi optimum dibandingkan dengan 

produk komersial. Pengamatan bahan baku meliputi daging sapi, tepung porang, 

karagenan, dan tepung aren. Analisa pada daging sapi yaitu analisa kadar air, 

kadar protein, WHC, dan pH. Analisa pada tepung porang yaitu kadar air, 

kalsium oksalat, dan glukomanan. Analisa pada karagenan dan tepung aren yaitu 

kadar air. Pengamatan pada 17 perlakuan bakso sapi adalah rendemen, WHC 

(Water Holding Capacity), dan hardness. Hasil optimum dilanjutkan dengan 
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verifikasi sebanyak 3 kali dan dilakukan analisa yaitu rendemen, WHC (Water 

Holding Capacity), dan hardness. Hasil verifikasi dibandingkan dengan produk 

komersial “So Good” berdasarkan parameter WHC, hardness, dan pH. 

 

 

3.6 Analisa Data 

     Analisa data dilakukan menggunakan aplikasi Design Expert 7.0.0. dan uji 

normalitas data diverifikasi menggunakan Minitab 17. Setelah mendapat 

perlakuan terbaik, dilakukan verifikasi. Verifikasi dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai respon hasil percobaan sebenarnya dengan nilai hasil 

perhitungan program Design Expert 7.0.0. dengan uji Paired T-Test 

menggunakan Minitab 17. Verifikasi dilakukan dengan 3 kali ulangan. Hasil 

formula yang optimal yang telah diverifikasi dikarakterisasi dengan analisa WHC 

(Water Holding Capacity), hardness, dan pH kemudian dibandingkan dengan 

produk bakso sapi komersial yaitu bakso sapi merk “So Good”. Data hasil 

perbandingan antara produk hasil optimasi dengan produk komersial dianalisis 

dengan uji Paired T-Test menggunakan Minitab 17.  
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3.7 Diagram Alir Penelitian 

 

3.7.1 Pembuatan Gel Porang-Karagenan 

 

 

 

        Ditimbang sebanyak 1 gram            Ditimbang sebanyak 3 gram 

 

             Dimasukkan ke dalam                  Dimasukkan ke dalam 
                gelas ukur 100 ml                     gelas ukur 100 ml  
 

Ditambahkan air suhu 80°C hingga 100 ml       Ditambahkan air suhu 80°C hingga 100 ml 

 

          Digojog                  Digojog 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Proses Preparasi Gel (Modifikasi Ramadhan, 2016) 
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3.7.2 Pembuatan Bakso Sapi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dicampur hingga membentuk adonan 

 

Dicampur hingga rata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Pembuatan Bakso Sapi (Modifikasi Anshori, 2002) 

*% berdasarkan total berat adonan  

 

Analisis : 
- Rendemen 
- Hardness 
-  WHC 

Analisis: 
-  Rendemen 
-  Hardness 

-  WHC 

Analsisa bahan baku: 
- Analisa Kadar Air 
- Analisa Protein 
- Analisa WHC 
- Analisa pH 

Daging Sapi 54%-58% 

Pencucian 

Penirisan 

BAKSO SAPI 

 

Verifikasi perlakuan optimum 
 

Es Batu 5% 
Garam  1,8% 

Gel Porang-

Karagenan 13%-15% 

 

 

 

Dihaluskan menggunakan chopper selama 2 menit 

Penimbangan 

Dihaluskan kembali 1 menit 
 

Dihaluskan kembali 1 menit 

menitmenit 

 

Adonan dicetak bulat bulat bakso 

Dimasukkan ke dalam air bersuhu 60oC selama 15 menit 

Dimasukkan ke dalam air mendidih suhu 100oC selama 10 menit 
 

Bawang Putih 0,4%-2% 
Bawang Merah 0,2%-2%  

Bawang Bombai 0,2%-5,8% 
Ekstrak Daging Sapi 1,3% 

Putih Telur 2%  
 

Tepung Aren 3%-7% 
Tepung Tapioka 10% 

Karakterisasi perlakuan 
optimum dibandingkan dengan 

produk komersial 

 

Analisis : 
- Hardness 
- WHC 
- pH 

Sari Jeruk Nipis 0,1% 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Karakteristik Bahan Baku 

     Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah daging sapi, tepung 

porang, karagenan, dan tepung aren. Analisa bahan baku bertujuan untuk 

mengetahui karakteristik bahan baku terhadap karakteristik bakso sapi sebagai 

produk akhir. Hasil analisa bahan baku dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Karakteristik bahan baku 

Bahan Baku  Daging Sapi Tepung 
Porang 

Karagenan Tepung 
Aren 

Kadar Air (%) 
Analisa 74,54±0,31 14,53±0,02 8,4±0,69 17,46±0,25 
Literatur 73,10a 12,33e 11,35f 10,00g 

 
Kadar Protein (%) 

 
Analisa 

 
22,13±0,18 

 
- 

 
- 

 
- 

Literatur 16,00-22,00b 

 
pH 

 
Analisa 

 
5,80±0,00 

 
- 

 
- 

 
- 

Literatur 5,80-6,20c 

 
WHC (%) 

 
Analisa 

 
51,05±0,75 

 
- 

 
- 

 
- 

Literatur 22,04-54,32d 

 
Ca-Oksalat (%) 

 
Analisa 

 
 

 
1,80±0,00 

 
- 

 
- 

Literatur 0,89h 

 
Glukomanan (%) 

 
Analisa 

 
- 

 
69,30±0,94 

 
- 

 
- 

Literatur 78,23h 

Keterangan:  a) Williams (2007)  e) Aryanti dan Abidin (2015) 
b) Khasrad dkk (2016)   f) Djaeni dkk (2012)  
c) Pethick et al. (2005)   g) Surgawi dkk (2012)  

        d) Amertaningtyas (2012)  h) Mawarni dan Widjanarko (2015) 
 

     Daging sapi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan daging bagian 

paha yang sudah dibersihkan dari lapisan lemaknya. Berdasarkan Tabel 4.1, 

hasil analisa kadar air daging sapi sebesar 74,54% ± 0,31. Hasil analisa tersebut 

lebih besar dibandingkan dengan literatur, namun selisihnya tidak besar. Dalam 

penelitian yang telah dilakukan oleh Williams (2007), kadar air daging sapi segar 

sebesar 73,10%. Perbedaan kadar air antara hasil analisa dan literatur dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor. Amertaningtyas (2012) menjelaskan bahwa 

lama penyimpanan dapat mempengaruhi kadar air daging sapi. Semakin lama 

daging sapi disimpan dapat meningkatkan kadar airnya. Selain itu, faktor pH, 

spesies, umur, jenis kelamin, tipe otot, pengaturan gizi/pakan mempengaruhi 

kualitas daging sapi (Mostert, 2007). 
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     Kadar protein daging sapi hasil analisa didapatkan sebesar 22,13% ±0,18. 

Hasil analisa tersebut lebih besar dibandingkan dengan literatur, namun 

selisihnya tidak besar. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Khasrad dkk (2016), 

kadar protein daging sapi dalam rentang 16%-22%. Sehingga hasil analisa yang 

didapatkan sudah sesuai dengan literatur. Kadar protein pada daging dapat 

dipengaruhi oleh perbedaan struktur daging yang terdiri dari protein myofibril dan 

jaringan ikat (Nugroho, 2008). Selain itu, kadar protein juga ditentukan jenis 

kelamin sapi yang disembelih. Salah satu protein dalam daging sapi adalah 

sarkoplasma, protein ini  terdiri dari pigmen hemoglobin, miogoblin, dan beraneka 

ragam enzim. Sapi jantan memiliki kandungan miogoblin lebih tinggi dari pada 

sapi betina. Jaringan otot yang lebih sering digerakkan memiliki kandungan 

miogoblin yang lebih tinggi (Bahar, 2002). 

     Nilai pH daging sapi hasil analisa didapatkan sebesar 5,8±0,00. Hasil analisa 

tersebut sudah sesuai dengan literatur. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Pethick et al. (2005), pH daging sapi mentah berkisar 5,8-6,2. pH daging 

merupakan salah satu penentu kualitas daging. Setelah hewan dipotong, daging 

akan menuju ke tahap fase rigor, glikogen akan dimetabolisme menjadi glukosa 

dan akhirnya mejadi asam laktat. Asam laktat yang terbentuk akan menyebabkan 

penurunan pH daging. Komariyah dkk (2009) menyatakan bahwa daging sapi 

segar memiliki nilai pH sebesar 5,7±0,20. Nilai pH postmortem akan ditentukan 

oleh jumlah asam laktat yang dihasilkan dari glikogen selama proses glikolisis 

anaerob. Nilai pH akan semakin rendah pada hewan yang mengalami stress 

sebelum pemotongan dan akan dihasilkan daging yang pucat, lembek dan berair. 

     Nilai WHC (Water Holding Capacity) daging sapi hasil analisa didapatkan 

sebesar 51,05% ± 0.,75. hasil analisa tersebut sudah sesuai pada rentang nilai 

WHC literatur. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Amertaningtyas 

(2012), dari 5 sumber daging sapi yang digunakan memiliki nilai WHC (Water 

Holding Capacity) dengan rentang 22,04%-54,32%. Besar kecilnya daya ikat air 

dipengaruhi oleh perbandingan kadar air dan protein, tipe protein myosin, pH, 

semua susunan jarak dari protein-protein myofibril terutama myosin dan serabut-

serabut (filamen-filamen). Kekuatan tarik menarik antara molekul yang 

berdekatan bisa menurun. Kenaikan muatan negatif antara muatan protein atau 

melemahkan ikatan hidrogen, sehingga jaringan protein akan membesar, 

pembengkakan meningkat, lebih banyak air yang terikat oleh protein, dan 

meningkatkan nilai daya ikat air. 
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     Kadar air tepung porang hasil analisa didapatkan sebesar 14,53% ± 0,02. 

Hasil analisa tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan literatur. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan Aryanti dan Abidin (2015) kadar air tepung porang 

sebesar 12,33%. Faridah (2012) menyatakan bahwa peningkatan kadar air dapat 

terjadi karena kurang optimumnya proses pengeringan yang dilakukan, sehingga 

masih banyak air yang terperangkap di dalam bahan. Lama tepung porang 

disimpan atau perbedaan waktu analisa kadar air setelah pengeringan juga dapat 

menyebabkan perbedaan kadar air.  

     Kadar kalsium oksalat tepung porang hasil analisa didapatkan sebesar 

1,80%±0,00, sedangkan berdasarkan literatur penelitian Mawarni dan Widjanarko 

(2015) kadar kalsium oksalat tepung porang sebesar 0,89%. Hasil analisa 

tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan literatur. Tepung porang yang 

digunakan telah melaui proses pencucian dengan etanol sehingga tidak 

menyebabkan gatal saat dikonsumsi. Konsentrasi tepung porang yang digunakan 

dalam penelitian ini cukup kecil yaitu berkisar 0,00528g-0,00609g dalam 300g 

adonan bakso sapi. Menurut Knudsen et al. (2008) batas aman mengonsumsi 

kalsium oksalat bagi orang dewasa adalah sebesar 0,60-1,25 gram setiap hari 

selama 6 minggu berturut-turut. Kurniawati dan Widjanarko (2010) menyatakan 

bahwa tingkat pencucian dan lama kontak dengan etanol dapat mempengaruhi 

kadar kalsium oksalat. Semakin lama waktu kontak antara tepung porang dengan 

etanol, maka kadar kalsium oksalat akan semakin rendah. Selain itu, adanya 

pengadukan selama proses pencucian akan memudahkan kalsium oksalat yang 

memiliki berat molekul rendah untuk terlepas dari permukaan granula 

glukomanan. 

     Kadar glukomanan tepung porang hasil analisa sebesar 69,30%±0,94, 

sedangkan berdasarkan literatur tepung porang memiliki kadar glukomanan 

sebesar 78,23%. Hasil analisa memiliki nilai yang lebih kecil. Perbedaan kadar 

glukomanan antara hasil analisis dengan literatur dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor yang meliputi, ukuran umbi, umur panen, variasi genetis 

tanaman dan proses pengolahan dari umbi hingga menjadi tepung porang yang 

mempengaruhi tinggi rendahnya kadar glukomanan antara lain, perlakuan 

pendahuluan (bentuk pengirisan), umur panen, bagian-bagian yang digiling, alat 

yang digunakan, dan kecepatan penggilingan (Dananjaya, 2010). Glukomanan 

pada kondisi tepung perlu dilakukan pemurnian lebih lanjut baik secara mekanis 

maupun kimiawi untuk mendapatkan tepung porang sesuai dengan standart 
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mutu tepung porang yang diinginkan, yaitu kadar glukomanan yang tinggi, 

rendah kadar oksalat, protein, pati, lemak, dan kompenen lainnya, memiliki 

warna yang cerah dan viskositas yang tinggi (Peiying et al., 2002 dalam 

Widjanarko dkk 2015). 

     Kadar air karagenan hasil analisa didapatkan sebesar 8,4% ± 0,69, 

sedangkan berdasarkan literatur kadar air karagenan sebesar 11,35%. Kadar air 

karagenan hasil analisa lebih rendah dibandingkan dengan literatur. Hal ini dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah metode pengeringan 

yang digunakan. Suhu, kelembaban udara, kecepatan udara pengering dan 

aliran udara pada saat proses pengeringan juga mempengaruhi kadar air 

karagenan (Djaeni dkk, 2012). Suhu pengeringan tepung karagenan 

mempengaruhi kadar airnya. Suhu optimal yang digunakan untuk mengeringkan 

tepung karagenan pada suhu 60°C (Faria et al., 2014). 

     Kadar air tepung aren hasil analisa didapatkan sebesar 17,46% ±0,25, 

sedangkan berdasarkan penelitian Surgawi dkk (2012) kadar air tepung aren 

sebesar 10,00%. Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa kadar air hasil 

analisa lebih tinggi dibandingkan dengan literatur. Dalam penelitian lain oleh 

Rahim et al. (2012) melaporkan bahwa bahan baku tepung aren yang diproduksi 

dari Klaten, Jawa Tengah memiliki kadar air 11%. Sementara itu, Setiafianti et al. 

(2017) menyatakan bahwa waktu pengeringan dan suhu dapat berpengaruh 

terhadap kadar air produk tepung. Mis (2003) mempertegas bahwa penyimpanan 

produk dapat berpengaruh terhadap kadar air di dalamnya.  

 

 

4.2 Optimasi Pembuatan Bakso Sapi 

     Optimasi proses pembuatan bakso sapi pada penelitian ini menggunakan 

rancangan Box Behnken Design metode Response Surface Methodology (RSM). 

Faktor yang dikaji adalah konsentrasi daging sapi, gel porang-karagenan, dan 

tepung aren. Optimasi pembuatan bakso sapi bertujuan untuk mendapatkan 

perlakuan optimal produk dengan karakteristik fisik yang baik. Nilai minimum dan 

maksimum dari konsentrasi daging sapi adalah 54% dan 58%, nilai minimum dan 

maksimum dari konsentrasi gel porang-karagenan adalah 13% dan 15%, 

sedangkan nilai minimum dan maksimum dari konsentrasi tepung aren adalah 

3% dan 7%. Data hasil analisis dengan respon rendemen, WHC (Water Holding 

Capacity), dan hardness pada bakso sapi dapat dilihat pada Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 Data Hasil Analisis Permukaan Respon 

Std Run 

Variabel Kode Variabel aktual Respon 

X1 X2 X3 
Daging 
Sapi (%) 

Gel Porang-
Karageenan 

(%) 

Tepung 
Aren (%) 

Rendemen 
(%) 

WHC 
(%) 

Hardness 
(g) 

1 10 -1,000 -1,000 0,000 54 13 5 100,52 60,24 167,70 
2 11 1,000 -1,000 0,000 58 13 5 101,63 61,18 168,90 
3 2 -1,000 1,000 0,000 54 15 5 102,30 60,26 170,40 
4 1 1,000 1,000 0,000 58 15 5 103,41 63,13 189,45 
5 9 -1,000 0,000 -1,000 54 14 3 101,09 60,43 147,40 
6 15 1,000 0,000 -1,000 58 14 3 100,40 62,49 158,40 
7 6 -1,000 0,000 1,000 54 14 7 101,34 62,39 168,25 
8 3 1,000 0,000 1,000 58 14 7 108,45 63,44 174,20 
9 14 0,000 -1,000 -1,000 56 13 3 100,14 61,45 144,25 
10 4 0,000 1,000 -1,000 56 15 3 102,54 62,47 144,70 
11 5 0,000 -1,000 1,000 56 13 7 103,29 61,62 151,20 
12 13 0,000 1,000 1,000 56 15 7 104,91 64,04 173,45 
13 7 0,000 0,000 0,000 56 14 5 108,75 62,94 156,80 
14 17 0,000 0,000 0,000 56 14 5 107,67 62,82 156,95 
15 8 0,000 0,000 0,000 56 14 5 107,83 62,76 165,90 
16 16 0,000 0,000 0,000 56 14 5 108,98 63,29 166,20 
17 12 0,000 0,000 0,000 56 14 5 106,26 62,83 157,05 

Keterangan: X1 = Konsentrasi Daging Sapi (%), 
  X2 = Konsentrasi Gel Porang-Karageenan (%), 
  X3 = Konsentrasi Tepung Aren (%). 
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     Data hasil analisa permukaan respon pada Tabel 4.2 menunjukkan hasil 17 

perlakuan bakso sapi dengan menggunakan 3 faktor dan 3 respon. Hasil 

rendemen tertinggi sebesar 108,89%, sedangkan rendemen terendah sebesar 

100,14%. Nilai WHC (Water Holding Capacity) tertinggi sebesar 64,04%, 

sedangkan WHC (Water Holding Capacity) terendah sebesar 60,24%. Nilai 

hardness tertinggi sebesar 189,45g, sedangkan hardness terendah sebesar 

144,25g. Data tersebut digunakan dalam analisis statistik untuk mengoptimasi 

daging sapi, gel porang-karagenan, dan tepung aren. Tahapan proses input data 

pada program Design Expert 7.0.0.  dapat dilihat pada Lampiran 2. 

 

 

4.3 Analisis Permukaan Respon 

 

4.3.1 Analisis Rendemen 

 

4.3.1.1 Pemilihan Model Respon 

     Berdasarkan data yang didapatkan dari perlakuan aktual terhadap respon 

rendemen, data yang dihasilkan berkisar antara 100,14% hingga 108,98% 

sehingga rasio respon dari nilai maksimum ke nilai minimum adalah 1,08828. 

Respon rendemen tidak diperlukan adanya transformasi karena jika rasio kurang 

dari 10, maka transformasi tidak akan memberikan dampak yang signifikan. 

Montgomery (2003) menjelaskan bahwa analisis model digunakan untuk 

menentukan model yang sesuai dalam metode permukaan respon. Model yang 

diperoleh dapat digunakan untuk memprediksi respon. Salah satu cara pemilihan 

model dapat diketahui berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model (Sequential 

Model Sum of Squares), dapat dilihat pada Tabel 4.3.  

 
Tabel 4.3 Hasil Pemilihan Model Uraian Jumlah Kuadrat Respon Rendemen 

Sumber 
Keragaman 

Sum of 
squares 

df Mean 
square 

F 
hitung 

p-value 
prob>F 

Ket. 

Mean vs Total 1,842E+005 1 1,842E+005    
Linear vs Mean 40,39 3 13,46 1,37 0,2955  
2FI vs Linier   15,36 3 5,12 0,46 0,7191  
Quadratic vs 
2FI 

104,53 3 34,84 31,13 0,0002 Suggested 

Cubic vs 
Quadratic 

3,20 3 1,07 0,92 0,5077 Aliased 

Residual 4,64 4 1,16    
Total 1,844E+005 17 10.844,37    
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      Penentuan model menggunakan jumlah kuadrat dari urutan model 

(Sequential Model Sum of Squares) didasarkan pada nilai P (P-value). Zhao et 

al. (2011) menjelaskan bahwa p-value merupakan alat untuk mengetahui 

kesesuaian model, semakin kecil nilai p-value semakin signifikan model tersebut. 

Bradley (2007) juga menyebutkan apabila nilai p-value kurang dari 0,05 

menunjukkan model bersifat signifikan dan berpengaruh lebih besar daripada 

model yang lain. Tabel 4.3 menunjukkan bahwa model kuadratik yang 

disarankan (Suggested) oleh program Design Expert 7.0.0. Pada model  

Quadratic vs 2FI menunjukkan nilai P sebesar 0,0002, lebih kecil dari 0,05 (5%). 

Nilai tersebut jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan model lain, sehingga 

model kuadratik mempunyai pengaruh yang nyata terhadap respon.  Data yang 

dihasilkan model linier (Linier vs Mean), 2FI (2FI vs Linier), dan kubik (Cubic vs 

Quadratic) pada Tabel 4.3 mempunyai nilai P berturut-turut sebesar 0,2955, 

0,7191, dan 0,5077 yang menunjukkan bahwa peluang kesalahan model lebih 

dari 5%. Artinya ketiga model tersebut tidak dapat menggambarkan pengaruh 

nyata setiap faktor terhadap respon rendemen. 

 

 

4.3.1.2 Analisis Ragam Respon Rendemen 

     Hasil analisis ragam (ANOVA) respon rendemen dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

 

Tabel. 4.4 Hasil Analisis Ragam Respon Rendemen 

Sumber 
Keragaman 

Sum of 
squares 

Df Mean 
Square 

F Value p-value 
Prob> F 

Keterangan 

Model 160,28 9 17,81 15,91 0,0007 Significant 
X1-Daging Sapi 9,33 1 9,33 8,34 0,0234 Significant 
X2-Gel 7,18 1 7,18 6,42 0,0390 Significant 
X3-Tepung 
Aren 

23,87 1 23,87 21,33 0,0024 Significant 

X1X2 0,000 1 0,000 0,000 1,0000 Not significant 
X1X3 15,21 1 15,21 13,59 0,0078 Significant 
X2X3 0,15 1 0,15 0,14 0,7233 Not significant 
X1

2 35,81 1 35,81 32 0,0008 Significant 
X2

2 38,31 1 38,31 34,23 0,0006 Significant 
X3

2 19,67 1 19,67 17,58 0,0041 Significant 
Residual 7,83 7 1,12    
Lack of Fit 3,20 3 1,07 0,92 0,5077 Not significant 
Pure Error 4,64 4 1,16    
Cor Total 168,11 16     

      

     Hasil analisis dari respon rendemen dapat dilihat berdasarkan nilai P (p-value) 

dan ketidaksesuaian (Lack of fit). Tabel 4.4 menunjukkan bahwa hasil analisa 
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ragam (ANOVA) dengan faktor konsentrasi daging sapi, gel porang-karagenan, 

dan tepung aren pada model kuadratik memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap respon rendemen. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai P model kuadratik 

kurang dari 5% (p<0,05) yaitu sebesar 0,0007, artinya peluang kesalahan 

sebesar 0,07%. Kolom ketidaksesuaian (lack of fit) memiliki nilai sebesar 0.,5077 

artinya lebih besar dari nilai P 5% (p>0,05), sehingga ketidaksesuaian model 

tidak signifikan. Berarti model analisa kuadratik sesuai untuk digunakan. 

 

Tabel 4.5 Ringkasan Statistik Respon Rendemen 

Sumber 
Keragaman 

a b c d e f g h 

Kuadratik 1,06 104,09 1.,02 58,40 0,9534 0,8935 0,6526 9,919 

 

Keterangan:  a = Std. Dev 
  b = Mean 
  c = C.V.% 
  d = PRESS 
  e = R-Squared 
  f = Adjusted R-Squared 
  g = Predicted R-Squared 
  h = Adequate Precision 

 

      Berdasarkan ringkasan statistik di atas, nilai R-Squared dari respon 

rendemen sebesar 0,9534 menunjukkan bahwa 95,34% dari data yang ada 

dapat dijelaskan oleh model yang digunakan. Zhao et al. (2011) menjelaskan 

bahwa nilai R2 mendekati 1 mengindikasikan derajat korelasi yang tinggi antara 

observasi dan nilai prediksi. Nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,8935 

menunjukkan bahwa faktor daging sapi, gel porang-karagenan, dan tepung aren 

berpengaruh terhadap keragaman respon rendemen sebesar 89,35%, sisanya 

sebesar 10,65% dipengaruhi faktor lain yang tidak dijadikan faktor dalam 

penelitian. Sedangkan nilai Predicted R-Squared sebesar 0,6526 menunjukkan 

bahwa kemampuan model yang digunakan  untuk melakukan prediksi sebesar 

65,26%. Nilai Adequate Precision sebesar 9,919, menunjukkan presisi data yang 

baik karena presisi data yang baik memiliki nilai Adequate Precision  lebih dari 4. 

Sesuai dengan pernyataan Mulyawanti dkk (2016) bahwa Adequate Precision 

dengan nilai lebih dari 4 mengindikasikan sinyal yang memadai sehingga model 

dapat digunakan sebagai design space.  
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Tabel 4.6 Koefisien Regresi Respon Rendemen 

Faktor Koefisien Regresi 

Intercept 107,9 
X1-Daging Sapi 1,08 

X2-Gel Porang-karagenan 0,95 
X3-Tepung Aren 1,73 

X1X2 0,00 

X1X3 1,95 

X2X3 -0,20 

X1
2 -2,92 

X2
2 -3,02 

X3
2 -2,16 

 

     Berdasarkan analisis ragam (ANOVA) respon rendemen dengan model 

kuadratik pada program Design Expert 7.0.0. menghasilkan koefisien regresi 

seperti pada Tabel 4.6. Koefisien regresi tersebut menghasilkan persamaan 

dalam bentuk variabel kode. Persamaan bisa digunakan untuk mengetahui nilai 

respon rendemen yang akan didapatkan jika konsentrasi daging sapi, gel porang-

karagenan, dan tepung aren dalam pembuatan bakso sapi berbeda. Berikut 

merupakan persamaan dalam bentuk variabel kode untuk respon rendemen. 

 

Y1 = 107,90 + 1,08X1 + 0,95X2 + 1,73X3 + 0,00X1X2 + 1,95X1X3 – 0,20X2X3  -

2,92X1
2 – 3,02 X2

2 – 2,16 X3
2 

Keterangan: 

Y1  = Rendemen (%) 

X1 = Daging Sapi 

X2 = Gel Porang-Karagenan 

X3 = Tepung Aren 

X1X2 = Interaksi Daging Sapi dengan Gel Porang-Karagenan 

X1X3 = Interaksi Daging Sapi dengan Tepung Aren 

X2X3 = Interaksi Gel porang-Karagenan dengan Tepung Aren 

X1
2 = Daging Sapi Kuadrat 

X2
2 = Gel pPorang-Karagenan Kuadrat 

X3
2 = Tepung Aren Kuadrat 

 

     Nilai konstanta 107,90 menunjukkan bahwa apabila tidak ada pengaruh dari 

setiap faktor (daging sapi, gel porang-karagenan, dan tepung aren), maka nilai 

rendemen bakso sapi adalah sebesar 107,90%. Nilai koefisien daging sapi 

sebesar 1,08 menunjukkan bahwa adanya hubungan positif atau pengaruh 

searah antara daging sapi terhadap rendemen bakso sapi. Hal ini berarti semakin 
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besar konsentrasi daging sapi yang ditambahkan, maka nilai rendemen bakso 

sapi yang diperoleh diprediksi akan meningkat dengan asumsi bahwa faktor lain 

tetap atau konstan. Hasil ANOVA respon rendemen pada Tabel 4.4 

menunjukkan bahwa faktor daging sapi berpengaruh secara signifikan terhadap 

respon rendemen. Daging sapi memiliki kandungan makromolekul protein yang 

cukup tinggi. Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh Khasrad dkk (2016), 

daging sapi mengandung protein sebesar 16-22%. Protein memiliki kemampuan 

untuk mengikat air dengan baik (Onwulata et al., 2010). Protein yang tinggi 

dalam olahan daging mampu meningkatkan rendemen. Perubahan berat dari 

adonan produk terjadi karena adanya peningkatan kemampuan protein mengikat 

kelembaban (Evivie et al., 2015). Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi daging 

sapi yang berbeda mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan 

rendemen bakso sapi. 

     Nilai koefisien gel porang-karagenan sebesar 0,95 menunjukkan bahwa 

adanya hubungan positif atau pengaruh searah antara gel porang-karagenan 

terhadap rendemen bakso sapi. Hal ini berarti semakin besar konsentrasi gel 

porang-karagenan yang ditambahkan, maka nilai rendemen bakso sapi yang 

diperoleh diprediksi akan meningkat dengan asumsi bahwa faktor lain tetap atau 

konstan. Gel porang-karagenan merupakan salah satu bentuk hidrokoloid. 

Berdasarkan penelitian Kaya et al (2015), campuran karagenan dan tepung 

porang dapat menghasilkan gel yang lebih baik karena ada hubungan sinergis 

dalam pembentukan gel sehingga menghasilkan gel dengan kekuatan yang lebih 

tinggi, tekstur yang lebih baik, dan elastisitas yang lebih baik. Konsentrasi gelling 

agents sebesar 7% dengan perbandingan tepung porang:karagenan sebesar 1:3 

menghasilkan kekuatan gel 2212,12 g/cm2, kekakuan gel 2037,29 g/cm, 

kekerasan gel 425,39agf, dan sineresis gel 1,52%.  

     Glukomanan dalam tepung porang mempunyai kemampuan mengembang di 

dalam air mencapai 138–200 persen dan terjadi secara cepat (pati hanya 

mengembang 25 persen) (Koswara, 2013). Begitu juga dengan karagenan, 

karagenan mengandung gugus sulfat yang bermuatan negatif di sepanjang rantai 

polimernya dan bersifat hidrokfilik yang dapat mengikat air atau gugus hidroksil 

lainnya. Karagenan dapat diaplikasikan sebagai pembentuk gel yang mampu 

menyerap air sekaligus meningkatkan rendemen produk (Aulawi dan Retty, 

2009). Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi gel porang-karagenan yang 
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berbeda mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan rendemen bakso 

sapi. 

      Nilai koefisien tepung aren sebesar 1,73 menunjukkan bahwa adanya 

hubungan positif atau pengaruh searah antara tepung aren terhadap rendemen 

bakso sapi. Hal ini berarti semakin besar konsentrasi tepung aren yang 

ditambahkan, maka nilai rendemen bakso sapi yang diperoleh diprediksi akan 

meningkat dengan asumsi bahwa faktor lain tetap atau konstan. Tepung yang 

biasa digunakan sebagai bahan pengisi produk olahan daging adalah tepung 

tapioka. Selain itu bahan pengisi dapat berasal dari batang tanaman yang 

mengandung pati tinggi, salah satunya adalah tepung aren. Tepung aren 

mengandung pati yang tinggi. Tepung aren memiliki kandungan amilosa sebesar 

24,08% dan kandungan amilopektin sebesar 75,92%. Penambahan tepung aren 

mampu mempercepat pengikatan air. Namun penambahan yang terlalu tinggi 

mampu menurunkan daya ikat air pada produk yang dihasilkan (Ambarwati dkk, 

2012). Air yang terikat dengan bahan dapat meningkatkan rendemen produk 

yang dihasilkan, sehingga penggunaan konsentrasi tepung aren yang berbeda 

mampu mempengaruhi peningkatan rendemen bakso sapi. 

     Nilai koefisien interaksi daging sapi dengan gel porang-karagenan sebesar 0 

menunjukkan bahwa tidak ada interaksi apapun antara daging sapi dengan gel 

porang-karagenan yang berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan 

rendemen bakso sapi. Hal ini juga dapat diketahui melalui nilai P faktor interaksi 

daging sapi dengan gel porang-karagenan yaitu sebesar 0. Nilai koefisien 

interaksi daging sapi dengan tepung aren sebesar 1,95 menunjukkan bahwa 

adanya interaksi positif antara daging sapi dan tepung aren yaitu berpengaruh 

terhadap peningkatan rendemen bakso sapi. Hal ini juga ditunjukkan pada nilai P 

faktor interaksi daging sapi dengan tepung aren yaitu sebesar 0,0078 sehingga 

terjadi interaksi antara kedua faktor tersebut secara signifikan. Nilai koefisien 

interaksi gel porang-karagenan dengan tepung aren sebesar -0,20 menunjukkan 

bahwa adanya interaksi negatif antara gel porang-karagenan dengan tepung 

aren yaitu berpengaruh terhadap penurunan rendemen bakso sapi. Pengaruh 

yang diberikan tidak signifikan yang ditunjukkan pada nilai P faktor interaksi gel 

porang-karagenan dengan tepung aren yaitu 0,7233.  

     Nilai koefisien daging sapi kuadrat, gel porang-karagenan kuadrat, dan tepung 

aren kuadrat bernilai negatif yaitu -2,92, -3,02, dan -2,16, hal ini mengindikasian 

adanya titik stationer maksimum dari permukaan respon. Nilai koefisien kuadrat 
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faktor tersebut dapat mempengaruhi bentuk kurva yang dihasilkan. Penelitian ini 

menghasilkan persamaan empiris model orde dua yang didapatkan melaui 

program Design Expert 7.0.0. Perhitungan persamaan empiris selanjutnya 

adalah dengan mencari model orde kedua yang memiliki efek kelengkungan. 

Untuk mengetahui karakteristik permukaan respon rendemen tersebut harus 

mengetahui titik stasioner dan kurva yang dihasilkan. Penentuan titik stasioner 

berdasarkan pada persamaan regresi yang didapatkan.  

     Sesuai pernyataan Maryati (2015) bahwa menghitung model orde kedua akan 

memberikan pendekatan yang lebih signifikan terhadap permukaan respon. 

Biasanya terdapat kelengkungan pada model orde kedua. Model orde dua 

digunakan untuk melihat titik optimum. Titik optimum dapat diketahui dengan 

menentukan nilai titik stasioner, sehingga dapat diketahui karakteristik respon 

berada pada titik stasioner maksimum, minimimum, atau pelana. Murti dkk (2014) 

juga menyatakan bahwa titik stasioner dapat mewakili titik maksimum respon, 

titik minimum respon, atau titik pelana. Kobacas (2001) mengungkapkan bahwa 

respon maksimum ditandai dengan bentuk kurva melengkung menghadap ke 

bawah. Sedangkan respon minimum ditandai dengan bentuk kurva melengkup 

menghadap ke atas.  

     Berdasarkan perhitungan titik stasioner pada Lampiran 11, nilai kode titik 

stasioner daging sapi pada titik 0,372674, gel porang dan kaaragenan pada titik 

0,138667, dan tepung aren pada titik 0,562264. Nilai sebenarnya titik stasioner 

adalah daging sapi 56,75%, gel porang-karagenan 14,14%, dan tepung aren 

6,12%. Sehingga nilai taksiran respon rendemen pada titik stasioner adalah Y = 

b0 +   108,65%. Selanjutnya karakteristik dari titik stasioner tersebut dapat 

dilihat dari plot permukaan respon berikut. 

 

(a)       (b) 

Gambar 4.1 (a) Kontur Plot (b) Kurva 3 Dimensi Faktor Daging Sapi dan Gel Porang-

Karagenan untuk Respon Rendemen 
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(a)      (b) 

Gambar 4.2 (a) Kontur Plot (b) Kurva 3 Dimensi Faktor Daging Sapi  dan Tepung Aren 

untuk Respon Rendemen 

 

 

(a)      (b) 

Gambar 4.3 (a) Kontur Plot (b) Kurva 3 Dimensi Faktor Gel Porang-karagenan dan 

Tepung Aren untuk Respon Rendemen 

 

     Berdasarkan 3 gambar plot interaksi pada setiap faktor, dapat diketahui 

bahwa karakteristik yang dimiliki oleh titik stasioner respon rendemen merupakan 

titik stasioner maksimum. Gambar 4.1, Gambar 4.2, dan Gambar 4.3 

menunjukkan bentuk kurva kuadratik yang mengarah ke bawah, terjadi kenaikan 

nilai respon rendemen seiring dengan kenaikan setiap faktor, adanya penurunan 

respon rendemen setelah mencapai titik respon tertentu, serta terbentuknya plot 

kontur yang melingkar. Hal ini menunjukkan bahwa adanya titik puncak nilai 

respon yang menunjukkan suatu titik optimum, sehingga disebut titik stasioner 

maksimum. Titik stasioner maksimum pada rendemen menandakan adanya titik 

optimum dari ketiga faktor untuk menghasilkan rendemen tertinggi. Peningkatan 

konsentrasi daging sapi, gel porang-karagenan melebih titik stasioner maksimum 

akan menyebabkan penurunan nilai rendemen. 
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 4.3.1.3 Kenormalan Data Rendemen Bakso Sapi 

     Berdasarkan pemilihan model untuk respon rendemen yang telah dilakukan 

dapat diketahui bahwa model yang disarankan oleh program Design Expert 

7.0.0. yaitu model kuadratik. Berikut ini merupakan Gambar 4.4 yaitu kurva 

Normal Plot of Residuals terhadap respon rendemen.   

 

Gambar 4.4 Kurva Normal Plot of Residuals Respon Rendemen 

 

     Berdasarkan Gambar 4.4 menunjukkan bahwa plot residual mengikuti garis 

berwarna merah antara presentase peluang kenormalan dengan residual. Hal ini 

mengindikasikan bahwa secara deskriptif residual sudah mengikuti distribusi 

normal. Sesuai dengan pernyataan Kumari et al. (2008) bahwa titik data yang 

semakin mendekati garis kenormalan menunjukkan data menyebar normal, yang 

berarti hasil aktual akan mendekati hasil yang diprediksikan program. Data 

tersebut kemudian dilakukan verifikasi uji normalitas menggunakan program 

Minitab 17 dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk memastikan apakah 

data yang didapatkan terdistribusi normal. Konsep dasar dari uji normalitas 

Kolmogorov-Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data yang akan 

diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah 

data yang telah ditransformasi ke dalam bentuk Z-Score dan diasumsikan 

normal. Dari hasil uji normalitas, didapatkan bahwa data rendemen tersebar 

secara normal karena nilai p-value yang didapatkan >0,15. Hasil pengujian dapat 

dilihat pada Lampiran 8. Oleh karena itu, model tersebut dapat dikatakan telah 

terdistribusi secara normal. 
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4.3.2 Analisis WHC (Water Holding Capacity) 

 

4.3.2.1 Pemilihan Model Respon 

     Berdasarkan data yang didapatkan dari perlakuan aktual terhadap respon 

WHC (Water Holding Capacity), data yang dihasilkan berkisar antara 60,24% 

hingga 64,04% sehingga rasio respon dari nilai maksimum ke nilai minimum 

adalah 1,06308. Respon rendemen tidak diperlukan adanya transformasi karena 

jika rasio kurang dari 10, transformasi tidak akan memberikan dampak yang 

signifikan. Montgomery (2003) menjelaskan bahwa analisis model digunakan 

untuk menentukan model yang sesuai dalam metode permukaan respon. 

Pemilihan model dapat diketahui berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model 

(Sequential Model Sum of Squares), dapat dilihat pada Tabel 4.7 sebagai 

berikut. 

 

Tabel 4.7 Hasil Pemilihan Model Uraian Jumlah Kuadrat Respon WHC (Water Holding 
Capacity) 

Sumber 
Keragaman 

Sum of 
squares 

Df Mean 
square 

F 
hitung 

p-value 
prob>F 

Ket. 

Mean vs Total 65917,56 1 65.917,56    
Linear vs 
Mean 

12,35 3 4,12 5,86 0,0093  

2FI vs Linier   1,68 3 0,56 0,75 0,5472  
Quadratic vs 
2FI 

6,77 3 2,26 23,14 0,0005 Suggested 

Cubic vs 
Quadratic 

0,50 3 0,17 3,71 0,1189 Aliased 

Residual 0,18 4 0,045    
Total 65.839,04 17 3.872,88    

  

     Penentuan model menggunakan jumlah kuadrat dari urutan model (Sequential 

Model Sum of Squares) didasarkan pada nilai P (P-value). Zhao et al. (2011) 

menjelaskan bahwa p-value merupakan alat untuk mengetahui kesesuaian 

model, semakin kecil nilai p-value semakin signifikan model tersebut. Bradley 

(2007) juga menyebutkan apabila nilai p-value kurang dari 0,05 menunjukkan 

model bersifat signifikan dan berpengaruh lebih besar daripada model yang lain. 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa model kuadratik yang disarankan (Suggested) 

oleh program Design Expert 7.0.0. Pada model  Quadratic vs 2FI menunjukkan 

nilai P sebesar 0,0005, lebih kecil dari 0,05 (5%). Data yang dihasilkan model 2FI 

(2FI vs Linier), dan kubik (Cubic vs Quadratic) pada Tabel 4.7 mempunyai nilai P 

berturut-turut sebesar 0,5472, dan 0,1189 yang menunjukkan bahwa peluang 

kesalahan model lebih dari 5%. Artinya model tersebut tidak dapat 
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menggambarkan pengaruh nyata setiap faktor terhadap respon WHC (Water 

Holding Capacity).  

 

 

4.3.2.2 Analisis Ragam Respon 

          Hasil analisis ragam (ANOVA) dari respon WHC (Water Holding Capacity) 

dapat dilihat pada Tabel 4.8 sebagai berikut. 

 

Tabel. 4.8 Hasil Analisis Ragam Respon WHC(Water Holding Capacity) 

Sumber 
Keragaman 

Sum of 
squares 

Df Mean 
Square 

F 
Hitung 

p-value 
Prob> F 

Keterangan 

Model 20,80 9 2,31 23,68 0,0002 Significant 
X1-Daging Sapi 5,99 1 5,99 61,33 0,0001 Significant 
X2-Gel 3,66 1 3,66 37,49 0,0005 Significant 
X3- Tepung Aren 2,70 1 2,70 27,69 0,0012 Significant 
X1X2 0,93 1 0,93 9,54 0,0176 Significant 
X1X3 0,26 1 0,26 2,61 0,1500 Not significant 
X2X3 0,49 1 0,49 5,02 0,0600 Not significant 
X1

2 3,93 1 3,93 40,30 0,0004 Significant 
X2

2 2,43 1 2,43 24,85 0,0016 Significant 
X3

2 0,22 1 0,22 2,20 0,1813 Not significant 
Residual 0,68 7 0,098    
Lack of Fit 0,50 3 0,17 3,71 0,1189 Not significant 
Pure Error 0,18 4 0,045    
Cor Total 21,48 16     

 

     Hasil analisis dari respon WHC (Water Holding Capacity) dapat dilihat 

berdasarkan nilai P (p-value) dan ketidaksesuaian (Lack of fit). Tabel 4.8 

menunjukkan bahwa hasil analisa ragam (ANOVA) dengan faktor konsentrasi 

daging sapi, gel porang-karagenan, dan tepung aren pada model kuadratik 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap respon  WHC (Water Holding 

Capacity). Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai P model kurang dari 5% (p<0,05) 

yaitu sebesar 0,0002, artinya peluang kesalahan sebesar 0,02%. Kolom 

ketidaksesuaian (Lack of fit) memiliki nilai sebesar 0,1189 artinya lebih besar dari 

nilai P 5% (p>0,05), sehingga ketidaksesuaian model tidak signifikan. Berarti 

model analisa kuadratik sesuai untuk digunakan. 

          

Tabel 4.9 Ringkasan Statistik Respon WHC (Water Holding Capacity) 

Sumber 
keragaman 

a b c d e f g h 

Kuadratik 0,31 62,22 0,50 8,32 0,9682 0,9273 0,6126 16,105 
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Keterangan:  a = Std. Dev 
  b = Mean 
  c = C.V.% 
  d = PRESS 
  e = R-Squared 
  f = Adjusted R-Squared   

g = Predicted R-Squared 
  h = Adequate Precision 

 

     Berdasarkan ringkasan statistik di atas, nilai R-Squared dari respon WHC 

(Water Holding Capacity) sebesar 0,9682 menunjukkan bahwa 96,82% dari data 

yang ada dapat dijelaskan oleh model yang digunakan. Zhao et al. (2011) 

menjelaskan bahwa nilai R2 mendekati 1 mengindikasikan derajat korelasi yang 

tinggi antara observasi dan nilai prediksi. Nilai Adjusted R-Squared sebesar 

0,9273 menunjukkan bahwa faktor daging sapi, gel porang-karagenan, dan 

tepung aren berpengaruh terhadap keragaman respon WHC (Water Holding 

Capacity) sebesar 92,73%, sisanya sebesar 7,27% dipengaruhi faktor lain yang 

tidak dijadikan faktor dalam penelitian. Sedangkan nilai Predicted R-Squared 

sebesar 0,6126 menunjukkan bahwa kemampuan model yang digunakan  untuk 

melakukan prediksi sebesar 61,26%. Nilai Adequate Precision sebesar 16,105, 

menunjukkan presisi data yang baik karena presisi data yang baik memiliki nilai 

Adequate Precision  lebih dari 4. Sesuai dengan pernyataan Mulyawanti dkk 

(2016) bahwa Adequate Precision dengan nilai lebih dari 4 mengindikasikan 

sinyal yang memadai sehingga model dapat digunakan sebagai design space. 

 

Tabel 4.10 Koefisien Regresi Respon WHC (Water Holding Capacity) 

Faktor Koefisien Regresi 

Intercept 62,93 
X1-Daging Sapi 0,86 

X2-Gel Porang-karagenan 0,68 
X3-Tepung Aren 0,58 

X1X2 0,48 

X1X3 -0,25 

X2X3 0,35 

X1
2 -0,97 

X2
2 -0,76 

X3
2 0,23 

      

     Berdasarkan analisis ragam (ANOVA) respon WHC (Water Holding Capacity) 

dengan model kuadratik pada program Design Expert 7.0.0. menghasilkan 

koefisien regresi seperti pada Tabel 4.10. Koefisien regresi tersebut 

menghasilkan persamaan dalam bentuk variabel kode. Persamaan bisa 
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digunakan untuk mengetahui nilai respon WHC (Water Holding Capacity) yang 

akan didapatkan jika konsentrasi daging sapi, gel porang-karagenan, dan tepung 

aren dalam pembuatan bakso sapi berbeda. Berikut merupakan persamaan 

dalam bentuk variabel kode untuk respon WHC (Water Holding Capacity). 

 

Y2 = 62,93 + 0,86X1 + 0,68X2 + 0,58X3 + 0,48X1X2 – 0,25X1X3 + 0,35X2X3 – 

0,97X1
2 – 0,76X2

2 + 0,23X3
2 

 

Keterangan: 

Y2  = WHC (%) 

X1 = Daging Sapi 

X2 = Gel Porang-Karagenan 

X3 = Tepung Aren 

X1X2 = Interaksi Daging Sapi dengan Gel Porang-Karagenan 

X1X3 = Interaksi Daging Sapi dengan Tepung Aren 

X2X3 = Interaksi Gel Porang-Karagenan dengan Tepung Aren 

X1
2 = Daging Sapi Kuadrat 

X2
2 = Gel pPorang-Karagenan Kuadrat 

X3
2 = Tepung Aren Kuadrat        

    

     Nilai konstanta 62,93 menunjukkan bahwa apabila tidak ada pengaruh dari 

setiap faktor (daging sapi, gel porang-karagenan, dan tepung aren), maka nilai 

WHC (Water Holding Capacity) bakso sapi adalah sebesar 62,93%. Nilai 

koefisien daging sapi sebesar 0,86 menunjukkan bahwa adanya hubungan positif 

atau pengaruh searah antara daging sapi terhadap  WHC (Water Holding 

Capacity) bakso sapi. Hal ini berarti semakin besar konsentrasi daging sapi yang 

ditambahkan, maka nilai WHC (Water Holding Capacity) bakso sapi yang 

diperoleh diprediksi akan meningkat dengan asumsi bahawa faktor lain tetap 

atau konstan. Daging sapi memiliki kandungan makromolekul protein yang cukup 

tinggi. Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh Khasrad dkk (2016), daging sapi 

mengandung protein sebesar 16-22%. Protein memiliki kemampuan untuk 

mengikat air dengan baik (Onwulata et al., 2010). Protein pada daging sapi 

mampu mempengaruhi daya ikat air (WHC), tergantung pada karakteristik daging 

sapi yaitu spesies hewan, umur, jenis otot, dan tingkat perubahan pada jaringan 

otot. Protein myofibril dihubungan oleh filamen perantara. Semakin kecil 

degradasi filament perantara dapat meningkatkan penghambatan air keluar 
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sehingga air tetap terperangkap pada protein (Pospiech et al., 2007). 

Kemampuan daya mengikat air erat hubungannya dengan kandungan protein di 

dalam adonan. Semakin tinggi kandungan protein di dalam adonan maka daya 

ikat air juga semakin tinggi (Soeparno, 2005). Hal ini menunjukkan bahwa 

konsentrasi daging sapi yang berbeda berpengaruh pada peningkatan WHC 

(Water Holding Capacity) bakso. 

     Nilai koefisien gel porang-karagenan sebesar 0,68 menunjukkan bahwa 

adanya hubungan positif atau pengaruh searah antara gel porang-karagenan 

terhadap WHC (Water Holding Capacity) bakso sapi. Hal ini berarti semakin 

besar konsentrasi gel porang-karagenan yang ditambahkan, maka nilai WHC 

(Water Holding Capacity) yang diperoleh diprediksi akan meningkat dengan 

asumsi bahwa faktor lain tetap atau konstan. Gel porang-karagenan merupakan 

salah satu bentuk hidrokolloid. Berdasarkan penelitian Kaya et al (2015), 

campuran karagenan dan tepung porang dapat menghasilkan gel yang lebih baik 

karena ada hubungan sinergis dalam pembentukan gel sehingga menghasilkan 

gel dengan kekuatan gel lebih tinggi, tekstur yang lebih baik, dan elastisitas yang 

lebih baik. Konsentrasi gelling agents sebesar 7% dengan perbandingan tepung 

porang:karagenan sebesar 1:3 menghasilkan kekuatan gel 2212,12 g/cm2, 

kekakuan gel 2037,29 g/cm, kekerasan gel 425,39a gf, dan sineresis gel 1,52%.  

     Glukomanan dalam tepung porang mempunyai kemampuan mengembang di 

dalam air mencapai 138–200 persen dan terjadi secara cepat (pati hanya 

mengembang 25 persen) (Koswara, 2013). Begitu juga dengan karagenan, 

karagenan mengandung gugus sulfat yang bermuatan negatif di sepanjang rantai 

polimernya dan bersifat hidrokfilik yang dapat mengikat air atau gugus hidroksil 

lainnya. Karagenan dapat diaplikasikan sebagai pembentuk gel yang mampu 

menyerap air sekaligus meningkatkan rendemen produk (Aulawi dan Retty, 

2009). Ion K+ dalam kappa-karagenan dapat meningkatkan kekuatan gelnya 

yang dapat menyebabkan fraksi protein dapat ditarik untuk menangkap molekul 

air pada saat perebusan sehingga kondisi tersebut menghasilkan nilai Water 

Holding Capacity yang tinggi (Safitri dkk, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa 

konsentrasi gel porang-karagenan yang berbeda mampu memberikan pengaruh 

terhadap WHC (Water Holding Capacity). 

     Nilai koefisien tepung aren sebesar 0,58 menunjukkan bahwa adanya 

hubungan positif atau pengaruh searah antara tepung aren terhadap WHC 

(Water Holding Capacity) bakso sapi. Hal ini berarti semakin besar konsentrasi 
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tepung aren yang ditambahkan, maka nilai WHC (Water Holding Capacity) bakso 

sapi yang diperoleh akan meningkat dengan asumsi bahwa faktor lain tetap atau 

konstan. Tepung yang biasa digunakan sebagai bahan pengisi produk olahan 

daging adalah tepung tapioka. Selain itu bahan pengisi dapat berasal dari batang 

tanaman yang mengandung pati tinggi, salah satunya adalah tepung aren. 

Tepung aren mengandung pati yang tinggi. Tepung aren memiliki kandungan 

amilosa sebesar 24,08% dan kandungan amilopektin sebesar 75,92% 

Penambahan tepung aren mampu mempercepat pengikatan air. Namun 

penambahan yang terlalu tinggi mampu menurunkan daya ikat air pada produk 

yang dihasilkan (Ambarwati dkk, 2012). Selain itu, Muthia et al. (2012) juga 

melaporkan bahwa penambahan tepung aren yang dikombinasikan dengan putih 

telur mampu meningkatkan nilai WHC (Water Holding Capacity) sosis daging 

bebek menjadi 58,08%±0,44. Air yang terikat dengan bahan dapat menyebabkan 

berkurangnya air bebas dalam produk, sehingga penggunaan konsentrasi tepung 

aren yang berbeda mampu mempengaruhi nilai WHC (Water Holding Capacity) 

bakso sapi. 

     Nilai koefisien interaksi daging sapi dengan gel porang-karagenan sebesar 

0,48 menunjukkan adanya interaksi positif antara daging sapi dengan gel porang-

karagenan yang berpengaruh terhadap peningkatan nilai WHC (Water Holding 

Capacity) bakso sapi. Pengaruh interaksi daging sapi dengan gel porang-

karagenan signifikan yang ditunjukkan pada nilai P sebesar 0,0176. Nilai 

koefisien daging sapi dengan tepung aren sebesar -0,25 menunjukkan adanya 

interaksi negatif antara daging sapi dengan tepung aren yang berpengaruh 

terhadap penurunan nilai WHC (Water Holding Capacity) bakso sapi. Nilai 

koefisien gel porang-karagenan dengan tepung aren sebesar 0,35 menunjukkan 

adanya interaksi positif antara gel porang-karagenan dengan tepung aren yang 

berpengaruh terhadap peningkatan WHC (Water Holding Capacity) bakso sapi. 

Namun pengaruh interaksi tidak signifikan yang ditunjukkan pada nilai P faktor 

gel porang-karagenan dengan tepung aren yaitu sebesar 0,0600. 

     Nilai koefisien daging sapi kuadrat dan gel porang-karagenan kuadrat bernilai 

negatif yaitu -0,97 dan -0,76, sedangkan nilai koefisien tepung aren kuadrat 

bernilai positif yaitu 0,23. Nilai koefisien kuadrat faktor tersebut dapat 

mempengaruhi bentuk kurva yang dihasilkan. Penelitian ini menghasilkan 

persamaan empiris model orde dua yang didapatkan melaui program Design 

Expert 7.0.0. Perhitungan persamaan empiris selanjutnya adalah dengan 
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mencari model orde kedua yang memiliki efek kelengkungan. Untuk mengetahui 

karakteristik permukaan respon WHC (Water Holding Capacity) tersebut harus 

mengetahui titik stasioner dan kurva yang dihasilkan. Penentuan titik stasioner 

berdasarkan pada persamaan regresi yang didapatkan.  

     Sesuai pernyataan Maryati (2015) bahwa menghitung model orde kedua akan 

memberikan pendekatan yang lebih signifikan terhadap permukaan respon. 

Biasanya terdapat kelengkungan pada model orde kedua. Model orde dua 

digunakan untuk melihat titik optimum. Titik optimum dapat diketahui dengan 

menentukan nilai titik stasioner, sehingga dapat diketahui karakteristik respon 

berada pada titik stasioner maksimum, minimimum, atau pelana. Murti dkk (2014) 

juga menyatakan bahwa titik stasioner dapat mewakili titik maksimum respon, 

titik minimum respon, atau titik pelana. Kobacas (2001) mengungkapkan bahwa 

respon maksimum ditandai dengan bentuk kurva melengkung menghadap ke 

bawah. Sedangkan respon minimum ditandai dengan bentuk kurva melengkup 

menghadap ke atas.  

     Berdasarkan perhitungan pada Lampiran 11, nilai kode titik stasioner daging 

sapi pada titik 0,693253, gel porang-karagenan pada titik 0,393733, dan tepung 

aren pada titik -1,18380. Nilai sebenarnya titik stasioner adalah daging sapi 

57,39%, gel porang-karagenan 14,39%, dan tepung aren 2,63%. Sehingga nilai 

taksiran respon WHC (Water Holding Capacity) pada titik stasioner adalah Y = b0 

+   63,02%. Selanjutnya karakteristik dari titik stasioner tersebut dapat 

dilihat dari plot permukaan respon berikut.  

 

 

 (a)     (b) 

Gambar 4.5 (a) Kontur Plot (b) Kurva 3 Dimensi Faktor Daging Sapi dan Gel Porang-

karagenan untuk Respon WHC (Water Holding Capacity) 
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(a)          (b) 

Gambar 4.6 (a) Kontur Plot (b) Kurva 3 Dimensi Faktor Daging Sapi dan Tepung Aren 

untuk Respon WHC (Water Holding Capacity) 

 

  

     (a)      (b) 

Gambar 4.7 (a) Kontur Plot (b) Kurva 3 Dimensi Faktor Gel Porang-Karagenan dan 

Tepung Aren untuk Respon WHC (Water Holding Capacity) 

      

     Berdasarkan 3 gambar plot interaksi pada setiap faktor, dapat diketahui 

bahwa karakteristik yang dimiliki oleh titik stasioner respon WHC (Water Holding 

Capacity) merupakan titik stasioner pelana. Pada Gambar 4.5 dapat dilihat 

bahwa kurva kuadratik terbentuk mengarah ke bawah. Kurva tersebut 

menunjukkan kekenaikan nilai respon WHC (Water Holding Capacity)  terbentuk 

adanya terbentuk plot kontur yang melingkar. Pada Gambar 4.6 dapat dilihat 

bahwa kurva kuadratik terbentuk mengarah ke bawah. Namun kenaikan dan 

penurunan nilai respon WHC (Water Holding Capacity) tidak menunjukkan titik 

tertinggi dan tidak membentuk kurva setangkup, namun membentuk kurva yang 

memiliki gelombang sejajar. Begitu juga pada Gambar 4.7 dapat dilihat bahwa 

kurva kuadratik tersebut mengarah ke bawah. Kurva menunjukkan kenaikan nilai 

respon WHC (Water Holding Capacity) seiring dengan kenaikan konsentrasi gel 

porang-karagenan dan tepung aren, namun tidak ada penurunan respon yang 
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dihasilkan setelah mencapai titik tertentu. Kurva pertama menunjukkan 

kemungkinan untuk mencapai titik optimum, namun kurva kedua dan ketiga tidak 

menunjukkan kemungkinan untuk mencapai titik optimum, sehingga disebut titik 

stasioner penala. Titik stasioner pelana pada WHC (Water Holding Capasity) 

menandakan belum adanya titik optimum dari ketiga faktor untuk menghasilkan 

WHC (Water Holding Capasity) optimal. Perlu adanya perluasan range pada 

setiap faktor untuk dapat mengetahui titik optimum pada respon tersebut. 

 

      

4.3.2.3 Kenormalan Data WHC (Water Holding Capacity) Bakso Sapi 

    Berdasarkan pemilihan model untuk respon WHC (Water Holding Capacity) 

yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa model yang disarankan oleh 

program Design Expert 7.0.0. yaitu model kuadratik. Berikut ini merupakan kurva 

Normal Plot of Residuals terhadap respon WHC (Water Holding Capacity).   

 

 

Gambar 4.8 Kurva Normal Plot of Residuals WHC (Water Holding Capacity) 

 

     Berdasarkan Gambar 4.8 menunjukkan bahwa plot residual mengikuti garis 

berwarna merah antara presentase peluang kenormalan dengan residual. Hal ini 

mengindikasikan bahwa secara deskriptif residual sudah mengikuti distribusi 

normal. Sesuai dengan pernyataan Kumari et al. (2008) bahwa titik data yang 

semakin mendekati garis kenormalan menunjukkan data menyebar normal, yang 

berarti hasil aktual akan mendekati hasil yang diprediksikan program. Data 

tersebut kemudian dilakukan verifikasi uji normalitas menggunakan program 

Minitab 17 dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk memastikan apakah 

data yang didapatkan terdistribusi normal. Konsep dasar dari uji normalitas 

Kolmogorov-Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data yang akan 
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diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah 

data yang telah ditransformasi ke dalam bentuk Z-Score dan diasumsikan 

normal. Dari hasil uji normalitas, didapatkan bahwa data WHC (Water Holding 

Capacity) dinyatakan tersebar belum normal karena nilai p-value yang 

didapatkan <0,15. Hasil pengujian dapat dilihat pada Lampiran 8. Oleh karena 

itu, model tersebut dapat dikatakan telah terdistribusi secara normal. 

      

 

4.3.3 Analisis Hardness 

 

4.3.3.1 Pemilihan Model Respon 

     Berdasarkan data yang didapatkan dari perlakuan aktual terhadap respon 

hardness, data yang dihasilkan berkisar antara 144,25g hingga 189,45g 

sehingga rasio respon dari nilai maksimum ke nilai minimum adalah 1,31334. 

Respon hardness tidak diperlukan adanya transformasi karena jika rasio kurang 

dari 10, maka transformasi tidak akan memberikan dampak yang signifikan. 

Montgomery (2003) menjelaskan bahwa analisis model digunakan untuk 

menentukan model yang sesuai dalam metode permukaan respon. Model yang 

diperoleh dapat digunakan untuk memprediksi respon. Pemilihan model dapat 

diketahui dari jumlah kuadrat dari urutan model (Sequential Model Sum of 

Squares) dan model tes ketidaksesuaian (Lack of Fit Tests). Pemilihan model 

dapat dilihat pada Tabel 4.11 sebagai berikut. 

 
Tabel 4.11 Hasil Pemilihan Model Uraian Jumlah Kuadrat Respon Hardness 

Sumber 
Keragaman 

Sum of 
squares 

Df Mean 
square 

F 
hitung 

p-value 
prob>F 

Keterangan 

Mean vs 
Total 

4,485E+005 1 4,485E+005    

Linear vs 
Mean 

1.091,22 3 363,74 3,95 0,0332  

2FI vs Linier   204,84 3 68,28 0,69 0,5792  
Quadratic vs 
2FI 

889,74 3 296,58 20,49 0,0008 Suggested 

Cubic vs 
Quadratic 

1,51 3 0,50 0,020 0,9955 Aliased 

Residual 99,81 4 24,95    
Total 2,508E+005 17 26.515,94    

  

     Penentuan model berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model (Sequential 

Model Sum of Squares) didasarkan pada nilai P (P-value). Zhao et al. (2011) 

menjelaskan bahwa p-value merupakan alat untuk mengetahui kesesuaian 
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model, semakin kecil nilai p-value semakin signifikan model tersebut. Bradley 

(2007) juga menyebutkan apabila nilai p-value kurang dari 0,05 menunjukkan 

model bersifat signifikan dan berpengaruh lebih besar daripada model yang lain. 

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa model kuadratik yang disarankan (Suggested) 

oleh program Design Expert 7.0.0.. Pada model  Quadratic vs 2FI menunjukkan 

nilai P sebesar 0,0008 lebih kecil dari 0,05 (5%). Nilai P pada model Linier yaitu 

0,0332 juga lebih kecil dari 0,05 (5%), namun jauh lebih besar dibandingkan 

dengan nilai P pada model kuadratik. Data yang dihasilkan model 2FI (2FI vs 

Linier), dan kubik (Cubic vs Quadratic) pada Tabel 4.11 mempunyai nilai P 

berturut-turut sebesar 0,5792, dan 0,9955 yang menunjukkan bahwa peluang 

kesalahan model lebih dari 5%. Artinya model tersebut tidak dapat 

menggambarkan pengaruh nyata setiap faktor terhadap respon hardness.  

 

      

4.3.2.2 Analisis Ragam Respon 

     Hasil analisis ragam (ANOVA) dari respon hardness pada Tabel 4.12. 

 

Tabel. 4.12 Hasil Analisis Ragam Respon Hardness 

Sumber 
Keragaman 

Sum of 
squares 

Df Mean 
Square 

F Value p-value 
Prob> F 

Keterangan 

Model 2.185,80 9 242,87 16,78 0,0006 Significant 
X1-Daging 
Sapi 

172,98 1 172,98 11,95 0,0106 Significant 

X2-Gel 263,93 1 263,93 18,23 0,0037 Significant 
X3-Tepung 
Aren 

654,32 1 654,32 45,20 0,0003 Significant 

X1X2 79,66 1 79,66 5,50 0,0514 Not significant 

X1X3 6,38 1 6,38 0,44 0,5281 Not significant 

X2X3 118,81 1 118,81 8,21 0,0242 Significant 

X1
2 518,55 1 518,55 35,82 0,0006 Significant 

X2
2 24,97 1 24,97 1,72 0,2305 Not significant 

X3
2 389,26 1 289,26 26,89 0,0013 Significant 

Residual 101,32 7 14,47    
Lack of Fit 1,51 3 0,50 0,020 0,9955 Not significant 
Pure Error 99,81 4 24,95    
Cor Total 2.287,13 16     

      

     Hasil analisis dari respon hardness dapat dilihat berdasarkan nilai P (p-value) 

dan ketidaksesuaian (Lack of fit). Tabel 4.12 menunjukkan bahwa hasil analisa 

ragam (ANOVA) dengan faktor konsentrasi daging sapi, gel porang-karagenan, 

dan tepung aren pada model kuadratik memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap respon hardness. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai P kurang dari 5% 



61 

(p<0,05) yaitu sebesar 0,0006, artinya peluang kesalahan sebesar 0,07%. Kolom 

ketidaksesuaian (lack of fit) memiliki nilai sebesar 0,9955 lebih besar dari nilai P 

5% (p>0,05), sehingga ketidaksesuaian model tidak signifikan yang menunjukkan 

bahwa model analisa kuadratik sesuai untuk digunakan. 

      

Tabel 4.13 Ringkasan Statistik Respon Hardness 

Sumber 
keragaman 

a b c d e f g h 

Kuadratik 3,80 162,42 2,34 180,15 0,9557 0,8987 0,9212 15,389 

Keterangan:  a = Std. Dev 
  b = Mean 
  c = C.V.% 
  d = PRESS 
  e = R-Squared 
  f = Adjusted R-Squared 
  g = Predicted R-Squared 
  h = Adequate Precision 

      

           Berdasarkan ringkasan statistik di atas, nilai R-Squared dari respon 

hardness sebesar 0,9557 menunjukkan bahwa 95,57% dari data yang ada dapat 

dijelaskan oleh model yang digunakan. Zhao et al. (2011) menjelaskan bahwa 

nilai R2 mendekati 1 mengindikasikan derajat korelasi yang tinggi antara 

observasi dan nilai prediksi. Nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,8987 

menunjukkan bahwa faktor daging sapi, gel porang-karagenan, dan tepung aren 

berpengaruh terhadap keragaman respon hardness sebesar 89,87%, sisanya 

sebesar 10,13% dipengaruhi faktor lain yang tidak dijadikan faktor dalam 

penelitian. Sedangkan nilai Predicted R-Squared memiliki 0,9212 menunjukkan 

kemampuan model yang digunakan  untuk melakukan prediksi sebesar 92,12%. 

Nilai Adequate Precision 15,389 menunjukkan presisi data yang baik, karena 

presisi data yang baik akan menunjukkan nilai Adequate Precision  lebih dari 4. 

Sesuai dengan pernyataan Mulyawanti dkk (2016) bahwa Adequate Precision 

dengan nilai lebih dari 4 mengindikasikan sinyal yang memadai sehingga model 

dapat digunakan sebagai design space. 
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Tabel 4.14 Koefisien Regresi Respon Hardness 

Faktor Koefisien Regresi 

Intercept 160,58 
X1-Daging Sapi 4,65 

X2-Gel Porang-karagenan 5,74 
X3-Tepung Aren 9,04 

X1X2 4,46 

X1X3 -1,26 

X2X3 5,45 

X1
2 11,10 

X2
2 2,43 

X3
2 -9,61 

 

     Berdasarkan analisis ragam (ANOVA) pada respon hardness dengan model 

kuadratik pada program Design Expert 7.0.0. menghasilkan koefisien regresi 

seperti pada Tabel 4.14. Koefisien regresi tersebut menghasilkan persamaan 

dalam bentuk variabel kode. Persamaan yang didapatkan bisa digunakan untuk 

mengetahui nilai respon hardness yang akan didapatkan jika konsentrasi daging 

sapi, gel porang-karagenan, dan tepung aren dalam pembuatan bakso sapi 

berbeda. Berikut merupakan persamaan dalam bentuk variabel kode untuk 

respon hardness. 

 

Y3 = 160.58 + 4.65X1 + 5.74X2 + 9.04X3 + 4.46X1X2 – 1.26X1X3 + 5.45 X2X3 + 

11.10X1
2 + 2.43X2

2 – 9.61X3
2 

Keterangan: 

Y3  = Hardness (g) 

X1 = Daging Sapi 

X2 = Gel Porang-Karagenan 

X3 = Tepung Aren 

X1X2 = Interaksi Daging Sapi dengan Gel Porang-Karagenan 

X1X3 = Interaksi Daging Sapi dengan Tepung Aren 

X2X3 = Interaksi Gel Porang-Karagenan dengan Tepung Aren 

X1
2 = Daging Sapi Kuadrat 

X2
2 = Gel Porang-Karagenan Kuadrat 

X3
2 = Tepung Aren Kuadrat 

 

     Nilai konstanta 160,58 menunjukkan bahwa apabila tidak ada pengaruh dari 

setiap faktor (daging sapi, gel porang-karagenan, dan tepung aren), maka nilai 

hardness bakso sapi adalah sebesar 160,58g. Nilai koefisien daging sapi 

sebesar 4,65 menunjukkan bahwa adanya hubungan positif atau pengaruh 
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searah antara daging sapi terhadap hardness bakso sapi. Hal ini berarti semakin 

besar konsentrasi daging sapi yang ditambahkan, maka nilai hardness bakso 

sapi yang diperoleh akan meningkat dengan asumsi bahwa faktor lain tetap atau 

konstan. Kekerasan merupakan besarnya gaya tekan yang diperlukan untuk 

memecah produk padat. Kekerasan produk daging dipengaruhi oleh jaringan ikat, 

karakteristik serat daging, dan bahan pengisi (Lee, et al., 2008).  Khare, et al. 

(2015) menyatakan bahwa level daging yang digunakan dalam pembuatan mie 

daging ayam mempengaruhi nilai hardness  produk. Sehingga penggunaan 

konsentrasi daging sapi dalam pembuatan bakso mampu berpengaruh terhadap 

nilai hardness bakso sapi. 

    Nilai koefisien gel porang-karagenan sebesar  5,74 menunjukkan bahwa 

adanya hubungan positif atau pengaruh searah antara gel porang-karagenan 

dengan hardness bakso sapi. Hal ini berarti semakin besar konsentrasi gel 

porang-karagenan yang ditambahkan, maka nilai hardness bakso sapi yang 

diperoleh diprediksi akan meningkat dengan asumsi bahwa faktor lain tetap atau 

konstan. Pietrasik, et al. (2005) menyatakan dalam penelitiannya pada gel daging 

babi bahwa dengan penambahan karagenan mampu meningkatkan nilai 

hardness. Ramadhan dan Trilaksani (2017) melakukan penelitian terhadap selai 

lembaran jambu biji dengan penambahan gel karagenan mampu meningkatan 

nilai profil tekstur. Ia menyatakan bahwa semakin banyak gel karagenan yang 

ditambahkan menyebabkan semakin banyak molekul air yang terperangkap di 

dalamnya sehingga hardness produk meningkat.. Kaya et al., (2015) melaporkan 

bahwa penggunaan gel porang yang dikombinasikan dengan gel karagenan 

mampu meningkatkan nilai hardness produk gel. Berdasarkan hasil penelitian 

terdahulu yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa konsentrasi gel hidrokolloid  

mampu berpengaruh terhadap nilai hardness produk bakso sapi. 

     Nilai koefisien tepung aren sebesar 9,04 menunjukkan bahwa adanya 

hubungan positif atau pengaruh searah antara tepung aren terhadap hardness 

bakso sapi. Hal ini berarti semakin besar konsentrasi tepung aren yang 

ditambahkan, maka nilai hardness bakso sapi yang diperoleh diprediksi akan 

meningkat dengan asumsi bahwa faktor lain tetap atau konstan. Tepung yang 

biasa digunakan sebagai bahan pengisi produk olahan daging adalah tepung 

tapioka. Selain itu bahan pengisi dapat berasal dari batang tanaman yang 

mengandung pati tinggi, salah satunya adalah tepung aren. Tepung aren 

mengandung pati yang tinggi. Tepung aren memiliki kandungan amilosa sebesar 
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24,08% dan kandungan amilopektin sebesar 75,92% (Ambarwati dkk, 2012). 

Totosaus (2008) menyatakan bahwa penambahan pati kentang mampu 

meningkatkan hardness pada produk olahan daging. Prabpdree and 

Pongsawatmanit (2011) melaporkan penambahan tepung tapioka dengan 

konsentrasi yang berbeda mempengaruhi tekstur profil produk. Semakin tinggi 

tepung tapioka yang ditambahkan, semakin tinggi nilai hardness sosis ikan. 

Selain itu, Muthia et al. (2012) juga melaporkan bahwa penambahan tepung sagu 

yang dikombinasikan dengan putih telur mampu meningkat kekerasan (hardness) 

sosis daging bebek. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, 

maka penggunaan konsentrasi tepung aren yang berbeda dapat berpengaruh 

pada nilai hardness bakso sapi. 

     Nilai koefisien interaksi daging sapi dengan gel porang-karagenan sebesar 

4,46 menunjukkan bahwa adanya interaksi positif antara daging sapi dengan gel 

porang-karagenan yang berpengaruh terhadap peningkatan hardness bakso 

sapi. Namun pengaruh yang diberikan tidak signifikan yang ditunjukkan pada nilai 

P faktor interaksi daging sapi dengan gel porang-karagenan yaitu 0,0514. Nilai 

koefisien daging sapi dengan tepung aren sebesar -1,26 menunjukkan bahwa 

adanya interaksi negatif antara daging sapi dan tepung aren yang berpengaruh 

terhadap penurunan hardness bakso sapi. Nilai koefisien gel porang-karagenan 

dengan tepung aren sebesar 5,45 menunjukkan bahwa adanya interaksi positif 

antara gel porang-karagenan dengan tepung porang yang berpengaruh terhadap 

peningkatan hardness bakso sapi. Pengaruh yang diberikan signifikan yang 

ditunjukkan pada nilai P faktor interaksi gel porang-karagenan dengan tepung 

porang yaitu 0,0242.  

     Nilai koefisien daging sapi kuadrat dan gel porang-karagenan kuadrat bernilai 

positif yaitu 11,10 dan 2,43, sedangkan nilai koefisien tepung aren kuadrat 

bernilai negatif yaitu -9,61. Nilai koefisien kuadrat faktor tersebut dapat 

mempengaruhi bentuk kurva yang dihasilkan. Penelitian ini menghasilkan 

persamaan empiris model orde dua yang didapatkan melaui program Design 

Expert 7.0.0. Perhitungan persamaan empiris selanjutnya adalah dengan 

mencari model orde kedua yang memiliki efek kelengkungan. Untuk mengetahui 

karakteristik permukaan respon hardness tersebut harus mengetahui titik 

stasioner dan kurva yang dihasilkan. Penentuan titik stasioner berdasarkan pada 

persamaan regresi yang didapatkan.  
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     Sesuai pernyataan Maryati (2015) bahwa menghitung model orde kedua akan 

memberikan pendekatan yang lebih signifikan terhadap permukaan respon. 

Biasanya terdapat kelengkungan pada model orde kedua. Model orde dua 

digunakan untuk melihat titik optimum. Titik optimum dapat diketahui dengan 

menentukan nilai titik stasioner, sehingga dapat diketahui karakteristik respon 

berada pada titik stasioner maksimum, minimimum, atau pelana. Murti dkk (2014) 

juga menyatakan bahwa titik stasioner dapat mewakili titik maksimum respon, 

titik minimum respon, atau titik pelana. Kobacas (2001) mengungkapkan bahwa 

respon maksimum ditandai dengan bentuk kurva melengkung menghadap ke 

bawah. Sedangkan respon minimum ditandai dengan bentuk kurva melengkup 

menghadap ke atas.  

     Berdasarkan perhitungan pada Lampiran 11, nilai kode titik stasioner daging 

sapi pada titik 0,064158, gel porang dan kaaragenan pada titik -1,33740, dan 

tepung aren pada titik 0,086905. Nilai sebenarnya titik stasioner adalah daging 

sapi 56,13%, gel porang-karagenan 12,66%, dan tepung aren 5,17%. Sehingga 

nilai taksiran respon hardness pada titik stasioner adalah Y = b0 +   

157,28g. Selanjutnya karakteristik dari titik stasioner tersebut dapat dilihat dari 

plot permukaan respon berikut. 

 

 

(a)      (b) 

Gambar 4.9 (a) Kontur Plot (b) Kurva 3 Dimensi Faktor Daging Sapi dan Gel Porang-

Karagenan untuk Respon Hardness 
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(a)       (b) 

Gambar 4.10 (a) Kontur Plot (b) Kurva 3 Dimensi Faktor Daging Sapi dan Tepung Aren 

untuk Respon Hardness 

 

 

(a)      (b) 

Gambar 4.11 (a) Kontur Plot (b) Kurva 3 Dimensi Faktor Gel Porang-Karagenan dan 

Tepung Aren untuk Respon Hardness 

 

     Berdasarkan 3 gambar plot interaksi pada setiap faktor, dapat diketahui 

bahwa karakteristik yang dimiliki oleh titik stasioner respon hardness merupakan 

titik stasioner pelana. Pada Gambar 4.9 dapat dilihat bahwa kurva kuadratik 

terbentuk mengarah ke atas, serta terbentuk plot kontur melingkar. Pada 

Gambar 4.10 dapat dilihat bahwa kurva kuadratik terbentuk mengarah ke atas. 

Namun penurunan dan kenaikan nilai respon hardness tidak menunjukkan titik 

puncak dan tidak membentuk kurva setangkup. Sedangkan pada Gambar 4.11 

dapat dilihat bahwa kurva kuadratik tersebut mengarah ke bawah. Kurva 

menunjukkan kenaikan nilai respon WHC (Water Holding Capacity) seiring 

dengan kenaikan konsentrasi gel porang-karagenan dan tepung aren, namun 

tidak ada penurunan respon setelah mencapai titik tertentu. Kurva pertama 

memungkinkan terjadinya titik optimum minimum, namun kurva kedua dan ketiga 

tidak menunjukan kemungkinan terdapat titik optimum, sehingga disebut titik 
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stasioner penala. Titik stasioner pelana pada hardness menandakan belum 

adanya titik optimum dari ketiga faktor untuk menghasilkan hardness optimal. 

Perlu adanya perluasan range pada setiap faktor untuk dapat mengetahui titik 

optimum pada respon tersebut. 

 

 

4.3.3.3 Kenormalan Data Hardness Bakso Sapi 

      Berdasarkan pemilihan model untuk respon hardness yang telah dilakukan 

dapat diketahui bahwa model yang disarankan oleh program Design Expert 

7.0.0. yaitu model kuadratik. Berikut ini merupakan kurva Normal Plot of 

Residuals terhadap respon hardness. 

 

 

 Gambar 4.9 Kurva Normal Plot of Residuals Hardness 

 

     Berdasarkan Gambar 4.12 menunjukkan bahwa plot residual mengikuti garis 

berwarna merah antara presentase peluang kenormalan dengan residual. Hal ini 

mengindikasikan bahwa secara deskriptif residual sudah mengikuti distribusi 

normal. Sesuai dengan pernyataan Kumari et al. (2008) bahwa titik data yang 

semakin mendekati garis kenormalan menunjukkan data menyebar normal, yang 

berarti hasil aktual akan mendekati hasil yang diprediksikan program. Data 

tersebut kemudian dilakukan verifikasi uji normalitas menggunakan program 

Minitab 17 dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk memastikan apakah 

data yang didapatkan terdistribusi normal. Konsep dasar dari uji normalitas 

Kolmogorov-Smirnov adalah membandingkan distribusi data yang akan diuji 

normalitasnya dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data 

yang telah ditransformasi ke dalam bentuk Z-Score dan diasumsikan normal. 
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Dari hasil uji normalitas didapatkan bahwa data hardness dinyatakan tersebar 

secara normal karena nilai p-value yang didapatkan >0,15. Hasil pengujian dapat 

dilihat pada Lampiran 8. Oleh karena itu, model tersebut dapat dikatakan telah 

terdistribusi secara normal. 

      

      

4.3.4 Hasil Optimasi 

     Hasil optimasi didapatkan menggunakan program Design Expert 7.0.0. 

dengan memasukkan beberapa kriteria yang diinginkan terhadap respon. Setelah 

didapatkan titik optimum, dilakukan tahap verifikasi sebanyak 3 kali untuk 

mengetahui tingkat aktual solusi tersebut. Berikut ini merupakan kriteria optimasi 

untuk setiap faktor dan respon yang diinginkan. 

 

Tabel 4.15 Kriteria Optimasi 

Name Goal Lower Limit Upper Limmit 

Daging Sapi  In range 54 58 
Gel In range 13 15 
Tepung Aren In range 3 7 
Rendemen Maximize 100,14 108,98 
WHC Maximize 60,24 64,04 
Hardness In target (146,40) 144,25 189,45 

 

     Berdasarkan Tabel 4.15 menunjukkan optimasi masing-masing faktor dan 

respon terhadap kriteria produk yang diinginkan. Konsentrasi daging sapi, gel 

porang-karagenan, dan tepung aren yang diinginkan adalah pada rentang yang 

telah ditentukan batas minimum dan maksimalnya. Respon yang diinginkan 

adalah respon rendemen dan WHC maximize sehingga hasil optimasi yang 

didapatkan akan memiliki rendemen dan WHC yang maksimal. Sedangkan 

respon hardness yang diinginkan mendekati nilai hardness dari produk bakso 

sapi komersial yaitu 146,40g.  

     Batasan-batasan optimasi pada faktor dan respon yang telah ditetapkan, 

kemudian akan menghasilkan solusi kondisi optimum formulasi bakso sapi oleh 

program Design Expert 7.0.0. Solusi titik optimum dari kriteria terpilih dapat dilihat 

pada Tabel 4.16.  
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Tabel 4.16 Solusi Titik Optimum dari Kriteria Terpilih 

Daging 
Sapi 
(%) 

Gel 
(%) 

Tepung 
Aren 
(%) 

Respon Desi-
rability 

Ket. 

Rendemen 
(%) 

WHC  
(%) 

Hardness 
(g) 

56,43 13,99 7 107,97±0,03 63,81±0,01 161,11±0,14 0,82 
Select

ed 

 

     Tabel 4.16 menunjukkan solusi titik optimum yaitu penggunaan konsentrasi 

daging sapi 56,43%, gel porang-karagenan 13,99%, dan tepung aren 7% 

diprediksi mampu menghasilkan rendemen sebesar 107,97%±0,03, WHC 

63,81%±0,01, dan hardness 161,11g±0,14. Nilai desirability yang didapatkan 

sebesar 0,82 yang berarti ketepatan hasil solusi optimal dari kriteria yang 

diinginkan mencapai 82%, sedangkan 18% sisanya adalah presentase eror yang 

bisa terjadi. Fungsi desirabililty adalah untuk mengestimasi respon termasuk ke 

dalam skala berat yang menunjukkan keeratan 3 faktor yang digunakan. Skala 

desirability yaitu 0 sampai 1, semakin dekat dengan angka 1 maka semakin ideal 

solusi optimal yang digunakan. Sebaliknya, semakin mendekati 0 maka terdapat 

1 atau lebih respon yang keluar dari batas limit (ChittaranjanDas, 2016).  

 

 

4.3.5 Verifikasi Hasil Optimasi 

     Verifikasi hasil optimasi dilakukan untuk memastikan nilai respon dari solusi 

optimasi yang akan dibandingkan dengan nilai respon prediksi dari program 

Design Expert 7.0.0. Verifikasi dilakukan dengan menerapkan hasil solusi 

optimum yaitu menggunakan konsentrasi daging sapi 56,43%, gel porang-

karagenan 13,99%, tepung aren 7%, tepung tapioka 10%, es batu 5%, putih telur 

2%, garam 1,8%, sari jeruk nipis 0,1%, ekstrak daging sapi 1,3%, bawang putih 

1%, bawang merah 0,5%, dan bawang bombai 0,88%. Hasil yang didapatkan 

dibandingkan dengan prediksi nilai rendemen, WHC, dan hardness yang 

diberikan oleh program Design Expert 7.0.0. dengan nilai verifikasi P-value di 

atas 5%. Perbandingkan yang dilakukan dengan uji Paired T-Test menggunakan 

Minitab 17 yang dapat dilihat pada Lampiran 9. Hasil verifikasi bakso sapi 

optimum dapat dilihat pada Tabel 4.17. 

 

 

 

 



70 

Tabel 4.17 Hasil Verifikasi Bakso Sapi Optimum 

 Daging 
Sapi 
(%) 

Gel 
(%) 

Tepung 
Aren (%) 

Respon 

 Rendemen 
(%) 

WHC (%) Hardness 
(g) 

Prediksi* 56,43 13,99 7 107,97±0,03 63,81±0,01 161,11±0,14 
Verifikasi** 56,43 13,99 7 103,14±0,40 63,40±0,47 159,28±2,69 
P-Value   0,002 0,268 0,340 

 

     Tabel 4.17 menunjukkan bahwa hasil prediksi respon rendemen sebesar 

107,97%±0.03 sedangkan hasil verifkasi yang didapatkan sebesar 103,14% ± 

0,40. Rendemen yang telah diuji Paired T-Test dengan tingkat kepercayaan 95%, 

P-value rendemen hasil verifikasi dengan hasil yang diprediksikan adalah 

sebesar 0,002, kurang dari 5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil prediksi 

dengan verifikasi berbeda nyata. artinya nilai verifikasi belum sesuai dengan nilai 

prediksi program. Faktor utama yang bisa menyebabkan hal ini adalah kualitas 

daging sapi yang digunakan bisa berbeda, karena pembelian daging sapi 

berbeda hari sehingga menyebabkan perbedaan kualitas fisik maupun kimia. 

Faktor pH, spesies, umur, jenis kelamin, tipe otot, pengaturan gizi/pakan 

mempengaruhi kualitas daging sapi (Mostert, 2007).  

     Proses glikolisis setelah ternak dipotong berpengaruh pada nilai pH. Semakin 

lama waktu postmortem akan terjadi penurunan pH yang semakin rendah akibat 

proses konversi otot menjadi daging pada jarak waktu postmortem tertentu. Nilai 

pH ultimat daging yang normal berkisar antara 5,4- 5,8 pada 6 jam postmortem 

dan warna daging akan menjadi merah cerah.  Lama postmortem berpengaruh 

nyata terhadap daya mengikat air daging. Daging segar akan mempunyai daya 

mengikat air yang tinggi dibandingkan dengan daging yang tidak segar 

(Komariyah dkk, 2009). pH daging semakin rendah atau asam berarti daging 

tersebut akan lebih cepat mengalami pembusukan. Hampir semua bakteri 

tumbuh secara optimal pada pH sekitar 7, tetapi pH untuk pertumbuhan optimal 

ditentukan oleh kerja stimulan dari berbagai variabel lain, diluar faktor pH itu 

sendiri. Selain itu, Kadar air merupakan salah satu faktor penyebab kerusakan 

bahan pangan, termasuk daging sapi, sebab air yang terkandung dalam bahan 

pangan merupakan media yang baik untuk mendukung pertumbuhan dan 

aktifitas mikroorganisme perusak bahan pangan. Lama penyimpanan juga akan 

mempengaruhi kadar air (Amertaningtyas, 2013). 

     Hasil prediksi respon WHC (Water Holding Capacity) sebesar 63,81%±0.01 

sedangkan hasil verifikasi yang didapatkan sebesar 63,40%±0,47. WHC yang 

telah diuji Paired T-Test dengan tingkat kepercayaan 95%, P-value  WHC hasil 
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verifikasi dengan hasil yang diprediksikan adalah sebesar 0,268, lebih besar dari 

5%. Hal  tersebut menunjukkan bahwa hasil prediksi dengan verifikasi tidak 

berbeda nyata yang artinya nilai verifikasi sudah sesuai dengan nilai prediksi 

program. Hasil prediksi respon hardness sebesar 161,11g±0,14 sedangkan hasil 

verifkasi yang didapatkan sebesar  159,28g±2,69. Hardness yang telah diuji 

Paired T-Test dengan tingkat kepercayaan 95%, P-value hardness hasil verifikasi 

dengan hasil yang diprediksikan adalah sebesar 0,340, lebih besar dari 5%. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa hasil prediksi dengan verifikasi tidak berbeda nyata 

yang artinya nilai verifikasi sudah sesuai dengan nilai prediksi program. 

     Perbandingan data prediksi yang didapatkan dari program Design Expert 

7.0.0. dan verifikasi bakso sapi optimum berdasarkan penelitian aktual untuk 

WHC (Water Holding Capacity) dan hardness menunjukkan hasil yang telah 

sesuai. Sedangkan untuk nilai verifikasi rendemen menunjukkan hasil yang 

belum sesuai dengan nilai prediksi karena nilai P-value kurang dari 5%. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Wu et al. (2006) bahwa selisih nilai prediksi dan nilai 

penelitian tidak boleh lebih dari 5%. Selisih yang kecil yaitu kurang dari 5% atau 

memiliki P-Value lebih dari 5% yang berarti tidak berbeda nyata dapat 

mengindikasikan kedekatan nilai prediksi dan nilai verifikasi yang didapatkan.  

 

 

4.4 Karakterisasi Bakso Sapi Optimum 

     Bakso sapi hasil optimasi didapatkan dengan konsentrasi daging sapi sebesar 

56,43%, gel porang-karagenan 13,99%, dan tepung aren 7%. Hasil optimasi 

tersebut dilakukan analisa meliputi WHC (Water Holding Capacity), hardness, 

dan pH. Hasil analisa dari perlakuan optimasi dibandingkan dengan produk 

bakso sapi komersial dengan merk “So Good”. Perbandingkan yang dilakukan 

dilanjutkan dengan uji Paired T-Test menggunakan Minitab 17 yang dapat dilihat 

pada Lampiran 10. Karakterisasi bakso sapi optimum dan komersial dapat dilihat 

pada Tabel 4.18. 

 

Tabel 4.18 Karakterisasi Fisik Bakso Sapi 

Analisis Bakso Sapi Hasil 
Optimasi 

Bakso Sapi 
Komersial 

P-Value 

WHC (%) 63,40±0,47 54,29±0,57 0,004 
Hardness (%) 159,28±2,69 146,40±7,60 0,083 
pH 6,07±0,06 5,97±0,06 0,225 

 



72 

     P-value WHC (Water Holding Capacity) yang telah diuji Paired T-Test dengan 

tingkat kepercayaan 95% didapatkan sebesar 0,004, yaitu lebih kecil dari 0,05 

(<5%). Hal ini menunjukkan bahwa nilai WHC (Water Holding Capacity) bakso 

sapi hasil optimasi dan bakso sapi komersial memiliki perbedaan yang signifikan. 

WHC (Water Holding Capacity) bakso sapi hasil optimasi lebih besar secara 

signifikan dibandingkan dengan nilai WHC (Water Holding Capacity) bakso sapi 

komersial. Bakso sapi hasil optimasi memiliki nilai WHC (Water Holding 

Capacity) sebesar 63,40% ± 0,47, sedangkan bakso sapi komersial memiliki nilai 

WHC (Water Holding Capacity) sebesar 54,29% ± 0,57. Purnomo and 

Rahardiyan (2008) melakukan penelitian pembuatan bakso sapi menggunakan 

tepung tapioka dengan nilai WHC (Water Holding Capacity) sebesar 43,67%. 

Sedangkan bakso sapi dengan penambahan tepung tapioka termodifikasi 

memiliki nilai WHC (Water Holding Capacity) sebesar 53,09%.  

     Khan et al., (2017) meneliti kualitas produk olahan daging ayam di pasar 

Quetta Pakistan, salah satunya adalah bakso daging ayam. Dari olahan daging 

ayam lainnya seperti burger, kebab, nugget, dan ayam fillet, bakso daging ayam 

memiliki nilai WHC tertinggi yaitu 48,29%. Berdasarkan penelitian terdahulu yang 

telah dilakukan, hasil analisa bakso sapi pada penelitian ini dan bakso sapi 

komersial memiliki nilai WHC lebih tinggi. Gunenc (2007) menyatakan bahwa 

WHC merupakan kemampuan menahan air keluar dari bahan yang sangat 

penting untuk mempertahankan kualitas produk, terutama kehilangan air yang 

berlebih. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai WHC, semakin terjaga 

kualitas produk tersebut. Sehingga bakso sapi optimal memiliki kualitas WHC 

(Water Holding Capacity) yang lebik baik dibandingkan bakso sapi komersial 

merk “So Good”. 

     P-value hardness yang telah diuji Paired T-Test dengan tingkat kepercayaan 

95% didapatkan sebesar 0,083, yaitu lebih besar dari 0,05 (>5%). Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai hardness bakso sapi hasil optimasi dan bakso sapi 

komersial memiliki perbedaan yang tidak signifikan. Artinya bakso sapi hasil 

optimasi sudah mendekati nilai hardness bakso sapi komersial. Namun hardness 

bakso sapi hasil optimasi lebih besar dibandingkan dengan nilai hardness bakso 

sapi komersial. Bakso sapi hasil optimasi memiliki nilai hardness sebesar 

159,28g ± 2,69, sedangkan bakso sapi komersial memiliki nilai hardness sebesar 

146,40g ± 7,60. Windari (2017) melakukan penelitian optimasi dalam pembuatan 

sosis ayam, hasil optimum menghasilkan produk dengan nilai hardness sebesar 
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198,90g ± 34,1. Sementara Mariana (2017) menyatakan bahwa daging 

restrukturasi hasil optimasi memiliki nilai hardness sebesar 142,20g ± 22,75. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, hasil analisa bakso sapi 

pada penelitian ini dan bakso sapi komersial memiliki nilai hardness yang 

berkisar dengan produk daging lainnya. Sehingga bakso sapi optimal memiliki 

kualitas hardness yang tidak berbeda nyata dengan bakso sapi komersial merk 

“So Good”. 

      P-value pH yang telah diuji Paired T-Test dengan tingkat kepercayaan 95% 

didapatkan sebesar 0,225, yaitu lebih besar dari 0,05 (>5%). Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai pH bakso sapi hasil optimasi dan bakso sapi komersial memiliki 

perbedaan yang tidak signifikan. Namun pH bakso sapi hasil optimasi lebih besar 

dibandingkan dengan nilai pH bakso sapi komersial. Bakso sapi hasil optimasi 

memiliki nilai pH sebesar 6,05 ± 0,06, sedangkan bakso sapi komersial memiliki 

nilai pH  sebesar 5,95±0,07. Purnomo and Rahardiyan (2008) melakukan 

penelitian pembuatan bakso sapi menggunakan tepung tapioka dengan nilai pH 

sebesar 6,14. Sedangkan bakso sapi dengan penambahan tepung tapioka 

termodifikasi memiliki nilai pH sebesar 6,02. Can and Harun (2015) menyatakan 

bahwa bakso daging ayam dalam penelitian pengujian umur simpan bakso, di 

hari ke 0 bakso daging ayam  memiliki nilai pH sebesar 6,20. Sementara itu, 

Tanny et al. (2013) melaporkan bahwa bakso sapi dengan konsentrasi NaCl 0% 

memiliki pH 5,68, bakso sapi dengan konsentrasi NaCl 1,5% memiliki pH 4,79, 

bakso sapi dengan konsentrasi NaCl 3% memiliki pH 4,86, dan bakso sapi 

dengan konsentrasi NaCl 5% memiliki pH 4,81. Berdasarkan penelitian terdahulu 

tersebut, maka hasil analisa bakso sapi optimal pada penelitian ini dan bakso 

sapi komersial sudah memiliki pH yang sesuai atau memiliki kualitas pH yang 

tidak berbeda nyata. 
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V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Konsentrasi daging sapi, gel porang-karagenan, dan tepung aren 

berpengaruh secara signifikan terhadap respon rendemen, WHC (Water 

Holding Capacity), dan hardness bakso sapi. 

2. Hasil optimasi yang diprediksi oleh program Design Expert 7.0.0. 

menunjukkan bahwa formulasi optimum untuk formulasi bakso sapi yaitu 

faktor daging sapi 56,43%, gel porang-karagenan 13,99%, dan tepung aren 

7%, tepung tapioka 10%, es batu 5%, putih telur 2%, garam 1,8%, sari jeruk 

nipis 0,1%, ekstrak daging sapi 1,3%, bawang putih 1%, bawang merah 

0,5%, dan bawang bombai 0,88%. Prediksi nilai rendemen 107,97%±0,03, 

WHC (Water Holding Capacity) 63,81%±0,01, dan hardness 161,11g±0,14.  

3. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa kondisi optimum bakso sapi memiliki nilai 

rendemen 103,14%±0,40, WHC (Water Holding Capacity) 63,40%±0,47, dan 

hardness 159,28g±2,69. Hasil verifikasi WHC (Water Holding Capacity) dan 

hardness dengan tingkat kepercayaan 95% telah sesuai dengan prediksi 

yang diberikan program Design Expert 7.0.0. karena P-value lebih dari 5%. 

Sedangkan nilai verifikasi respon rendemen belum sesuai dengan prediksi. 

4. Hasil Uji Paired T-Test menunjukkan bahwa nilai WHC (Water Holding 

Capacity) dari bakso sapi hasil optimasi lebih baik dibandingkan dengan 

bakso sapi komersial merk “So Good” atau memiliki perbedaan yang 

signifikan, sedangkan nilai hardness dan pH tidak berbeda  secara signifikan 

sehingga sudah mendekati produk komersial. 

 

 

5.2 Saran 

Penggunaan daging seharusnya didapatkan dalam satu waktu untuk semua 

perlakuan agar didapatkan sampel yang homogen sehingga data yang 

didapatkan semakin baik. Diperlukan adanya analisa kimia untuk mengetahui 

nilai gizi bakso sapi. Penggunaan gel porang-karagenan dapat dimanfaatkan 

oleh masyarakat untuk mengganti bahan pengikat kimia sintetik dalam 

pembuatan bakso sapi, karena gel porang memiliki fungsi yang sama sebagai 

bahan pengikat tetapi memiliki manfaat yang lebih baik. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Prosedur Analisis 

 

1.1 Analisa Rendemen (Hartanti dkk, 2003) 

• Adonan bakso sapi awal sebelum direbus (A) ditimbang  

• Bakso sapi setelah direbus (B) ditimbang 

Rendemen =   B       x 100%  

 A 

 

1.2 Analisa Kadar Air  (AOAC, 1984) 

• Sampel ditimbang sebanyak 2 ± 0,1 gram pada cawan porselin yang 

diketahui beratnya. 

• Cawan tersebut dimasukkan ke dalam oven selama 5  jam pada suhu 

105oC  

• Sampel kemudian dikeluarkan dari oven dan dimasukkan ke dalam 

desikator 15 menit dan segera ditimbang setelah mencapai suhu kamar. 

• Sampel dimasukkan kembali ke dalam oven sampai tercapai berat yang 

konstan (selisih antara penimbangan berturut-turut 0,002 gram). 

• Kehilangan berat tersebut dihitung sebagai presentase kadar air dan 

dihitung dengan rumus: 

Kadar air = berat awal – berat akhir x 100%  

berat sampel 

 

1.3 Analisa Hardness menggunakan Universal Testing Machine (Imada/ZP-

200N) 

• Universal Tesing Machine dinyalakan 

• Sampel diletakkan di bawah probe 

• Alat dijalankan hingga probe menembus sampel setengah bagian 

• Hasil hardness dapat dilihat pada layar alat 
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1.4 Analisa Hardness menggunakan Texture Analyzer (CT3 Texture 

Analyzer Brookfield) 

• Texture analyzer  yang sudah terhubungan dengan computer dinyalakan 

• Dimensi sampel (3x3x3 cm), jenis compression, dan tension dimasukkan 

pada software texture analyzer 

• Bentuk dan ukuran probe (TA-39), jarak yang ditempuh (10mm), 

triggerload (6,8 g), dan hold time (0s) disesuaikan dengan ukuran sampel 

• Hasil yang didapatkan berupa data kekerasan (gram) yang menunjukkan 

beban maksimal penekanan tiap waktu untuk jarak tertentu  

 

1.5 Analisa Water Holding Capacity (Yuwono dan Susanto, 1998) 

• Sampel ditimbang sebanyak 2 ± 0,1  gram 

• Sampel diletakkan ditengah-tengah plat kaca 

• Kertas saring yang telah diketahui beratnya diletakkan pada bagian atas 

sampel kemudian ditutup plat kaca 

• Berat beban seberat 3,5 kg diletakkan di atas plat kaca selama 5 menit. 

• Beban diambil secara hati-hati dengan tidak mengubah letak sampel 

• Kertas saring dan air yang berada pada kertas saring tersebut ditimbang 

(A) 

• Kertas saring dimasukkan ke dalam oven selama 3 jam, sampai konstan 

dan ditimbang (B) 

• Air bebas dihitung dengan mengurangkan berat kertas saring dan air 

dengan berat kertas saring awal. 

% WHC= kadar air total – air bebas 

 

1.6 Analisa pH (pH meter) 

• pH aquades diukur menggunakan pH meter dan harus memiliki nilai pH 7 

• Sampel ditimbang sebanyak 5 ± 0,1 gram 

• Sampel dihancurkan dengan mortar sampai halus 

• Sampel ditambahkan aquades sebanyak 5 ml, kemudian diaduk dengan 

spatula sampai tercampur dan membentuk larutan. 

• Sampel dan aquades yang telah menjadi larutan diukur menggunakan 

alat pengukur pH atau pH meter sampai nilai pH tertera pada layar. 
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1.6 Analisa Glukomanan (Modifikasi Chua et al., 2012) 

➢ Preparasi ekstrak glukomanan konjak 

• Tepung porang atau sampel ditimbang 0,2 ± 0,02 gram, kemudian 

dimasukkan ke dalam erlenmeyer 250 ml 

• Ditambahkan 50 ml asam format–NaOH buffer (0,1 mol/L), lalu diagitasi 

menggunakan shaker pada suhu ruang selama semalam 

• Pengenceran dengan asam format–NaOH buffer hingga 100 ml, diagitasi 

kembali dengan cara digojok selama 1 jam 

• Sentrifuge 4000 ppm selama 20 menit  

• Supernatan yang diperoleh merupakan ekstrak glukomanan. 

 

➢ Preparasi hidrolisat glukomanan konjak 

• Supernatan diambil 5 ml, dimasukkan ke dalam erlenmeyer 250 ml, 

ditambahkan asam sulfat (3 mol/L) sebanyak 2,5 ml, dan dicampur 

dengan cara dikocok 

• Dihidrolisis selama 90 menit pada shaker waterbath 

• Didinginkan hingga suhu ruang dan dimasukkan ke dalam labu ukur 25 ml 

• Ditambahkan NaOH (6 mol/L) sebanyak 2,5 ml dan dikocok, lalu 

ditambahkan aquades hingga 25 ml. 

 

➢ Penentuan kadar glukomanan konjak 

• Dipipet 1 ml masing-masing ekstrak glukomanan dan hidrolisat 

glukomanan yang telah disiapkan dan aquades ke dalam tabung reaksi 

• Ditambahkan 1 ml nelson AB dan dipanaskan di atas kompor listrik 

selama 20 menit 

• Didinginkan hingga sampai 25°C 

• Ditambahkan aquades sebanyak 7 ml 

• Tera warna tersebut pada 540 nm spektrofotometer. 

• Aquades digunakan sebagai blanko dan diset nol. 

• Dicatat absorbansi ekstrak dan hidrolisat. 

• Kadar glukosa (mg) dihitung dengan memasukkan absorbansi ke dalam 

regresi linear kurva standar. 

Perhitungan hasil: 

glukomanan pada tepung konjak (% berat kering) 
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        ε(5T-T0)×50  
= ———————————×100%  

                   m×（1-w）×1000 

 

 

Keterangan : 

ε = rasio antara berat molekul residu glukosa dan mannan pada 

glukomanan dengan berat molekul glukosa dan mannan yang 

dihasilkan setelah hidrolisis. (ε= 0,9) 

T = (mg) glukosa pada hidrolisat glukomanan yang diperoleh dari 

perhitungan kurva standart 

To = (mg) glukosa pada ekstrak glukomanan yang diperoleh dari 

perhitungan kurva standart 

m = massa sampel konjak (g) 

w = kadar air sampel 

 

1.7 Analisa Kalsium Oksalat Metode Volumetri (Iwuoha, 1995 dalam 
Kurniawati, 2010) 

 

• Sampel ditimbang sebanyak 2 ± 0,05 gram, dimasukkan ke dalam 250 ml 

erlenmeyer, lalu ditambahkan 190 ml aquades dan 10 ml HCl 6M 

• Larutan dipanaskan dengan shaker waterbath suhu 100 0C selama 1 jam 

kemudian didinginkan dan larutan diencerkan dengan aquades hingga 

250 ml 

• Difiltrasi, filtrat dibagi menjadi 2 ke dalam erlenmeyer 250 ml masing-

masing 125 ml 

• Ditambahkan 4 tetes methyl red ke dalam masing-masing erlenmeyer 

hingga warna berubah menjadi pink. Dinetralisir dengan NH4OH sehingga 

warna pink berubah menjadi warna kuning 

• Dipanaskan suhu 90 0C lalu didinginkan 

• Difiltrasi, filtrat dipanaskan hingga 90 0C pada shaker wakterbath selama 

3 menit. Ditambahkan larutan CaCl2 5% sebanyak 10 ml dan dipanaskan 

kembali suhu 90 0C selama 3 menit 

• Didiamkan semalam pada suhu 5 0C 

• Masing-masing filtrat di sentrifuge kecepatan 5000 rpm selama 20 menit, 

supernatan dibuang 
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• Endapan hasil filtrasi dicampur dan dilarutkan ke dalam H2SO4 20% 

sebanyak 10 ml 

• Diencerkan dengan aquades hingga 250 ml 

• Dipanaskan sampai mendidih dan titrasi dengan KmnO4 0,05M yang telah 

distandarisasi, hingga terbentuk warna pink yang tidak hilang setelah 30 

detik. 

• Kadar kalsium oksalat (mg/100 g) dihitung dengan rumus: 

Kadar oksalat (mg/100g) = Vme x Df x 105 
                                                         ME x Mf 

 Keterangan :  

 T   : Volume KMnO4 yang digunakan untuk titrasi (mL) 

Vme : Volume massa ekuivalen (1 cm3 KMnO4 0,05M setara dengan 

0,0025 g asam oksalat anhidrat) 

Df : Faktor pengenceran (2,4 diperoleh dari volume filtrat 300mL 

dibagi dengan volume filtrat yang digunakan 125mL) 

 ME : Molar ekuivalen KMnO4 (0,05) 

 Mf : Massa sampel (g) 

 

1.8 Analisa Kadar Protein (Sudarmaji, 1997) 

• 1 gram sampel ditimbang dan dimasukkan ke dalam labu Kjedahl 

• DItambahkan batu didih dan katalis (10 gram K2SO4 dan 0,25 gram 

CuSO4) ke dalam labu Kjedahl yang berisi sampel. Kemudian 

ditambahkan 20 ml H2SO4 pekat. 

• Dipanaskan labu Kjedahl sampai tidak berbentuk uap, diteruskan sampai 

caian di dalam labu Kjedahl mendidih 

• Setelah cairan di dalam labu terlihat jernih dan tidak berwarna, maka 

dilanjutkan pemanasan selama 90 menit, kemudian didinginkan 

• Setelah cairan mencapi suhu kamar, ditambahkan 25 ml aquades, 

dicampur dan didiamkan sampai dingin 

• Pada Erlenmeyer terpisah, dimasukkan 50 ml asam borat 4%, 4 tetes 

indikator kjedahl dan dicampur sampai homogen. Kemudian ditempatkan 

erlenmeyer di bawah pendingin, sehingga NaOH tidak tercampur dengan 

isi labu tersebut. 

• Labu Kjedahl dipasang pada alat destilasi. Dipanaskan labu Kjedahl 

secara perlahan-lahan sampai dua lapisan tercampur. Kemudian 
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dipanaskan dengan cepat sampai mendidih. Diatur panasnya sampai 

terjadi proses distilasi (waktu pemanasan 3 menit) 

• Menjelang berakhirnya proses destilasi, erlenmeyer diletakkan pada 

tempat yang lebih rendah sehingga ujung pipa tidak menyentuh asam 

borat 

• Didinginkan hasil destilasi (destilat) agar ;arutan asam borat tidak ikut 

panas 

• Dititrasi destilat dengan HCl 0,1 N 

• Dilakukan prosedur pada poin sebelumnya terhadap 1 ml aquades 

sebagai blanko atau kontrol 

Rumus Perhitungan 

%N =(ml HCl titrasi–ml HCl blanko) x N HCl x 14,008 x 100% : mg sampel 

% Protein = % N x faktor konversi 
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Lampiran 2. Analisis Respon menggunakan Design Expert 7.0.0. 
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Lampiran 3.  Analisis Respon Rendemen 
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Lampiran 4.  Analisis Respon WHC (Water Holding Capacity) 
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Lampiran 5. Analisis Respon Hardness 
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Lampiran 6. Hasil Optimasi 
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Lampiran 7. Contoh Hasil Analisa Hardness 
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Lampiran 8. Hasil Uji Normalitas dengan Minitab 17 

 

Rendemen 

 

 
 

WHC (Water Holding Capacity) 
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Hardness 
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Lampiran 9. Hasil Paired T-Test Verifikasi dengan Minitab 17 

 

Rendemen 

 
 

WHC 

 

 
 

Hardness 
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Lampiran 10. Hasil Paired T-Test Karakterisasi dengan Minitab 17 

 

 

WHC (Water Holding Capacity) 

 
 

Hardness 

 

 
 

pH 
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Lampiran 11. Perhitungan Titik Stasioner 

1. Rendemen 

 

Matriks b =  

Matriks B =  

Sehingga titik stationer yang diperoleh adalah sebagai berikut. 

X0 =   

Titik stasioner sebenarnya  
= {Batas tengah +[Titik Stasioner x (Batas atas – Batas bawah)] }  
                2 
 

 

2. WHC 

 

Matriks b =  

Matriks B =  

Sehingga titik stasioner yang diperoleh adalah sebagai berikut. 

X0 =  

Titik stasioner sebenarnya  
= {Batas tengah +[Titik Stasioner x (Batas atas – Batas bawah)] }  
                2 
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3. Hardness 

 

Matriks b =  

Matriks B =  

Sehingga titik stasioner yang diperoleh adalah sebagai berikut. 

 

X0 =  

Titik stasioner sebenarnya  
= {Batas tengah +[Titik Stasioner x (Batas atas – Batas bawah)] }  
                2 
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Lampiran 12. Dokumentasi 

 

      
 

       Potongan Kecil Daging Sapi        Persiapan Penggilingan Daging Sapi 

 

 

      
 

        Gel Porang-Karagenan   Daging Sapi halus dan Gel 

 

 

       
 

Adonan Bakso Sapi   Pemanasan Bakso Suhu 60°C 
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     Perebusan Bakso Suhu 100°C          Penirisan Bakso Pasca Perebusan 

 

 

       
 

         Bakso Sapi    Analisa Kadar Air 

 

 

      
 

       Analisa WHC    Analisa Hardness 
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	Tepung porang telah banyak dimanfaatkan dalam pembuatan produk. Di Jepang, tepung porang sebagai bahan pembuat konyaku (hasil koagulasi dengan CaOH2) dan shirataki (sejenis mie) untuk masakan Jepang, sekaligus dapat sebagai pengganti agar-agar...
	1.4 Glukomanan
	1.5 Karagenan
	Karagenan merupakan polisakarida yang linier atau lurus, dan termasuk molekul galaktan dengan unit-unit utamanya adalah galaktosa. Karagenan merupakan getah rumput laut yang diekstraksi dengan air atau larutan alkali dari spesies tertentu dari ke...
	Prasetyowati dkk (2008) melakukan penelitian dalam pembuatan karagenan. Pembuatan karagenan dari rumput laut dilakukan perlakuan alkali dengan variasi konsentrasi 5%, 10%, dan 15% kemudian dilakukan ekstraksi tahap I dengan waktu ekstraksi yang s...
	Karagenan tidak dapat larut dalam pelarut organik seperti alkohol, eter, dan minyak. Kelarutan air bergantung pada struktur karagenan, media, dan suhu. Kappa dan iota merupakan jenis karagenan yang dapat membentuk gel. Pembentukan gel terjadi saa...
	Iota-karagenan merupakan salah satu jenis karagenan yang tersusun atas β (1,4) D-galaktosa-4-sulfat dan α (1,3) 3,6-anhidro-D-galaktosa-2-sulfat. Sama dengan kappa-karagenan, pada iota-karagenan juga terdapat gugus sulfat pada unit D-galaktosa ya...
	Lambda-Karagenan merupakan jenis karagenan yang tersusun atas β (1,4) D-galaktosa-2,6-disulfat dan α (1,3) D-galaktosa-2-sulfat. Lambda-Karagenan saat ini penggunaannya cukup terbatas karena sifatnya yang tidak dapat membentuk gel. Lambda-karagen...
	1.6 Gel Porang-Karagenan
	Nilai gel strength disebabkan glukomanan yang teradsorbsi pada permukaan junction zone (zona ikatan) karagenan yang teragregasi, sehingga menyebabkan terjadinya penggabungan karagenan dan glukomanan. Berdasarkan penelitian Kaya et al. (2015), kon...
	Berdasarkan penelitian lain, gel karagenan bila dikombinasikan dengan glukomanan akan menghasilkan gel dengan tekstur yang lebih baik. Jelly dengan kombinasi glukomanan 0,25% dan karagenan 0,75% memiliki nilai lebih tinggi dari kombinasi lainnya ...
	1.7 Tepung Aren
	1.8 Tepung Tapioka
	1.9 Es Batu
	1.10 Garam
	1.11  Putih Telur
	1.12  Bumbu-Bumbu

	4.-BAB-III.pdf
	3.1 Tempat dan Waktu Penelitian
	Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Pengolahan dan Rekayasa Proses Pangan dan Hasil Pertanian, Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan Hasil Pertanian, Laboratorium Bioteknologi Industri, Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, dan Laboratorium Tek...
	3.2 Alat dan Bahan Penelitian
	3.2.1 Alat
	Alat yang digunakan untuk proses pembuatan bakso sapi  yaitu timbangan (AJ1002C CHQ), chopper (Exon), kompor gas (Rinnai), termometer tanpa merk, telenan kayu, mangkok plastik, pisau, panci, sendok, spatula besi, shaker waterbath (Memmert), glass...
	3.2.2 Bahan
	Bahan baku daging sapi diperoleh dari pasar besar kota Malang bagian paha dengan karakteristik tanpa lemak atau gajih, kemerahan, dan kenyal. Bahan baku tepung porang diperoleh dari P4I (Pusat Penelitian dan Pengembangan Porang Indonesia)  Univer...
	3.3 Metode Penelitian
	Penelitian utama yaitu optimasi proporsi daging sapi yang digunakan dengan rentang 54% sebagai titik minimum dan 58% sebagai titik maksimum, optimasi proporsi gel porang dan karagenan menggunakan rentang 13% sebagai titik minimum dan 15% sebagai ...
	Tabel 3.1 Rancangan Box-Behnken Design (BBD) Metode Response Surface Methodology (RSM)
	Keterangan: X1 = Konsentrasi Daging Sapi (%),
	X2 = Konsentrasi Gel Porang dan Karageenan (%),
	X3 = Konsentrasi Tepung Aren (%).
	3.4 Pelaksanaan Penelitian
	Pelaksanaan penelitian ini terdiri dari dua tahap yaitu penelitian pendahuluan dan penelitian utama. Penelitian pendahuluan bertujuan untuk menentukan dan mengetahui batasan variabel bebas dalam proses pembuatan bakso sapi yaitu titik maksimum da...
	Penelitian utama adalah optimasi menggunakan rancangan Box-Behnken Design (BBD) metode permukaan respon (Response Surface Methodology) dengan aplikasi Design Expert 7.0.0. Pemilihan proses optimasi menggunakan Response Surface Methodology  karena...
	Tabel 3.2 Formulasi Bakso Sapi
	3.4.1 Penelitian Pendahuluan
	Penelitian pendahuluan dilakukan untuk menentukan konsentrasi daging sapi, gel porang-karagenan, dan tepung aren yang akan digunakan dalam pembuatan bakso sapi. Penelitian pendahuluan dilakukan dengan menggunakan 4 sampel dan dianalisa dengan uni...
	Tabel 3.3 Data Hasil Penelitian Pendahuluan
	Keterangan:
	P1 = Daging Sapi : Gel : Tepung Aren = 52 : 12 : 1
	P2 = Daging Sapi : Gel : Tepung Aren = 54 : 13 : 3
	P3 = Daging Sapi : Gel : Tepung Aren = 56 : 14 : 5
	P4 = Daging Sapi : Gel : Tepung Aren = 58 : 15 : 7
	Komersial = Bakso merk “So Good”
	Pemilihan range tersebut didasarkan pada nilai hardness bakso sapi komersial karena optimasi formulasi yang dilakukan pada penelitian ini diharapkan memiliki karakteristik hardness yang tidak berbeda nyata. Berdasarkan hasil penelitian pendahulua...
	3.4.2 Penelitian Utama
	1. Preparasi Gel Porang-Karagenan (Modifikasi Ramadhan, 2016)
	Pembuatan gel porang-karagenan dilakukan dengan cara menimbang tepung porang sebanyak 1 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml dan ditambahkan air dengan suhu 80 C hingga 100 ml lalu digojog. Setelah larut kemudian dipindahkan ke da...
	2. Pembuatan Bakso Sapi (Modifikasi Anshori, 2002)
	Pembuatan bakso sapi dilakukan dengan cara mencuci 54%-58% daging sapi segar dan dimasukkan ke dalam chopper, ditambahkan es batu 5% dan garam 1,8% serta dihaluskan selama 2 menit. Kemudian ditambahkan gel porang-karagenan sebanyak 13%-15% dan di...
	3.5 Pengamatan
	Pengamatan dilakukan dalam 3 bagian yaitu pengamatan bahan baku, pengamatan produk akhir bakso sapi sebanyak 17 variasi perlakuan pada Tabel 3.1, dan pengamatan produk akhir bakso sapi optimum dibandingkan dengan produk komersial. Pengamatan baha...
	3.6 Analisa Data
	Analisa data dilakukan menggunakan aplikasi Design Expert 7.0.0. dan uji normalitas data diverifikasi menggunakan Minitab 17. Setelah mendapat perlakuan terbaik, dilakukan verifikasi. Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan nilai respon ha...
	3.7 Diagram Alir Penelitian
	3.7.1 Pembuatan Gel Porang-Karagenan
	Ditimbang sebanyak 1 gram            Ditimbang sebanyak 3 gram
	Dimasukkan ke dalam                  Dimasukkan ke dalam
	gelas ukur 100 ml                     gelas ukur 100 ml
	Ditambahkan air suhu 80 C hingga 100 ml       Ditambahkan air suhu 80 C hingga 100 ml
	Digojog                  Digojog
	Larutan dipindahkan ke dalam           Larutan dipindahkan ke dalam
	erlenmeyer 250 ml      erlenmeyer 250 ml
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	IV HASIL DAN PEMBAHASAN
	4.1 Karakteristik Bahan Baku
	Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah daging sapi, tepung porang, karagenan, dan tepung aren. Analisa bahan baku bertujuan untuk mengetahui karakteristik bahan baku terhadap karakteristik bakso sapi sebagai produk akhir. Hasil ana...
	Tabel 4.1 Karakteristik bahan baku
	Kadar protein daging sapi hasil analisa didapatkan sebesar 22,13% ±0,18. Hasil analisa tersebut lebih besar dibandingkan dengan literatur, namun selisihnya tidak besar. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Khasrad dkk (2016), kadar protein daging...
	4.2 Optimasi Pembuatan Bakso Sapi
	Optimasi proses pembuatan bakso sapi pada penelitian ini menggunakan rancangan Box Behnken Design metode Response Surface Methodology (RSM). Faktor yang dikaji adalah konsentrasi daging sapi, gel porang-karagenan, dan tepung aren. Optimasi pembua...
	Tabel 4.2 Data Hasil Analisis Permukaan Respon
	Keterangan: X1 = Konsentrasi Daging Sapi (%),
	X2 = Konsentrasi Gel Porang-Karageenan (%),
	X3 = Konsentrasi Tepung Aren (%).
	Data hasil analisa permukaan respon pada Tabel 4.2 menunjukkan hasil 17 perlakuan bakso sapi dengan menggunakan 3 faktor dan 3 respon. Hasil rendemen tertinggi sebesar 108,89%, sedangkan rendemen terendah sebesar 100,14%. Nilai WHC (Water Holding...
	4.3 Analisis Permukaan Respon
	4.3.1 Analisis Rendemen
	4.3.1.1 Pemilihan Model Respon
	Berdasarkan data yang didapatkan dari perlakuan aktual terhadap respon rendemen, data yang dihasilkan berkisar antara 100,14% hingga 108,98% sehingga rasio respon dari nilai maksimum ke nilai minimum adalah 1,08828. Respon rendemen tidak diperluk...
	Tabel 4.3 Hasil Pemilihan Model Uraian Jumlah Kuadrat Respon Rendemen
	Penentuan model menggunakan jumlah kuadrat dari urutan model (Sequential Model Sum of Squares) didasarkan pada nilai P (P-value). Zhao et al. (2011) menjelaskan bahwa p-value merupakan alat untuk mengetahui kesesuaian model, semakin kecil nilai ...
	4.3.1.2 Analisis Ragam Respon Rendemen
	Hasil analisis ragam (ANOVA) respon rendemen dapat dilihat pada Tabel 4.4.
	Tabel. 4.4 Hasil Analisis Ragam Respon Rendemen
	Hasil analisis dari respon rendemen dapat dilihat berdasarkan nilai P (p-value) dan ketidaksesuaian (Lack of fit). Tabel 4.4 menunjukkan bahwa hasil analisa ragam (ANOVA) dengan faktor konsentrasi daging sapi, gel porang-karagenan, dan tepung are...
	Tabel 4.5 Ringkasan Statistik Respon Rendemen
	Keterangan:  a = Std. Dev
	b = Mean
	c = C.V.%
	d = PRESS
	e = R-Squared
	f = Adjusted R-Squared
	g = Predicted R-Squared
	h = Adequate Precision
	Berdasarkan ringkasan statistik di atas, nilai R-Squared dari respon rendemen sebesar 0,9534 menunjukkan bahwa 95,34% dari data yang ada dapat dijelaskan oleh model yang digunakan. Zhao et al. (2011) menjelaskan bahwa nilai R2 mendekati 1 mengin...
	Tabel 4.6 Koefisien Regresi Respon Rendemen
	Berdasarkan analisis ragam (ANOVA) respon rendemen dengan model kuadratik pada program Design Expert 7.0.0. menghasilkan koefisien regresi seperti pada Tabel 4.6. Koefisien regresi tersebut menghasilkan persamaan dalam bentuk variabel kode. Persa...
	Y1 = 107,90 + 1,08X1 + 0,95X2 + 1,73X3 + 0,00X1X2 + 1,95X1X3 – 0,20X2X3  -2,92X12 – 3,02 X22 – 2,16 X32
	Keterangan:
	Y1  = Rendemen (%)
	X1 = Daging Sapi
	X2 = Gel Porang-Karagenan
	X3 = Tepung Aren
	X1X2 = Interaksi Daging Sapi dengan Gel Porang-Karagenan
	X1X3 = Interaksi Daging Sapi dengan Tepung Aren
	X2X3 = Interaksi Gel porang-Karagenan dengan Tepung Aren
	X12 = Daging Sapi Kuadrat
	X22 = Gel pPorang-Karagenan Kuadrat
	X32 = Tepung Aren Kuadrat
	Nilai konstanta 107,90 menunjukkan bahwa apabila tidak ada pengaruh dari setiap faktor (daging sapi, gel porang-karagenan, dan tepung aren), maka nilai rendemen bakso sapi adalah sebesar 107,90%. Nilai koefisien daging sapi sebesar 1,08 menunjukk...
	Nilai koefisien gel porang-karagenan sebesar 0,95 menunjukkan bahwa adanya hubungan positif atau pengaruh searah antara gel porang-karagenan terhadap rendemen bakso sapi. Hal ini berarti semakin besar konsentrasi gel porang-karagenan yang ditamba...
	Glukomanan dalam tepung porang mempunyai kemampuan mengembang di dalam air mencapai 138–200 persen dan terjadi secara cepat (pati hanya mengembang 25 persen) (Koswara, 2013). Begitu juga dengan karagenan, karagenan mengandung gugus sulfat yang be...
	Nilai koefisien tepung aren sebesar 1,73 menunjukkan bahwa adanya hubungan positif atau pengaruh searah antara tepung aren terhadap rendemen bakso sapi. Hal ini berarti semakin besar konsentrasi tepung aren yang ditambahkan, maka nilai rendemen ...
	Nilai koefisien interaksi daging sapi dengan gel porang-karagenan sebesar 0 menunjukkan bahwa tidak ada interaksi apapun antara daging sapi dengan gel porang-karagenan yang berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan rendemen bakso sapi. Hal ...
	Nilai koefisien daging sapi kuadrat, gel porang-karagenan kuadrat, dan tepung aren kuadrat bernilai negatif yaitu -2,92, -3,02, dan -2,16, hal ini mengindikasian adanya titik stationer maksimum dari permukaan respon. Nilai koefisien kuadrat fakto...
	Sesuai pernyataan Maryati (2015) bahwa menghitung model orde kedua akan memberikan pendekatan yang lebih signifikan terhadap permukaan respon. Biasanya terdapat kelengkungan pada model orde kedua. Model orde dua digunakan untuk melihat titik opti...
	Berdasarkan perhitungan titik stasioner pada Lampiran 11, nilai kode titik stasioner daging sapi pada titik 0,372674, gel porang dan kaaragenan pada titik 0,138667, dan tepung aren pada titik 0,562264. Nilai sebenarnya titik stasioner adalah dagi...
	(a)       (b)
	Gambar 4.1 (a) Kontur Plot (b) Kurva 3 Dimensi Faktor Daging Sapi dan Gel Porang-Karagenan untuk Respon Rendemen
	(a)      (b)
	Gambar 4.2 (a) Kontur Plot (b) Kurva 3 Dimensi Faktor Daging Sapi  dan Tepung Aren untuk Respon Rendemen
	(a)      (b) (1)
	Gambar 4.3 (a) Kontur Plot (b) Kurva 3 Dimensi Faktor Gel Porang-karagenan dan Tepung Aren untuk Respon Rendemen
	Berdasarkan 3 gambar plot interaksi pada setiap faktor, dapat diketahui bahwa karakteristik yang dimiliki oleh titik stasioner respon rendemen merupakan titik stasioner maksimum. Gambar 4.1, Gambar 4.2, dan Gambar 4.3 menunjukkan bentuk kurva kua...
	4.3.1.3 Kenormalan Data Rendemen Bakso Sapi
	Berdasarkan pemilihan model untuk respon rendemen yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa model yang disarankan oleh program Design Expert 7.0.0. yaitu model kuadratik. Berikut ini merupakan Gambar 4.4 yaitu kurva Normal Plot of Residuals terh...
	Gambar 4.4 Kurva Normal Plot of Residuals Respon Rendemen
	Berdasarkan Gambar 4.4 menunjukkan bahwa plot residual mengikuti garis berwarna merah antara presentase peluang kenormalan dengan residual. Hal ini mengindikasikan bahwa secara deskriptif residual sudah mengikuti distribusi normal. Sesuai dengan ...
	4.3.2 Analisis WHC (Water Holding Capacity)
	4.3.2.1 Pemilihan Model Respon
	Berdasarkan data yang didapatkan dari perlakuan aktual terhadap respon WHC (Water Holding Capacity), data yang dihasilkan berkisar antara 60,24% hingga 64,04% sehingga rasio respon dari nilai maksimum ke nilai minimum adalah 1,06308. Respon rende...
	Tabel 4.7 Hasil Pemilihan Model Uraian Jumlah Kuadrat Respon WHC (Water Holding Capacity)
	Penentuan model menggunakan jumlah kuadrat dari urutan model (Sequential Model Sum of Squares) didasarkan pada nilai P (P-value). Zhao et al. (2011) menjelaskan bahwa p-value merupakan alat untuk mengetahui kesesuaian model, semakin kecil nilai p...
	4.3.2.2 Analisis Ragam Respon
	Hasil analisis ragam (ANOVA) dari respon WHC (Water Holding Capacity) dapat dilihat pada Tabel 4.8 sebagai berikut.
	Tabel. 4.8 Hasil Analisis Ragam Respon WHC(Water Holding Capacity)
	Hasil analisis dari respon WHC (Water Holding Capacity) dapat dilihat berdasarkan nilai P (p-value) dan ketidaksesuaian (Lack of fit). Tabel 4.8 menunjukkan bahwa hasil analisa ragam (ANOVA) dengan faktor konsentrasi daging sapi, gel porang-karag...
	Tabel 4.9 Ringkasan Statistik Respon WHC (Water Holding Capacity)
	Keterangan:  a = Std. Dev (1)
	b = Mean (1)
	c = C.V.% (1)
	d = PRESS (1)
	e = R-Squared (1)
	f = Adjusted R-Squared (1)
	g = Predicted R-Squared (1)
	h = Adequate Precision (1)
	Berdasarkan ringkasan statistik di atas, nilai R-Squared dari respon WHC (Water Holding Capacity) sebesar 0,9682 menunjukkan bahwa 96,82% dari data yang ada dapat dijelaskan oleh model yang digunakan. Zhao et al. (2011) menjelaskan bahwa nilai R2...
	Tabel 4.10 Koefisien Regresi Respon WHC (Water Holding Capacity)
	Berdasarkan analisis ragam (ANOVA) respon WHC (Water Holding Capacity) dengan model kuadratik pada program Design Expert 7.0.0. menghasilkan koefisien regresi seperti pada Tabel 4.10. Koefisien regresi tersebut menghasilkan persamaan dalam bentuk...
	Y2 = 62,93 + 0,86X1 + 0,68X2 + 0,58X3 + 0,48X1X2 – 0,25X1X3 + 0,35X2X3 – 0,97X12 – 0,76X22 + 0,23X32
	Keterangan: (1)
	Y2  = WHC (%)
	X1 = Daging Sapi (1)
	X2 = Gel Porang-Karagenan (1)
	X3 = Tepung Aren (1)
	X1X2 = Interaksi Daging Sapi dengan Gel Porang-Karagenan (1)
	X1X3 = Interaksi Daging Sapi dengan Tepung Aren (1)
	X2X3 = Interaksi Gel Porang-Karagenan dengan Tepung Aren
	X12 = Daging Sapi Kuadrat (1)
	X22 = Gel pPorang-Karagenan Kuadrat (1)
	X32 = Tepung Aren Kuadrat (1)
	Nilai konstanta 62,93 menunjukkan bahwa apabila tidak ada pengaruh dari setiap faktor (daging sapi, gel porang-karagenan, dan tepung aren), maka nilai WHC (Water Holding Capacity) bakso sapi adalah sebesar 62,93%. Nilai koefisien daging sapi sebe...
	Nilai koefisien gel porang-karagenan sebesar 0,68 menunjukkan bahwa adanya hubungan positif atau pengaruh searah antara gel porang-karagenan terhadap WHC (Water Holding Capacity) bakso sapi. Hal ini berarti semakin besar konsentrasi gel porang-ka...
	Glukomanan dalam tepung porang mempunyai kemampuan mengembang di dalam air mencapai 138–200 persen dan terjadi secara cepat (pati hanya mengembang 25 persen) (Koswara, 2013). Begitu juga dengan karagenan, karagenan mengandung gugus sulfat yang be... (1)
	Nilai koefisien tepung aren sebesar 0,58 menunjukkan bahwa adanya hubungan positif atau pengaruh searah antara tepung aren terhadap WHC (Water Holding Capacity) bakso sapi. Hal ini berarti semakin besar konsentrasi tepung aren yang ditambahkan, m...
	Nilai koefisien interaksi daging sapi dengan gel porang-karagenan sebesar 0,48 menunjukkan adanya interaksi positif antara daging sapi dengan gel porang-karagenan yang berpengaruh terhadap peningkatan nilai WHC (Water Holding Capacity) bakso sapi...
	Nilai koefisien daging sapi kuadrat dan gel porang-karagenan kuadrat bernilai negatif yaitu -0,97 dan -0,76, sedangkan nilai koefisien tepung aren kuadrat bernilai positif yaitu 0,23. Nilai koefisien kuadrat faktor tersebut dapat mempengaruhi ben...
	Sesuai pernyataan Maryati (2015) bahwa menghitung model orde kedua akan memberikan pendekatan yang lebih signifikan terhadap permukaan respon. Biasanya terdapat kelengkungan pada model orde kedua. Model orde dua digunakan untuk melihat titik opti... (1)
	Berdasarkan perhitungan pada Lampiran 11, nilai kode titik stasioner daging sapi pada titik 0,693253, gel porang-karagenan pada titik 0,393733, dan tepung aren pada titik -1,18380. Nilai sebenarnya titik stasioner adalah daging sapi 57,39%, gel p...
	(a)     (b)
	Gambar 4.5 (a) Kontur Plot (b) Kurva 3 Dimensi Faktor Daging Sapi dan Gel Porang-karagenan untuk Respon WHC (Water Holding Capacity)
	(a)          (b)
	Gambar 4.6 (a) Kontur Plot (b) Kurva 3 Dimensi Faktor Daging Sapi dan Tepung Aren untuk Respon WHC (Water Holding Capacity)
	(a)      (b) (2)
	Gambar 4.7 (a) Kontur Plot (b) Kurva 3 Dimensi Faktor Gel Porang-Karagenan dan Tepung Aren untuk Respon WHC (Water Holding Capacity)
	Berdasarkan 3 gambar plot interaksi pada setiap faktor, dapat diketahui bahwa karakteristik yang dimiliki oleh titik stasioner respon WHC (Water Holding Capacity) merupakan titik stasioner pelana. Pada Gambar 4.5 dapat dilihat bahwa kurva kuadrat...
	4.3.2.3 Kenormalan Data WHC (Water Holding Capacity) Bakso Sapi
	Berdasarkan pemilihan model untuk respon WHC (Water Holding Capacity) yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa model yang disarankan oleh program Design Expert 7.0.0. yaitu model kuadratik. Berikut ini merupakan kurva Normal Plot of Residuals te...
	Gambar 4.8 Kurva Normal Plot of Residuals WHC (Water Holding Capacity)
	Berdasarkan Gambar 4.8 menunjukkan bahwa plot residual mengikuti garis berwarna merah antara presentase peluang kenormalan dengan residual. Hal ini mengindikasikan bahwa secara deskriptif residual sudah mengikuti distribusi normal. Sesuai dengan ...
	4.3.3 Analisis Hardness
	4.3.3.1 Pemilihan Model Respon
	Berdasarkan data yang didapatkan dari perlakuan aktual terhadap respon hardness, data yang dihasilkan berkisar antara 144,25g hingga 189,45g sehingga rasio respon dari nilai maksimum ke nilai minimum adalah 1,31334. Respon hardness tidak diperluk...
	Tabel 4.11 Hasil Pemilihan Model Uraian Jumlah Kuadrat Respon Hardness
	Penentuan model berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model (Sequential Model Sum of Squares) didasarkan pada nilai P (P-value). Zhao et al. (2011) menjelaskan bahwa p-value merupakan alat untuk mengetahui kesesuaian model, semakin kecil nilai p...
	4.3.2.2 Analisis Ragam Respon (1)
	Hasil analisis ragam (ANOVA) dari respon hardness pada Tabel 4.12.
	Tabel. 4.12 Hasil Analisis Ragam Respon Hardness
	Hasil analisis dari respon hardness dapat dilihat berdasarkan nilai P (p-value) dan ketidaksesuaian (Lack of fit). Tabel 4.12 menunjukkan bahwa hasil analisa ragam (ANOVA) dengan faktor konsentrasi daging sapi, gel porang-karagenan, dan tepung ar...
	Tabel 4.13 Ringkasan Statistik Respon Hardness
	Keterangan:  a = Std. Dev (2)
	b = Mean (2)
	c = C.V.% (2)
	d = PRESS (2)
	e = R-Squared (2)
	f = Adjusted R-Squared (2)
	g = Predicted R-Squared (2)
	h = Adequate Precision (2)
	Berdasarkan ringkasan statistik di atas, nilai R-Squared dari respon hardness sebesar 0,9557 menunjukkan bahwa 95,57% dari data yang ada dapat dijelaskan oleh model yang digunakan. Zhao et al. (2011) menjelaskan bahwa nilai R2 mendekati 1 m...
	Tabel 4.14 Koefisien Regresi Respon Hardness
	Berdasarkan analisis ragam (ANOVA) pada respon hardness dengan model kuadratik pada program Design Expert 7.0.0. menghasilkan koefisien regresi seperti pada Tabel 4.14. Koefisien regresi tersebut menghasilkan persamaan dalam bentuk variabel kode....
	Y3 = 160.58 + 4.65X1 + 5.74X2 + 9.04X3 + 4.46X1X2 – 1.26X1X3 + 5.45 X2X3 + 11.10X12 + 2.43X22 – 9.61X32
	Keterangan: (2)
	Y3  = Hardness (g)
	X1 = Daging Sapi (2)
	X2 = Gel Porang-Karagenan (2)
	X3 = Tepung Aren (2)
	X1X2 = Interaksi Daging Sapi dengan Gel Porang-Karagenan (2)
	X1X3 = Interaksi Daging Sapi dengan Tepung Aren (2)
	X2X3 = Interaksi Gel Porang-Karagenan dengan Tepung Aren (1)
	X12 = Daging Sapi Kuadrat (2)
	X22 = Gel Porang-Karagenan Kuadrat
	X32 = Tepung Aren Kuadrat (2)
	Nilai konstanta 160,58 menunjukkan bahwa apabila tidak ada pengaruh dari setiap faktor (daging sapi, gel porang-karagenan, dan tepung aren), maka nilai hardness bakso sapi adalah sebesar 160,58g. Nilai koefisien daging sapi sebesar 4,65 menunjukk...
	Nilai koefisien gel porang-karagenan sebesar  5,74 menunjukkan bahwa adanya hubungan positif atau pengaruh searah antara gel porang-karagenan dengan hardness bakso sapi. Hal ini berarti semakin besar konsentrasi gel porang-karagenan yang ditambahk...
	Nilai koefisien tepung aren sebesar 9,04 menunjukkan bahwa adanya hubungan positif atau pengaruh searah antara tepung aren terhadap hardness bakso sapi. Hal ini berarti semakin besar konsentrasi tepung aren yang ditambahkan, maka nilai hardness b...
	Nilai koefisien interaksi daging sapi dengan gel porang-karagenan sebesar 4,46 menunjukkan bahwa adanya interaksi positif antara daging sapi dengan gel porang-karagenan yang berpengaruh terhadap peningkatan hardness bakso sapi. Namun pengaruh yan...
	Nilai koefisien daging sapi kuadrat dan gel porang-karagenan kuadrat bernilai positif yaitu 11,10 dan 2,43, sedangkan nilai koefisien tepung aren kuadrat bernilai negatif yaitu -9,61. Nilai koefisien kuadrat faktor tersebut dapat mempengaruhi ben...
	Sesuai pernyataan Maryati (2015) bahwa menghitung model orde kedua akan memberikan pendekatan yang lebih signifikan terhadap permukaan respon. Biasanya terdapat kelengkungan pada model orde kedua. Model orde dua digunakan untuk melihat titik opti... (2)
	Berdasarkan perhitungan pada Lampiran 11, nilai kode titik stasioner daging sapi pada titik 0,064158, gel porang dan kaaragenan pada titik -1,33740, dan tepung aren pada titik 0,086905. Nilai sebenarnya titik stasioner adalah daging sapi 56,13%, ...
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	Gambar 4.9 (a) Kontur Plot (b) Kurva 3 Dimensi Faktor Daging Sapi dan Gel Porang-Karagenan untuk Respon Hardness
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	Gambar 4.10 (a) Kontur Plot (b) Kurva 3 Dimensi Faktor Daging Sapi dan Tepung Aren untuk Respon Hardness
	(a)      (b) (4)
	Gambar 4.11 (a) Kontur Plot (b) Kurva 3 Dimensi Faktor Gel Porang-Karagenan dan Tepung Aren untuk Respon Hardness
	Berdasarkan 3 gambar plot interaksi pada setiap faktor, dapat diketahui bahwa karakteristik yang dimiliki oleh titik stasioner respon hardness merupakan titik stasioner pelana. Pada Gambar 4.9 dapat dilihat bahwa kurva kuadratik terbentuk mengara...
	4.3.3.3 Kenormalan Data Hardness Bakso Sapi
	Berdasarkan pemilihan model untuk respon hardness yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa model yang disarankan oleh program Design Expert 7.0.0. yaitu model kuadratik. Berikut ini merupakan kurva Normal Plot of Residuals terhadap respon hard...
	Gambar 4.9 Kurva Normal Plot of Residuals Hardness
	Berdasarkan Gambar 4.12 menunjukkan bahwa plot residual mengikuti garis berwarna merah antara presentase peluang kenormalan dengan residual. Hal ini mengindikasikan bahwa secara deskriptif residual sudah mengikuti distribusi normal. Sesuai dengan...
	4.3.4 Hasil Optimasi
	Hasil optimasi didapatkan menggunakan program Design Expert 7.0.0. dengan memasukkan beberapa kriteria yang diinginkan terhadap respon. Setelah didapatkan titik optimum, dilakukan tahap verifikasi sebanyak 3 kali untuk mengetahui tingkat aktual s...
	Tabel 4.15 Kriteria Optimasi
	Berdasarkan Tabel 4.15 menunjukkan optimasi masing-masing faktor dan respon terhadap kriteria produk yang diinginkan. Konsentrasi daging sapi, gel porang-karagenan, dan tepung aren yang diinginkan adalah pada rentang yang telah ditentukan batas m...
	Batasan-batasan optimasi pada faktor dan respon yang telah ditetapkan, kemudian akan menghasilkan solusi kondisi optimum formulasi bakso sapi oleh program Design Expert 7.0.0. Solusi titik optimum dari kriteria terpilih dapat dilihat pada Tabel 4...
	Tabel 4.16 Solusi Titik Optimum dari Kriteria Terpilih
	Tabel 4.16 menunjukkan solusi titik optimum yaitu penggunaan konsentrasi daging sapi 56,43%, gel porang-karagenan 13,99%, dan tepung aren 7% diprediksi mampu menghasilkan rendemen sebesar 107,97%±0,03, WHC 63,81%±0,01, dan hardness 161,11g±0,14. ...
	4.3.5 Verifikasi Hasil Optimasi
	Verifikasi hasil optimasi dilakukan untuk memastikan nilai respon dari solusi optimasi yang akan dibandingkan dengan nilai respon prediksi dari program Design Expert 7.0.0. Verifikasi dilakukan dengan menerapkan hasil solusi optimum yaitu menggun...
	Tabel 4.17 Hasil Verifikasi Bakso Sapi Optimum
	Tabel 4.17 menunjukkan bahwa hasil prediksi respon rendemen sebesar 107,97%±0.03 sedangkan hasil verifkasi yang didapatkan sebesar 103,14% ± 0,40. Rendemen yang telah diuji Paired T-Test dengan tingkat kepercayaan 95%, P-value rendemen hasil veri...
	Proses glikolisis setelah ternak dipotong berpengaruh pada nilai pH. Semakin lama waktu postmortem akan terjadi penurunan pH yang semakin rendah akibat proses konversi otot menjadi daging pada jarak waktu postmortem tertentu. Nilai pH ultimat dag...
	Hasil prediksi respon WHC (Water Holding Capacity) sebesar 63,81%±0.01 sedangkan hasil verifikasi yang didapatkan sebesar 63,40%±0,47. WHC yang telah diuji Paired T-Test dengan tingkat kepercayaan 95%, P-value  WHC hasil verifikasi dengan hasil y...
	Perbandingan data prediksi yang didapatkan dari program Design Expert 7.0.0. dan verifikasi bakso sapi optimum berdasarkan penelitian aktual untuk WHC (Water Holding Capacity) dan hardness menunjukkan hasil yang telah sesuai. Sedangkan untuk nila...
	4.4 Karakterisasi Bakso Sapi Optimum
	Bakso sapi hasil optimasi didapatkan dengan konsentrasi daging sapi sebesar 56,43%, gel porang-karagenan 13,99%, dan tepung aren 7%. Hasil optimasi tersebut dilakukan analisa meliputi WHC (Water Holding Capacity), hardness, dan pH. Hasil analisa ...
	Tabel 4.18 Karakterisasi Fisik Bakso Sapi
	P-value WHC (Water Holding Capacity) yang telah diuji Paired T-Test dengan tingkat kepercayaan 95% didapatkan sebesar 0,004, yaitu lebih kecil dari 0,05 (<5%). Hal ini menunjukkan bahwa nilai WHC (Water Holding Capacity) bakso sapi hasil optimasi...
	Khan et al., (2017) meneliti kualitas produk olahan daging ayam di pasar Quetta Pakistan, salah satunya adalah bakso daging ayam. Dari olahan daging ayam lainnya seperti burger, kebab, nugget, dan ayam fillet, bakso daging ayam memiliki nilai WHC...
	P-value hardness yang telah diuji Paired T-Test dengan tingkat kepercayaan 95% didapatkan sebesar 0,083, yaitu lebih besar dari 0,05 (>5%). Hal ini menunjukkan bahwa nilai hardness bakso sapi hasil optimasi dan bakso sapi komersial memiliki perbe...
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