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RINGKASAN 
 
AGUNG GUMANTIYO 0410830004. Evaluasi Level Penambahan Konsentrasi 
Alginat Dan Pati Terhadap Karakteristik Fisika Kimia Pada Sosis Fermentasi Ikan 
Lele Dumbo (Clarias gariepinus) Selama 28 Hari Pemeraman. (dibawah bimbingan  
Dr.Ir. HAPPY NURSYAM, MS dan Ir. BAMBANG BUDI SASMITO, MS.) 
 

Penambahan alginat dan pati pada pengolahan sosis fermentasi ikan lele 
dumbo dimaksudkan untuk meningkatkan karakteristik fisik, yang tentunya 
berpengaruh pada nilai kimia produk. Pengkajian pada penelitian ini dibatasi pada 
karakteristik fisika-kimia akibat penambahan alginat dan pati pada level 0%, 1,25%, 
2,5%, 3,75% dan 5% dari kandungan karbohidrat standar.  

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknologi Hasil Perikanan dan 
Laboratorium Biokimia Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya Malang, pada 
bulan Mei 2008 sampai Juni 2008. Metode penelitian dirancang secara deskriptif 
melalui pengamatan terhadap perubahan Water Holding Capacity (WHC), 
Kekenyalan dan  kadar air, kadar lemak, kadar protein. Tujuan dari penelitian ini 
ialah untuk mengetahui karakteristik fisika kimia sosis fermentasi lele dumb                    
(Clarias gariepinus) dengan level penambahan konsentrasi alginat dan pati 
dibandingkan dengan kontrol, selama 28 hari pemeraman. 

 Hasil yang diperoleh dari analisa karakteristik fisika sosis fermentasi ikan 
lele dumbo (Clarias garipienus) selama 28 hari pemeraman menunjukkan nilai daya 
ikat air tertinggi pada penambahan alginat dan pati sebesar 5% dengan masa 
pemeraman hari ke-7 yakni sebesar 0,693%. Dan kadar WHC terendah pada 
perlakuan dengan penambahan alginat dan pati sebesar 2,5% dengan masa 
pemeraman hari ke-14 yakni sebesar 0,463%. Hasil uji kekenyalan dapat diketahui 
bahwa nilai kekenyalan tertinggi pada perlakuan dengan penambahan alginat dan 
pati  sebesar 0% dengan masa pemeraman hari ke-7 yakni sebesar 37,92%. Dan nilai 
kekenyalan terendah pada perlakuan dengan penambahan alginat dan pati sebesar 
3,75% dengan masa pemeraman hari ke-7  yakni sebesar  23,52%.  

Analisa karakteristik kimia menunjukkan bahwa kadar air tertinggi diperoleh 
pada perlakuan dengan penambahan alginat dan pati sebesar 1,25% dalam masa 
pemeraman hari ke-0 sebesar 74,917%. Sedangkan kadar air terendah pada 
perlakuan penambahan Alginat dan pati  sebesar 3,75% dengan masa pemeraman 
hari ke-7 yakni sebesar 67,085%. Analisa Kadar lemak tertinggi pada perlakuan 
dengan penambahan alginat dan pati sebesar 5% dengan masa pemeraman hari ke-0 
yakni sebesar 28,313%. Untuk kadar lemak terendah pada perlakuan dengan 
penambahan alginat dan pati sebesar 3,75% dengan masa pemeraman hari ke-7  
yakni sebesar  18,423%. Analisa kadar protein diketahui bahwa kadar protein 
tertinggi pada perlakuan dengan penambahan Alginat dan Pati sebesar 1,25% 
dengan masa pemeraman hari ke-7 yakni sebesar 21,296%. Kadar protein terendah 
pada perlakuan dengan penambahan Alginat dan Pati sebesar 3,75% dengan masa 
pemeraman hari ke-28  yakni sebesar  18,775%.  
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 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sosis termasuk salah satu jenis emulsi. Adonan sosis merupakan emulsi minyak 

dalam air yang terbentuk dari campuran lemak dan air dalam suatu fase koloid dengan 

protein sebagai emulsifier. Emulsi yang mantap memerlukan bahan ketiga yang mampu 

membentuk sebuah selaput (film) di sekeliling butiran yang terdispersi, sehingga 

mencegah bersatunya kembali butir-butir tersebut (Winarno, 2002).  

Sosis ikan merupakan alternatif diversifikasi pengolahan ikan yang memiliki 

kandungan gizi yang tinggi dan tidak kalah dengan sosis daging. Sosis ikan dapat dibuat  

dari daging ikan laut maupun ikan tawar (Rukmana, 2001). Pemanfaatan ikan lele sebagai 

bahan pembuatan sosis merupakan salah satu diversifikasi produk untuk meningkatkan 

nilai ekonomis ikan lele  dumbo (Sutardi, 1992). Walaupun demikian, bahan pangan ini 

juga dapat dibiarkan mengalami fermentasi oleh mikroorganisme, dimana kegiatan bahan 

pengawet dapat memperpanjang  daya simpan produk daging ini (Buckle, et al, 1987). 

Selama ini pembuatan sosis fermentasi masih menggunakan fermentasi spontan 

yaitu memanfaatkan mikroba yang telah ada didalam bahan baku (daging) secara alamiah 

atau disebut indigenous. Untuk lebih menstabilkan nilai gizi produk dan mencegah 

terjadinnya fermentasi tidak terkontrol maka dalam pembuatan sosis fermentasi dapat 

ditambahkan kultur starter bakteri asam laktat,  salah satunya dengan memanfaatkan  

Pediococcus acidilactici. 

Alginat merupakan zat aditif hidrokoloid penting yang berfungsi sebagai 

surfactant (surfaee active agent). Yang termasuk dalam golongan surfactant adalah 
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pengemulsi/emulsifier, penstabil/ stabilisator, pengental/ thickner dan pembentuk gel. 

Penggunaan alginat sebagai emulsifier karena alginat merupakan polimer yang larut air 

dengan kemampuan untuk system gel dan pengental (Glicksman (1993). Menurut 

Winarno (2002), alginat dapat berfungsi sebagai senyawa meningkat daya suspensi 

larutan (stabilisator), karena alginat mampu menjaga suspensi, sebab muatan negatifnya 

serta ukuran koloidnya yang mungkin membentuk pembungkus bagi partikel yang 

tersuspensi. Selain itu sifat viskositasnya yang tinggi mampu mempengaruhi stabilitas 

emulsi minyak dalam air.  

Menurut Pomeranz and meloan (1985), menyatakan bahwa pati digunakan pada 

makanan dengan maksud untuk beberapa tujuan, yaitu sebagai bahan pengental, 

menstabilkan koloid, bahan pembentuk gel, bahan pengikat bahan lain dan sebagai 

penyelubung dan pelapis makanan. 

Penggunaan pati sebagai emulsifier karena pati memiliki dua fraksi yaitu amilosa 

dan amilopektin. Amilosa mempunyai struktur rantai lurus dengan ikatan α-(1,4)            

D-glukosa. Pada amilosa terdapat gugus hidroksil, dimana makin banyak gugus hidroksil 

menyebabkan amilosa mudah sekali menyerap air (Meyer, 1982). Amilosa memiliki gaya 

interaksi molekular yang kuat dan mampu mengikat molekul –molekulnya membentuk 

struktur Kristal. Sedangkan amilopektin yang merupakan fraksi kedua memiliki ikatan 

percabangan dan berat molekul yang sangat besar. Fraksi ini mengandung lebih sedikit 

unit α-D- glukosa, yaitu sebanyak 4 – 5% dari berat total, dengan ikatan α-(1,4)-             

D-Glukosa. Peranan perbandingan amilosa dan amilopektin terlihat pada tekstur pati, 

dimana semakin kecil kandungan amilosanya atau semakin tinggi kandungan 
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amilopektinnya pati semakin lengket, sehingga akan mempengaruhi karakteristik dari 

larutan kental yang terbentuk (Winarno, 2002). 

Dengan demikian penambahan Alginat dan pati ke dalam sosis ikan fermentasi 

diharapkan dapat meningkatkan kestabilan emulsi sehingga tektsur sosis yang dihasilkan 

lebih kompak. Untuk mendapatkan sosis ikan lele dumbo fermentasi yang dapat diterima 

oleh masyarakat maka perlu dilakukan pengujian terhadap karakter fisika-kimianya. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Sosis ikan fermentasi yang dihasilkan merupakan produk hasil emulsi. Kelemahan 

dari produk sosis yang terbuat dari ikan lele dumbo adalah produk yang rendah lemak,  

emulsi yang terbentuk  kurang stabil, keras dan mempunyai daya ikat air yang rendah 

akibat proses emulsifikasi yang kurang baik sehingga mutu sosis yang dihasilkan kurang 

baik.  

Pada penelitian sebelumnya Gunaryadi (2007), sosis ikan fermentasi adalah 

produk rendah lemak . Untuk membentuk sebuah emulsi yang baik  selain jumlah lemak 

dan protein harus proporsional maka ditambahkan lemak sapi, selain itu juga untuk 

memperbaiki rupa dan tekstur fisik bahan pangan. Dari penelitian tersebut penambahan 

lemak sapi sebesar 2,5% memberikan tekstur yang baik  terhadap sosis. Akan tetapi  jika 

dilihat dari emulsi yang terbentuk  masih rendah dapat dilihat masih terbentuknya rongga 

antara air dan lemak. Maka diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap penambahan 

emulsifier.  

Kemudian dilanjutkan dengan penelitian Widiastutik (2007), penambahan ISP 

(Isolat Soy Protein) sebagai emulsifier  dengan kandungan protein sebesar 90%. Dari 
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penelitian tersebut didapatkan penambahan ISP sebesar  1,25%, memberikan hasil emulsi 

yang baik dengan terselubunginya seluruh lemak oleh protein,  akan tetapi emulsi yang 

terbentuk kurang stabil. Hal ini dikarenakan protein yang mengikat komponen air  tidak 

stabil sehingga air yang terikat dapat terlepas dan lemak yang terdispersi dalam air dapat 

bersatu kembali.  

Kemudian dilanjutkan dengan penambahan karagenan sebagai stabilizator pada 

sosis fermentasi ikan lele dumbo (Nurhidayah, 2007). Dari penelitian tersebut didapatkan 

penambahan karagenan sebesar 2,5% memberikan emulsi yang baik dengan banyak 

lemak yang terdispersi dalam protein sehingga emulsi stabil, akan tetapi dilihat dari uji 

organoleptik aroma nilainya cenderung turun dan pada uji organoleptik tekstur karagenan 

memberikan tekstur yang agak keras.  

Alginat merupakan zat aditif hidrokoloid penting yang berfungsi sebagai 

surfactant (surfaee active agent). Yang termasuk dalam golongan surfactant adalah 

pengemulsi/emulsifier, penstabil/ stabilisator, pengental/ thickner dan pembentuk gel. 

Penggunaan alginat sebagai emulsifier karena alginat merupakan polimer yang larut air 

dengan kemampuan untuk system gel dan pengental (Glicksman (1993). Menurut 

Pomeranz and meloan (1985), menyatakan bahwa pati digunakan pada makanan dengan 

maksud untuk beberapa tujuan, yaitu sebagai bahan pengental, menstabilkan koloid, 

bahan pembentuk gel, bahan pengikat bahan lain dan sebagai penyelubung dan pelapis 

makanan. 

Alginate dan pati merupakan emulsifier yang memiliki kemampuan dalam 

meningkatkan viskositas dan pembentukan gel yang dibutuhkan untuk mendapatkan sosis 

bertekstur kenyal. Sosis fermentasi adalah produk yang memanfaatkan bakteri dalam 
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proses fermentasinya, sehingga perlu dilakukan penelitian terhadap karakteristik fisika 

kimia sosis fermentasi ikan lele dumbo dengan penambahan alginate dan pati selama 

pemasakan 28 hari. 

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dapat diambil pada penelitian ini 

adalah : 

1. Apakah dengan level penambahan konsentrasi alginat dan pati pada proses 

pengolahan sosis fermentasi lele dumbo dapat memperbaiki karakteristik fisika 

kimia selama 28 hari pemeraman? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik fisika kimia sosis 

fermentasi ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) dengan penambahan alginat dan pati di 

bandingkan dengan kontrol selama pemasakan 28 hari. 

 

1.4 Kegunaan 

Kegunaan penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengembangkan produk dari ikan lele dumbo sehingga dapat 

meningkatkan nilai ekonomis dari lele dumbo tersebut. 

2.  Untuk memberikan informasi mengenai level penambahan alginat dan pati  

terhadap karakteristik fisika kimia pada sosis fermentasi selama 28 hari 

pemeraman. 

 

 



 6

1.5 Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilakukan di Laboraturium Teknologi Hasil Perikanan Fakultas 

Perikanan Universitas Brawijaya Malang  dan  Laboraturium Biokimia Fakultas 

Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Adapun pelaksanaan penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Mei – Juni 2008. 

 



2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Sosis Fermentasi 

 Sosis atau sausage berasal dari kata salsus yang berarti menggiling dengan garam 

(Anonymous, 2001a).  Sosis termasuk salah satu jenis emulsi. Adonan sosis merupakan 

emulsi minyak dalam air yang terbentuk dari campuran lemak dan air dalam suatu fase 

koloid dengan protein sebagai emulsifier.  

 Tipe sosis secara garis besar dibedakan menjadi empat yaitu fresh sausage, 

cooked sausage, semi dry sausage atau dry sausage dan Speciality meats. Fresh sausage 

dibuat dari daging segar dengan bumbu tanpa curing. Cooked sausage, sosis yang 

dicuring atau tanpa curing dengan nitrit, dimasak pada suhu 150-155 ºF dengan frekuensi 

pengasapan. Semi dry dan dry sausage yaitu sosis dengan perlakuan curing dengan atau 

tanpa pengasapan. Perbedaan dry sausage dengan semi dry sausage terletak pada proses 

fermentasi, dry sausage yaitu sosis fermentasi dengan penambahan bakteri asam laktat 

sedangkan semi dry sausage dapat diproduksi tanpa fermentasi dengan penambahan 

enkapsulasi asam laktat atau asam sitrat dalam campuran sosis. Speciality meats yaitu 

sosis yang dicuring, dimasak penuh, sesekali diasap, dan dimasak di atas pan roti 

(Busboom and Fields, 1996).   

 Sosis juga sering diolah lebih lanjut dengan proses fermentasi bakteri asam laktat. 

Bakteri yang digunakan antara lain Pediococcus acidilactici. Sosis fermentasi lebih 

dikenal dengan istilah dry sausage atau semi dry sausage. Contoh sosis jenis ini antara 

lain adalah Salami sausage, Papperson sausage, Genoa Sausage, Thurringer Sausage, 

Carvelat Sausage dan Chuzer Sausage. Sedangkan jenis yang banyak di pasarkan di 
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Indonesia biasannya adalah sosis emulsi segar (fresh sausage) tanpa fermentasi 

(Anonymous, 2001a). 

 Pada umumnya sosis fermentasi merupakan produk kering. Sosis tipe ini 

mengandung kelembaban 30-40%, pengolahannya tidak diasap atau proses panas dan 

biasanya dimakan tanpa pemasakan. Proses pembuatannya adalah curing dan beberapa 

bumbu yang ditambahkan pada saat penggilingan daging sampai dengan pengisian dalam 

casing dan di inkubasi pada 80-90ºF. Lama inkubasi sosis pendek ketika ditambahkan 

kultur starter aktif (Jay, 1992). 

Tujuan penambahan kultur mikroorganisme adalah untuk mendapatkan produk 

dengan mutu, konsistensi, dan daya simpan yang baik, meningkatkan keamanan produk 

dan dapat mempersingkat waktu fermentasi (Anonymous, 2004a). Sehingga penambahan 

kultur starter sangat menguntungkan karena kultur tersebut akan mempercepat proses 

fermentasi.  

Produk fermentasi asam laktat juga digunakan sebagai probiotik. Aktivitas anti 

mikrobia beberapa asam laktat melawan bakteri Helicobacter pylori, dimana bakteri 

tersebut dikenal dapat menyebabkan kanker perut, baik diaplikasikan dalam hidangan 

susu fermentasi dan dapat diterima oleh konsumen. Selain itu dapat mencegah diarrhea 

dan manfaat lain bagi kesehatan (Ho Lee, 2003). 
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Standart Nasional Indonesia sosis daging dapat dilihat pada Tabel 1  

Tabel 1. Standart Nasional Indonesia Sosis Daging  

Karakteristik Kandungan 

Fisik : 

Bau, rasa, dan warna 

Tekstur 

Kimia : 

Kadar air (maks.)  

Kadar abu (maks.)  

Kadar protein (min.)  

Kadar lemak (maks.)  

Kadar karbohidrat (maks.)  

Bahan tambahan makanan 

Cemaran logam (mg/kg) 

Pb (maks.) 

Cu (maks.)  

Zn (maks.) 

Sn (maks.) 

Hg (maks.)  

Arsen (As) (maks.) 

Cemaran mikroba :  

Angka lempeng total (maks.) 

Bakteri bentuk koli (maks.) 

Escherichia coli 

Enterococci 

Clostridium perfringens  

Salmonella  

Staphilococcus aureus (maks.)  

 

Normal 

Bulat panjang 

 

67,0% b/b 

3,0% b/b 

13,0% b/b 

25,0% b/b 

8% b/b 

SNI 01-0222-1995 

 

   2,0 

20,0 

40,0 

40,0 

 0,03 

               0,1 

 

105 koloni/g 

10 APM/ g 

< 3 APM/g 

102 koloni/g 

Negatif 

Negatif 

102 koloni/g 

  Sumber : SNI 01-3820-1995 



 10

2.2  Pediococcus acidilactici 

Pediococcus merupakan bakteri gram positif, katalase, berbentuk bulat dan 

oksidase negatif. Pediococcus rentan terhadap penicillin dan ampicillin juga resisten 

terhadap vancomycin. Pediococcus sering ditemukan pada fermentasi sayur, beer dan 

silase. Pediococcus acidilactici tumbuh dalam media MRS (De Man, Rogosa and 

Sharpe) broth yang termodifikasi dengan komposisi 2,0%-5,0% glukosa, dimana 

produksi asam yang tertinggi diperoleh dari MRS broth yang mempunyai pH konstan 

yaitu pada kisaran pH 5 (Anna and Torres,1998) . 

Bakteri Pediococcus pada umumnya membentuk tetrad, tetapi beberapa species 

Pediococcus membetuk rantai pendek. Pediococcus bersifat katalase negative dan 

mikroaerofilik. Bakteri ini bersifat homofermentatif, yaitu memecah gula menjadi asam 

laktat sampai mencapai kondisi 0,5-0,9%, dan tumbuh baik pada konsentrasi garam 

sampai 5,5%, oleh karena itu sering digunakan sebagai kultur starter dalam fermentasi 

daging (sosis) ( Fardiaz, 1989). 

Pediocin yang dihasilkan Pediococcus acidilactici merupakan suatu zat 

antimikroba yang dipengaruhi suhu dan lebih aktif pada kisaran suhu pH 5. dimana 

pediocin tidak efektif dalam mempengaruhi proteolyne dan komponen makanan seperti 

garam, asam, protein, dan lemak. Optimasi pertumbuhan P. acidilactici pada suhu 37ºC 

selama 18 hari dalam MRS broth (Anonymous, 2000a).  

Menurut Pelezar dan Chan (1986), mekanisme kerja antimikroba dapat ditinjau 

melalui struktur serta komposisi sel bakteri sehingga akan terjadi kerusakan dari salah 

satu situs yang dapat mengawali terjadinya perubahan-perubahan yang menuju pada 

matinya sel. Perubahan-perubahan tersebut antara lain: kerusakan pada dinding sel, 
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perubahan permeabilitas sel, perubahan molekul protein dan asam nukleat, penghambatan 

sintesis asam nukleat dan protein. 

Menurut Dwijoseputro (1998), klasifikasi bakteri  Pediococcus acidilactici adalah 

sebagai berikut : 

Divisio  : Prothopyta 

Class  : Schizomycetes 

Ordo  : Eubacteriales 

Famili  : Lactobacillaceae 

Genus  : Pediococcus 

Spesies : Pediococcus acidilactici 

 

 

Gambar 1. Pediococcus acidilactici (www.genome.jgi-psf.org) 

 
 
2.3 Ikan Lele Dumbo (Clarias gariepinus) 

Klasifikasi ikan lele dumbo menurut Saanin (1984) adalah sebagai berikut : 

Phylum : Chordata 

Kelas  : Pisces 

Sub kelas : Teleostei 

Ordo  : Ostariophysi 

Sub ordo : Siluroidea 

Family  : Claridae 

Genus  : Clarias 

Spesies : Clarias gariepinus 

http://www.genome.jgi-psf.org/
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Ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) mempunyai warna tubuh seperti lumpur dan 

hidupnya diperairan yang berlumpur. Kulitnya licin, tidak bersisik dan banyak 

mengeluarkan lender. Kepalanya berbentuk segitiga, mulutnya lebar dan empat pasang 

sungut peraba pada sudut-sudut mulutnya (Djuhanda, 1981). 

Ikan lele spesies ini juga dikenal dengan nama local ikan lele dumbo. Santosa 

(1994) menjelaskanbahwa ciri-ciri khusus ikan lele jenis ini antara lain : bentuk badannya 

memanjang, bagian kepala pipih, tulang kepala umumnya keras dan meruncing 

kebelakang. Selain itu, tubuh ikan lele menjadi pucat apabila terkena sinar matahari dan 

akan diwarnai noda hitam dan putih bila menderita stress. Sungut (barbel) pada ikan lele 

menurut Richter dan Rustidja (1985), terdapat di sekitar mulut yang berfungsi sebagai 

tentakel. Ikan lele dapat mengenali mangsannya melalui perabaan dan penciuman, 

terutama bila makan pada malam hari dan dalam air yang keruh. 

Adapun komposisi kimia dari ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) adalah terdiri 

atas protein (17-37%), lemak  (4,8%), mineral (1,2%), vitamin (1,2%), dan air (75,1%) 

(Soetomo, 2000). 

 

2.4 Alginat 

Alginat diekstrak dari rumput laut coklat (Phaeophyceae), misalnya Laminaria 

dan Sargassum. Asam alginat adalah suatu polisakarida yang terdiri dari D-mannuronic 

acid dan L-guluronic acid yang merupakan asam-asam karbosiklik (R-COOH) dengan 

perbandingan mannuronic acid/guluronic acid antara 0,3–2,35 (Istini, et al., 1985). 

Senyawa ini merupakan heteropolisakarida dari hasil pembentukan rantai 

monomer mannuronic acid dan gulunoric acid. Kandungan alginat dalam alga tergantung 
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pada jenis alganya. Kandungan terbesar alginat (30-40 berat kering) dapat diperoleh dari 

jenis laminariales sedangkan sargassum muticum, hanya mengandung 16 -18 berat 

kering. Pemanfaatan senyawa alginat di dunia industri telah banyak dilakukan seperti 

natrium alginat dimanfaatkan oleh industri tekstil untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas bahan industri, kalsium alginat digunakan dalam pembuatan obat-obatan. 

Senyawa alginat juga banyak digunakan dalam produk susu dan makanan yang 

dibekukan untuk mencegah pembentukan kristal es. Dalam industri farmasi, alginat 

digunakan sebagai bahan pembuatan pelapis kapsul dan tablet. Alginat juga digunakan 

dalam pembuatan bahan biomaterial untuk tehnik pengobatan seperti micro-

encapsulation dan cell transplantation (Putra, 2006).  

Sodium alginat komersil mempunyai berat molekul antara 32.000–200.000 

dengan derajat polimer 180 – 930. Asam alginat dan garam kalsiumnya sangat sedikit 

larut dalam air, sedangkan garam sodium, potasium dan amonium serta propylene 

esternya larut dalam air panas dan air dingin (Istini, et al., 1985). Alginat dikenal sebagai 

hidrofilik yang mampu mengikat air. Banyaknya air yang terperangkap dalam struktur 

tiga dimensi menyebabkan gel yang dibentuk menjadi sempurna. Pembentukan gel 

alginat mengakibatkan terbentuknya ikatan kompleks antara protein daging, air dan 

alginat. Air terjebak di antara gel polisakarida dengan protein melalui jembatan hidrogen 

(Marseno, 1998). Struktur bangun dari alginat dapat dilihat pada gambar 1. 

 
 
 

 
 
 
 

Gambar 2. Struktur bangun alginat 
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2.5 Pati 

Pati merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan α-glikosidik yang berfungsi 

sebagai sumber energi. Berbagai macam pati tidak sama sama sifatnya, tergantung dari 

panjang rantai   c-nya dan percabangan rantai molekulnya (Winarno, 1984). Pati adalah 

polimer d-glukosa dan ditemukan sebagai karbohidrat simpanan pada tumbuhan. Pati 

terdapat butiran kecil dengan berbagai ukuran dan bentuk yang khas untuk setiap species 

tumbuhan (de Man, 1997).  

Menurut Pomeranz and meloan (1985), menyatakan bahwa pati digunakan pada 

makanan dengan maksud untuk beberapa tujuan, yaitu sebagai bahan pengental, 

menstabilkan koloid, bahan pembentuk gel, bahan pengikat bahan lain dan sebagai 

penyelubung dan pelapis makanan. 

Penggunaan pati sebagai emulsifier karena pati memiliki dua fraksi yaitu amilosa 

dan amilopektin. Amilosa mempunyai struktur rantai lurus dengan ikatan α-(1,4)-          

D-glukosa. Pada amilosa terdapat gugus hidroksil, dimana makin banyak gugus hidroksil 

menyebabkan amilosa mudah sekali menyerap air (Meyer, 1982). Amilosa memiliki gaya 

interaksi molekular yang kuat dan mampu mengikat molekul –molekulnya membentuk 

struktur Kristal. Sedangkan amilopektin yang merupakan fraksi kedua memiliki ikatan 

percabangan dan berat molekul yang sangat besar. Fraksi ini mengandung lebih sedikit 

unit α-D- glukosa, yaitu sebanyak 4 – 5% dari berat total, dengan ikatan α-(1,4)-             

D-Glukosa. Peranan perbandingan amilosa dan amilopektin terlihat pada tekstur pati, 

dimana semakin kecil kandungan amilosanya atau semakin tinggi kandungan 

amilopektinnya, pati semakin lengket, sehingga akan mempengaruhi karakteristik dari 

larutan kental yang terbentuk (Winarno, 2002). 
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2.6   Emulsifikasi 

Emulsi adalah suatu dispersi atau suspensi suatu cairan dalam cairan yang lain, 

yang molekul-molekul kedua cairan tersebut tidak dapat saling berbaur tetapi saling 

antagonistik. Air dan minyak merupakan cairan yang tidak berbaur, tetapi saling ingin 

terpisah karena mempunyai berat jenis yang berbeda. Pada suatu emulsi biasanya terdapat 

tiga bagian utama; yaitu bagian yang terdispersi yang terdiri dari butir-butir yang 

biasanya terdiri dari lemak, bagian kedua disebut media pendispersi yang juga dikenal 

sebagai continuous phase, yang biasanya terdiri dari air, dan bagian ketiga adalah 

emulsifier yang berfungsi menjaga agar butir-butir minyak tadi tetap tersuspensi dalam 

air (Winarno, 2002). 

Dalam proses emulsifikasi, lemak, protein, garam dan air bercampur dan 

berkombinasi dalam emulsi semi fluida. Protein daging yang disebut "myosin" terurai 

atau terlepas dari serat-serat otot oleh kontak dengan garam. Protein yang terurai dan air 

bergabung dan menyelubungi globula lemak, dan partikel lemak yang terikat dalam 

suspensi campuran bersama-sama dengan rempah-rempah dan bumbu (USDA, 1999). 

 

2.7   Fermentasi Bakteri Asam Laktat 

Fermentasi merupakan cara untuk memproduksi berbagai produk yang 

menggunakan biakan mikrobia melalui aktivitas metabolisme baik aerob maupun anaerob 

(Irianto, et al, 2000). Sedangkan menurut Fardiaz (1989), fermentasi didefinisikan 

sebagai proses pemecahan  karbohidrat dan asam amino secara anaerobik, yaitu tanpa 

memerlukan oksigen. Ditambahkan Erickson, et al (2004), akan tetapi dalam jumlah kecil 

oksigen dalam kenyataannya sangat menolong di dalam memulai proses fermentasi. 



 16

Fermentasi asam laktat ini dilakukan oleh sekelompok bakteri yang disebut asam 

laktat. Bakteri asam laktat ini memperoleh energi melalui fermentasi karbohidrat dan 

laktosa yang akan memproduksi asam laktat dan komponen  flavour atau aroma yang 

spesifik. Jika proses fermentasi berlebihan dapat terjadi senyawa lain yang non asam serta 

off-flavour. Menurut Sudarmadji, et al, (1989) dalam Purwadi, et al, (1995) aroma yang 

spesifik diperoleh dari hasil fermentasi asam piruvat yang berupa asetaldehid, aseton, 

diasetil dan butadienol – 2,3. 

 

 
Hidrolisis Glukosa Sukrosa 

Glukosa 
Fruktosa 

 

 

 

 

As. Piruvat Glikolisis Fermentasi 

 

 
As. Laktat 

Gambar 3. Fermentasi Asam Laktat (Erickson, et al, 2004) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses fermentasi adalah pH, sumber 

energi, ketersediaan oksigen, temperatur, garam dan lain-lain (Winarno, et al, 1983). 

Keuntungan penggunaan bakteri asam laktat adalah sifatnya yang non patogenik, 

tidak membentuk toksin atau memproduksi toksin, mikroaerofilik dan aerotoleran 

sehingga membutuhkan proses fermentasi yang sederhana, dapat tumbuh dengan cepat, 

dapat memfermentasi berbagai substrat yang murah dan pertumbuhannya mampu 
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mencegah pembusukan dan kontaminasi oleh mikroba lain serta dapat memproduksi 

bakteriosin yang dapat mengawetkan produk (Vuyust and Vandamme, 1994). 

 

2.8   Bahan Tambahan 

Bahan – bahan lain yang digunakan dalam pembuatan sosis ikan lele dumbo 

terfermentasi disebut sebagai bahan tambahan atau pendukung. Bahan – bahan tambahan 

ini mepunyai fungsi tertentu dalam pemakaiannya. Bahan – bahan tambahan yang 

digunakan dalam pembuatan sosis ikan lele dumbo terfermentasi ini antara lain :          

Na-Nitrit, Na-Nitrat, lemak sapi, ISP (Isolate Soy Protein), karagenan, alginat, pati, 

garam dapur,  gula (sukrosa, glukosa dan fruktosa), lada hitam, lada putih,  ketumbar,  

jahe, kayu manis, bawang putih, dan cengkeh. 

2.8.1    Na-Nitrit dan Na-Nitrat 

Natrium nitrit berbentuk butiran berwarna putih. Nitrit dan nitrat dapat 

menghambat pertumbuhan  bakteri  Clostridium botulinum pada daging dan ikan dalam 

waktu yang singkat. Jumlah nitrit yang ditambahkan biasanya 0,1 % atau 1 gram / kg 

bahan yang diawetkan. Untuk nitrat 0,2 % atau 2 gram/kg bahan. Apabila lebih dari 

jumlah tersebut akan menyebabkan keracunan, oleh sebab itu pemakaian nitrit dan nitrat 

diatur dalam undang – undang (Anonymous, 2006a). Ditambahakan  Busboom and Field 

(1996), nitrat diproduksi untuk karakteristik warna, flavor, dan stabilitas penyimpanan 

pada daging curing. Selain itu nitrat memberikan proteksi melawan makanan beracun  

dan juga menghambat keracunan dalam daging curing. 

Dalam penelitian ini digunakan nitrat sebanyak 0,2 gram dan nitrit 0,1 gram 

(Aryanta, et al, 1991).   
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2.8.2  Lemak Sapi 

Penambahan lemak dalam bahan pangan bertujuan untuk memperbaiki rupa dan 

tekstur fisik bahan pangan. Lemak juga menambah nilai gizi dan kalori serta 

memperbaiki cita rasa gurih pada bahan pangan seperti sosis (Kumalaningsih, 1989). 

Apabila jumlah lemak yang ditambahkan terlalu sedikit akan menghasilkan sosis 

yang keriput atau lunak, karena sebagian air terpisah (Indriani, 1982, dalam fajarwati, 

1990). Berdasarkan penelitian Gunariyadi (2007), bahwa penambahan lemak yang  

menghasilkan tekstur yang baik pada sosis ikan adalah sebesar 2,5% dari berat daging. 

Ditambahkan oleh Indriani (1982), bahwa lemak sapi lebih mudah membentuk emulsi 

dari pada lemak domba, komposisi asam lemak jenuh 37% dan titik cairnya 48,5%. 

2.8.3  Isolat Protein Kedelai 

Bahan pengikat adalah bahan non daging yang ditambahkan ke dalam emulsi 

sosis dengan tujuan untuk menaikan daya ikat protein terhadap air dan lemak sehingga 

emulsi sosis menjadi stabil. Bahan pengikat diambil dari bahan yang banyak mengandung 

protein misalnya isolat protein kedelai (Price and Schweigert, 1971). Disamping 

kandungan proteinnya, menurut Koeswara (1995), pemilihan bahan pengikat juga 

didasarkan pada daya serap air yang baik, harga murah, rasa enak serta tidak mengganggu 

rasa dari sosis yang sebenarnya. Dari hasil penelitian (Widiastuti, 2007), bahwa 

penambahan isolat protein kedelai sebesar 1,25%  dari berat lemak memberikan emulsi 

yang baik pada sosis ikan. 

2.8.4  Garam Dapur 

Garam khususnya garam dapur (NaCl) akan dapat menghasilkan berbagai 

pengaruh terhadap bahan pangan terutama dapat menghambat mikroba – mikroba 
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pembusuk yang mengkotaminasikan (Winarno dan Jenie, 1983), garam ditambahkan 

sebagai flavor sosis dan menghambat pertumbuhan jamur. Garam juga membantu 

melarutkan protein di permukaan partikel daging. Protein yang larut ini dapat 

menyelubungi lemak, mengikat air, dan dalam pemasakan terikat bersama partikel daging 

(Busboom and Field, 1996). Selain itu  garam juga berfungsi sebagai pengikat adonan 

sehingga mengurangi kelengketannya serta memperbaiki butiran dan susunan produk 

yang dihasilkan (Hui, 1992). 

Dalam penelitian ini garam yang dipakai adalah NaCl murni sebanyak 35 gram 

(Aryanta, et al, 1991). 

2.8.5  Gula (Sukrosa, Glukosa dan fruktosa) 

Fungsi utama gula adalah  untuk memodifikasi rasa dan menurunkan kadar air 

yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroorganisme (Suparno, 1994). Selama 

fermentasi sosis kering, gula diketahui untuk mendukung persaingan bakteri asam laktat 

untuk melawan grup mikroba alami lain yang ditemukan dalam campuran sosis. Selain 

itu gula dapat meningkatkan kelembaban, dan mengurangi perkembangan Enterococci 

dan Enterobactericeae (Cids, et al, 2001).  

Sukrosa sering digunakan dalam pengawetan pangan, karena sukrosa mempunyai 

daya larut yang tinggi, mempunyai kemampuan menurunkan aktivitas air (aw) dan dapat 

mengikat air (Bukcle, et al, 1987). 

Fruktosa disebut juga dengan levusa / gula buah yang merupakan gula termanis 

yang ditemukan secara alami (Nabors and Robert, 1991). Senyawa ini secara kimiawi 

mirip dengan glukosa kecuali susunan atom – atom molekul sedikit berbeda. Fruktosa 

dalam alam dapat ditemukan bersama glukosa dalam buah – buahan dan madu. Sumber 
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fruktosa adalah sari buah, madu, inulin dari umbi dahlia dan hidrolisis gula tebu dan ubi 

kayu (Gaman dan Sherington, 1992). 

Glukosa merupakan karbohidrat yang banyak terdapat dalam bahan nabati. 

Glukosa termasuk didalam monosakarida dan pada umumnya banyak terdapat dalam 

buah – buahan (Winarno, 1993). Glukosa dibutuhkan untuk fermentasi sosis karena 

beberapa bakteri dalam fermentasi membutuhkan gula sederhana untuk memproduksi 

asam laktat (Busboom and Field, 1996), selain sebagai sumber energi utamanya dan 

bertanggung jawab atas penurunan pH (Cids, et al, 2001). 

Gula yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sukrosa sebanyak 4 

gram, glukosa sebanyak 3 gram, dan fruktosa sebanyak 3 gram (Aryanta, et al, 1991). 

2.8.6  Lada (Piper Ningrum) 

Lada yang digunakan dalam penelitian ini adalah lada hitam dan lada putih. 

Bagian yang dipakai sebagai obat adalah buahnya. Sifat khas lada adalah pedas, 

menghangatkan dan melancarkan darah (Anonymous, 2006a). Ditambahkan    

Rismunandar (1987), biji lada mempunyai sifat yang khas yaitu rasanya yang pedas dan 

aromanya yang khas. Rasa pedas adalah akibat adanya zat piperin, piperanin, dan 

chavinin yang merupakan persenyawaan dari piperin dengan semacam alkaloida. Aroma  

biji lada adalah akibat adanya minyak atsiri, yang terdiri dari beberapa jenis minyak 

terpene (terpentin).  

Lada berkhasiat sebagai karminatif, diaforetik, diuretik dan analgesik 

(Anonymous, 2006a). Selain itu lada berguna sebagai bumbu masakan, bahan obat-obatan 

dan minyak lada. Karena lada mempunyai beberapa kegunaan, maka lada merupakan 

salah satu bahan perdagangan rempah – rempah yang terpenting. (Rismunandar, 2000).  
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Lada  yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lada putih sebanyak 1 gram 

dan lada hitam sebanyak 1 gram (Aryanta, et al, 1991). 

2.8.7  Ketumbar (Coriandrun Sativum) 

Biji ketumbar digunakan dalam bentuk bubuk sebagai pemberi rasa dan aroma 

pada produk yang dipanggang seperti cookies dan produk olahan daging. Seperti  

pada dendeng, sosis dan lain – lain (Lewis, 1984). Kandungan kimia alamiah dari 

ketumbar ini adalah minyak atsiri yang meliputi kariandrol. Alfapinen, betapinen, simen, 

terpinen, berneol, geraniol, dan lemak (Winarto, 2004). 

Ketumbar juga menambah kandungan unsure gizi pada bahan makanan yang 

ditambahkan dimana ketumbar mengandung 14,1  protein, lemak 16,1 dan 54,2  

karbohidrat (Anonymous, 1987). Dalam penelitian ini menggunakan ketumbar  dalam 

bentuk bubuk sebanyak  0,7 gram (Aryanta, et al, 1991). 

2.8.8  Jahe (Zingiber officinale) 

Jahe adalah tumbuhan herba menahun yang tumbuh liar dari ladang, kebun dan 

tempat – tempat yang lembab. Dibalik rasanya yang pedas karena mengandung oleoresin, 

jahe mengandung zat – zat yang berguna bagi tubuh manusia terutama bagi kesehatan. 

Jahe dapat digunakan bergunakan bumbu masakan dan dapat mengurangi bau amis pada 

daging dan ikan (Rukyanto, 2004). 

Rimpang jahe mengandung lemak, protein, pati, damar, asam organik, oleoresin 

(gingerin), dan minyak terbang (Zingeron, zingerol, zingeberol, zingeberin, borneol, 

sineol dan feladron) (Budi, 1994). 

Jahe  yang digunakan dalam penelitian adalah jahe dalam bentuk bubuk sebanyak 

0,7 gram (Aryanta, et al, 1991). 
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2.8.9  Kayu Manis 

Kayu manis termasuk rempah – rempah yang mengandung aromatis dan dapat 

digunakan untuk memberi flavour serta bumbu pada makanan. Selain itu, juga dapat 

digunakan untuk parfum dan pengobatan (Fennema, 1996). De Guzman dan Siemonsman 

(1999) menambahkan bahwa kayu manis banyak digunakan dalam industri makanan, 

minuman, farmasi, kosmetik dan rokok. 

Kayu manis yang digunakan dalam penelitian dalam bentuk bubuk (keningar) 

sebanyak 0,7 gram (Aryanta, et al, 1991). 

2.8.10  Bawang Putih (Allium sodium) 

Bawang putih digunakan sebagai pelezat makanan. Penggunaan bawang putih 

dimaksudkan agar dapat meningkatkan cita rasa dan aroma produk. Bawang putih 

merupakan bahan alami yang dapat ditambahkan pada produk sehingga didapatkan aroma 

yang khas dan mampu meningkatkan selera makan seseorang (fardiaz, 1989). 

Menurut Santosa (1998), bawang putih banyak digunakan sebagai bumbu masak 

atau penyedap masakan karena mempunyai bau yang khas merangsang hidung. Bau 

tersebut disebabkan adanya minyak atsiri (allisin) dan diketahui bahwa allisin ini 

mempunyai daya bunuh terhadap bakteri dan jamur. 

Dalam penelitian ini menggunakan bawang putih dalam bentuk bubuk sebanyak  

0,5 gram (Aryanta, et al, 1991). 

2.8.11 Cengkeh (Syzygium aromaticum) 

Tanaman yang juga disebut clove tree (Inggris) dan ting hsiang (Tiongkok)   ini 

memiliki sifat hangat. Sifat kimiawi dan efek farmakologis dari cengkeh adalah rasanya 
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yang tajam, aromatik, berhasiat sebagai  perangsang (stimulan), antiseptik, peluruh kentut 

(icarminative), anestetik lokal, mengholangkan kolik dan obat batuk. 

Manfaatnya adalah untuk mengusir meriang dan penyakit-penyakit gangguan 

peredaran darah, seperti sakit kepala, stroke bahkan jantung. Sedangkan Minyak cengkeh 

banyak dimanfaatkan oleh dokter gigi sebagai penghilang rasa sakit. Selain itu, tanaman 

ini juga digunakan dalam penyedap masakan dan wewangian . 

Kandungan kimia cengkeh adalah karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin 

B1, lemak, protein dan eugenol (Anonymous, 2006b). 

Dalam penelitian ini menggunakan cengkeh dalam bentuk bubuk sebanyak  0,5 

gram (Aryanta, et al, 1991). 

 

2.9  Selongsong / Casing 

Selongsong digunakan sebagai wadah produk sosis yang dihasilkan. Selain 

menentukan bentuk dan ukuran produk, dapat pula digunakan sebagai cetakan dan wadah 

selama penggaraman serta memegang peranan dalam menarik perhatian konsumen dalam 

perdagangan (Pearson and Dutson, 1994). 

Casing dapat dibedakan menjadi dua, yaitu casing alami yang diperoleh dari 

saluran pencernaan sapi, babi atau kambing  dan casing buatan terdiri sari empat 

kelompok  yaitu  (1) selulosa, (2) kolagen yang dapat dimakan, (3) kolagen yang tidak 

layak dimakan, (4), plastik. Pada dasarnya selongsong alami adalah kolagen. Selama 

prosesing sosis, selongsong alami dalam keadaan basah mudah ditembus oleh asap dan 

cairan. Cairan dan panas akan menyebabkan selongsong menjadi lebih lunak dan porus, 
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sehingga proses pengasapan dan pemasakan harus dikendalikan sehubungan sengan 

kelembaban (Soeparno, 1994).  

Selongsong kolagen untuk produk asap berdiameter kecil dirancang menjadi 

empuk selama proses pemanasan. Selama proses pemanasan dan pengasapan, selongsong 

akan mengeras karena pengeringan dan pengasapan. Selanjutnya, pemasakan dengan 

kelembaban tinggi akan melunakkan selongsong dan meningkatkan keempukan 

(Soeparno, 1994). 

Casing / selongsong yang dipakai dalam penelitian ini berasal  dari kolagen  

dengan diameter 2 cm. 

 

2.10   Pengasapan  

Pengasapan dilakukan di dalam lemari pengasap. Bahan-bahan yang digunakan 

dapat berupa serbuk gergaji, kayu atau bambu. Maksud pengasapan daging terutama 

adalah untuk meningkatkan flavor dan kenampakkan permukaan produk menarik. 

Selongsong daging asap juga dapat memperbaiki permukaan daging.  

Fungsi pengasapan pada sosis ini adalah menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme dan memperbaiki flavor, asap juga menghambat oksidasi  lemak 

Senyawa kimia utama yang terdapat di dalam asap, antara lain adalah asam formniat, 

asetat, butirat, kaprilat, vanilat, dan asam siringa, dimetoksi fenol, metal gloksal, furfural, 

methanol, etanol, oktanal, asetaldehid, diaseil, aseton dan 3,4-benzpiren.         

(Hadiwiyoto, 1983). 

Efek yang membedakan pengasapan adalah memberikan pengaruh melalui 

penyerapan pada saat tahap kondensasi asap. Tahap ini terdiri dari cuka, karbonil dan 
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hidrokarbon polisiklik. Jumlah material-material ini mengendap pada permukaan produk 

yang dipengaruhi oleh bermacam-macam kepadatan asap, lama siklus pengasapan dan 

percepatan udara di dalam ruang asap. Pabrikan sosis juga mengendalikan tingkat 

kelembaban produk sebelum dan selama pengasapan untuk menghasilkan produk dengan 

mutu tinggi. Permukaan produk harus sedikit lembab agar asap yang mudah menguap 

bertahan pada produk secara bertahap. Jika permukaan produk terlalu lemabab, asap 

proses akan menyebabkan lapisan. Jika selubung terlalu kering, asap tidak akan dengan 

baik bertahan dan menyebar keseluruh bagian selubung (USDA, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Materi  Penelitian 

3.1.1 Bahan 

 Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan lele dumbo (Clarias 

grapienus) dengan bahan tambahan yang meliputi : Na – Nitrit, Na – Nitrat,  garam 

dapur,  gula (sukrosa, glukosa dan fruktosa), lada hitam,  lada putih, ketumbar,  jahe, 

kayu manis, bawang putih, cengkeh. Lemak sapi, aquadest casing kolagen sebagai 

selongsong sosis,  kultur starter murni Pediococcus acidilatis dan Lactobacillus casei dan  

bahan yang digunakan untuk proses pengasapan sosis fermentasi adalah tempurung dan 

sabut kelapa. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan untuk analisa adalah aquades, 

tablet kjehldal, H2SO4 Pekat, H2SO4 0,2 N, Indikator PP, NaOH pekat, indikator methil 

orange, H3BO3 3%, indikator tashiro, kertas saring, HCl, alkohol dan petroleum benzen. 

3.1.2 Alat 

Peralatan yang digunakan dalam pembuatan sosis lele dumbo terfermentasi ini 

adalah pisau, telenan, baskom, timbangan analitik, mixer, blender, panci,  freezer, alat 

pengasapan tradisional dan inkubator. 

Peralatan yang digunakan untuk menyiapkan dan memperkaya kultur murni 

Pedicoccus acidilactis dan Lactobacillus casei adalah tabung reaksi berserta rak, jarum 

ose, Bunsen, botol alkohol, autoklaf, spatula, kompor gas, waterbath, inkubator, 

refrigerator dan glass ware. 

Sedangkan peralatan yang digunakan untuk analisa bahan adalah mortal, 

timbangan analitik, labu kjedahl, Erlenmeyer, alat destruksi protein, tabung reaksi, bola 



 27

hisap, gelas piala, thermometer, labu ukur, alat titrasi, pipet tetes, corong, pH meter, botol 

timbang, desikator, oven, penjepit, dan rangkaian alat goldfisch, kaca dan pemberat. 

 

3.2   Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif                   

(descriptive research).  Metode deskriptif  yaitu metode yang menggambarkan keadaan 

atau kejadian pada suatu daerah tertentu. Menurut Suryabrata (1983) penelitian deskriptif 

hanya akan melukisan keadaan objek atau persoalannya dan tidak dimaksudkan untuk 

mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Dalam hal ini penelitian deskriptif 

merupakan akumulasi data dasar dan tidak perlu menerangkan hipotesis, membuat 

ramalan atau mendapatkan makna dan implikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 

pengaruh penambahan alginat dan pati pada sosis fermentasi ikan lele dumbo yang telah 

mengalami Penambahan  2,5% karagenan  dengan kajian  kualitas fisika kimia. 

 

3.3  Pelakasanaan Penelitian 

3.3.1  Proses Peremajaan Kultur Starter 

a. Bakteri Pediococcus acidilactici  dalam kultur kering dari  UGM ditumbuhkan dalam 

10 ml medium MRS Broth (De Man Rogosa and Sharp) steril kemudian diinkubasi 

pada suhu 37±2°C selama 2 hari. 

b.  Medium MRS Broth berisi kultur starter yang telah diinkubasi digoreskan pada 

 media  MRS agar steril sebanyak 10 ml dan diinkubasi suhu 37±2°C selama 2 hari. 

c. Stok kultur agar telah siap dan disimpan dalam lemari es suhu 2-5°C selanjutnya 

dilakukan regenerasi 2 minggu sekali. 
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3.3.2  Proses Pembuatan Kultur Starter 

a. Kultur Starter dalam 10 ml MRS Broth yang telah diinkubasi dimasukkan dalam 100 

ml MRS Broth dan diinkubasi pada suhu 37±2°C selama 2 hari. 

b. Dianalisa total Pediococcus acidilactici dengan menggunakan MRS Agar steril 

c. Kultur starter dalam 100 ml MRS Broth disentrifuge 3000 rpm/ 15 menit 

d. Kultur starter siap digunakan. 

3.3.3  Proses Pembuatan Sosis Ikan Lele Dumbo Terfermentasi 

a. Daging ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) dihaluskan dengan menggunakan 

blender kemudian ditimbang sebanyak 1000 g. 

b.  ditambahkan garam dapur (NaCl) ditambahkan sebanyak 20 g dalam 1000 g, natrium 

nitrit (NaNO2) sebanyak 100 ppm (0,1 g dalam 1000 g daging), natrium nitrat 

(NaNO3) sebanyak 200 ppm (0,2 g dalam 1000 g daging), kemudian diaduk hingga 

rata dengan menggunakan mixer. Setelah itu daging disimpan dalam freezer (suhu 

antara 0-40C) selama 24 jam, 

c. Kemudian masing-masing perlakuan ditambahkan bumbu-bumbu yang telah 

dihaluskan, gula dan starter bakteri asam laktat (BAL) kemudian dilakukan 

pengadukan hingga merata. Lalu lemak sapi sebanyak 2,5 % dari berat daging dan 

isolat protein kedelai sebanyak 1,25 % dari berat daging yang telah dihaluskan. 

Bumbu-bumbu yang digunakan terdiri dari lada hitam 1 g, bawang putih 0,5 g dan 

cengkeh 0,5 g, lada putih 1 g, ketumbar 0,7 g, jahe 0,7 g, kayu manis 0,6 g. 

Sedangkan gula yang digunakan meliputi sukrosa 4 g, glukosa 3 g dan fruktosa 3 g 

dimana masing-masing gula tersebut dilarutkan dalam 50 ml aquades. Starter BAL 

yang digunakan ialah Pediococcus acidilactici sejumlah 4 ml/kg daging pada          
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108 cfu/g. Yang menjadi perlakuan pada penelitian ini adalah penambahan konsentrasi 

alginate dan pati (1 : 10) yaitu 0%, 1,25%, 2,5%, 3,75% dan 5%. 

d. Adonan yang sudah homogen tersebut dimasukkan dalam casing kolagen ± 20 cm 

dan diikat kedua ujungnya kemudian dikemas kantong plastik “PP” semi vacum 

dengan ketebalan    0,08 mm. 

e. Lalu sosis diinkubasi pada suhu 300-320C selama 32 jam. 

f. Dilakukan pengasapan selama 4 jam pada suhu 45-500C. 

g.  Dikemas kantong plastik “PP” dan dilakukan pematangan dalam inkubator pada suhu 

15-20,20C selama 28 hari. 

 h. Dilakukan pengamatan mulai hari ke-0, 7, 14 dan 28 dan dilakukan pengujian kadar 

protein, kadar lemak, kadar air, WHC, kekenyalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 4.  Pembuatan Inokulum 
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Pediococcus 
acidilactici 

Inkubasi 
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bakteri dengan 
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Gambar 5. Skema Proses Pembutan Sosis Fermentasi Ikan Lele Dumbo 

 

Kemasan plastik “PP” dibuang 

Pengasapan suhu 45-50oC selama 4 jam 

Pra Inkubasi suhu 30-32oC, selama 32 jam 

Penyimpanan dalam freezer (0-4oC) 24 jam 

Thawing 

Pengisian ke dalam casing/ selongsong 
(kolagen) 

Pengemasan ke dalam plastic PP tebal 0,08 
mm semi vacum 

Na-Nitrit 100 ppm (0,1 gram/kg Lele1A), 
Na-Nitrat 200 ppm (0,2 gram/kg Lele1B), 
garam Nacl 20 gram/kg. (Masing- masing 

dilarutkan dalam 50 ml aquades) 

Lemak sapi 2,5%; Isolat Protein Kedelai 
1,25%; Karagenan 2,5%; Alginat dan Pati 

(1:10) 
konsentrasi:(0%;1,25%;2,5%;3,75%;5%)* 

BAL 2 ml/500 gram daging lele 

Sukrosa 4 gram/kg, glukosa 3 gram/kg dan 
fruktosa 3 gram/kg dilarutkan dalam 50 ml 

Aquades. 

Daging lele dumbo giling (1000 gram) 

Pencampuran hingga homogen 

Bumbu-bumbu 

Dikemas kantong plastic “PP” tebal 0,08 mm 

Pemeraman suhu inkubasi komersil :       
15-20,2 ºC selama 28 hari 

Dilakukan pengamatan pada hari ke 
0,7,14,28. Kemudian dilakukan           

Analisa físika: WHC dan Kekenyalan 
Analisa kimia: protein, lemak, kadar air 

Hasil 
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Keterangan: 

1A)  Jumlah maksimum nitrit 156 ppm atau 0,156 g/kg daging (Soeparno, 1994) 

1B) Jumlah maksimum nitrat pada produk akhir 500 ppm atau 0,5 g/kg daging    

(Soeparno, 1994) 

2)   Menggunakan BAL, maksimal 4 ml/1000 g lele pada 108 cfu/g (Heruwati dkk, 1997) 

3)   Gula (g/kg lele): sukrosa 4 g, glukosa 3 g dan fruktosa 3 g (Aryanta dkk, 1991) 

4)  Bumbu (g/kg lele):  lada hitam 1 g, lada putih 1 g, ketumbar 0,7 g, jahe 0,7 g,           

kayu manis 0,6 g, bawang putih 0,5 gr dan cengkeh 0,5 g (Aryanta dkk,  1991) 

*  Alginat dan pati (1:10) dengan konsentrasi 0%;  1,25%;  2,5%;  3,75%;  5% dari berat 

karagenan 

 

3.4   Parameter Uji 

 Analisa dapat diartikan sebagai pemisahan suatu kesatuan materi bahan menjadi 

komponen – komponen penyusunan sehingga dapat dikaji lebih lanjut. Dalam cabang 

ilmu kimia, analisa berarti penguraian bahan menjadi senyawa – senyawa penyusunnya 

kemudian dapat dipakai sebagai data untuk menetapkan komposisi bahan tersebut 

(Sudarmadji, et al., 1996). Parameter uji yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

kadar protein, kadar lemak, kadar air, WHC, rendemen. 

3.4.1    Kadar Air  

Air dalam bahan pangan berperan sebagai pelarut dari beberapa komponen di 

samping ikut sebagai bahan pereaksi, sedang bentuk air dapat ditemukan sebagai air 

bebas dan air terikat. Air bebas dapat dengan mudah hilang apabila terjadi penguapan 

atau pengeringan, sedangkan air bebas sulit dibebaskan dengan cara tersebut     
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(Purnomo, 1995). Kadar air bahan adalah jumlah air bebas yang terkandung di dalam 

bahan yang dapat dipisahkan secara fisis seperti penguapan dan destilasi             

(Sumardi, et al., 1992). Air merupakan komponen penting dalam bahan makanan karena 

dapat mempengaruhi penampakan tekstur, cita rasa makanan. Kandungan air dalam 

bahan makanan ikut menentukan acceptability, kesegaran dan daya tahan bahan tersebut 

(Winarno, 2002). 

 Prinsip analisa kadar air dengan metode pengeringan pada dasarnya adalah 

menguapkan air yang ada dalam bahan dengan jalan pemanasan sampel pada suhu        

100 – 1050 C selama 4 jam dan ditunggu sampai berat konstan. Prosedur pengujiannya 

dapat dilihat pada lampiran 1. 

3.4.2 Kadar Lemak  

 Lemak dan minyak (lipid) merupakan zat makanan yang penting untuk menjaga 

kesehatan tubuh manusia. Selain itu, lemak dan minyak juga merupakan sumber energi. 

Secara definitif lipid diartikan sebagai semua bahan organik yang dapat larut dalam 

pelarut-pelarut organik yang memiliki kecenderungannon polar. Lemak dan minyak atau 

secara kimiawi dikenal dengan sebutan trigliserida, merupakan bagian terbesar dari 

kelompok lipid (Sudarmadji, et al.,1997). 

 Prinsip analisa kadar lemak metode goldfish adalah dengan cara mengekstraksi 

lemak dengan pelarut organik non polar seperti petroleum atau pelarut polar seperti 

methanol. Lemak yang dipisahkan dapat diketahui beratnya setelah diuapkan atau secara 

tidak langsung dengan menimbang sisa sampel yang terekstraksi. Prosedur pengujiannya 

dapat dilihat pada lampiran 1. 
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3.4.3  Kadar Protein  

Menurut Winarno (2002), protein merupakan suatu zat makanan yang amat 

penting bagi tubuh karena zat ini disamping berfungsi sebagai bahan bakar dalam tubuh, 

juga berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur. Protein merupakan sumber asam-

asam amino yang mengandung unsure-unsur C, H, O dan N yang tidak dimiliki oleh 

lemak atau karbohidrat.  

 Peneraan jumlah protein dalam bahan makanan umumnya dilakukan berdasarkan 

penerapan empiris (tidak langsung), yaitu melalui kandungan N yang ada dalam suatu 

bahan. Dasar perhitungan N total menurut Kjedahl ini adalah hasil penelitian  dan 

pengamatan yang menyatakan bahwa protein alamiah mengandung unsur N rata – rata  

16 % (dalam protein murni). Prosedur pengujiannya dapat dilihat pada lampiran 1. 

3.4.4 Water Holding Capacity  

Daya ikat air oleh protein daging atau water-holding capacity atau water-binding 

capacity (WHC atau WBC) adalah kemampuan daging untuk mengikat airnya atau air 

yang ditambahkan selama ada pengaruh kekuatan dari luar (Soeparno, 1994). 

Prinsip analisa WHC dengan mengukur air yang terikat oleh produk dengan cara 

mengukur air bebas yang dapat dikeluarkan dari produk dengan adanya gaya tekanan. 

Besarnya air bebas dideteksi dengan mengukur luasan area basah dari kertas saring. 

Prosedur pengujiannya dapat dilihat pada lampiran 1. 

3.4.5  Kekenyalan 

Kekenyalan adalah keupayaan suatu bahan untuk kembali kepada bentuk asal 

apabila daya yang dikenakan ke atas bahan itu dialihkan.(Anonymous, 2004c). 
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Prinsip dasar pengujian kekenyalan adalah memberikan beban pada sample, lalu 

mengukur kedalaman penetrasi beban kedalam bahan. Semakin lunak bahan, semakin 

dalam beban dapat menembus bahan. (Yuwono dan Susanto, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
 

Parameter uji fisika kimia ini meliputi Kadar WHC, Nilai Kekenyalan,            

Kadar Air, Kadar Lemak dan Kadar Protein. Data hasil uji parameter fisika kimia sosis 

fermentasi Lele Dumbo (Clarias gariepinus) dapat dilihat pada Tabel 2. 

 Tabel 2. Data hasil uji parameter fisika kimia sosis fermentasi (Clarias gariepinus) 

Konsenterasi pati : alginat Parameter 

Fisika Kimia 

Waktu 

Pemeraman 

(Hari) 
0% 1.25% 2.50% 3.75% 5% 

0 0,49±0,05 0,56±0,03 0,55±0,02 0,5±0,008 0,57±0,01 

7 0,48±0,08 0,55±0,01 0,55±0,01 0,56±0,01 0,69±0,04 

14 0,48±0,07 0,57±0,03 0,46±0,07 0,62±0,01 0,62±0,04 
WHC  

28 0,56±0,10 0,62±0,12 0,69±0,08 0,60±0,06 0,59±0,06 

0 33,6±1,66 27,8±1,31 27,4±1,36 26,8±0,62 30,6±1,34 

7 37,9±0,92 24,1±1,15 26,1±1,34 23,5±1,69 27±0,208 

14 37,3±0,75 26,3±1,05 26,4±2,05 26,8±1,45 24,8±1,12 
Kekenyalan 

28 33,5±2,13 28,8±0,89 28,7±1,11 28,7±1,91 26,9±0,60 

0 70,4±1,49 74,9±2,90 73,5±0,38 73,0±0,16 71,01±3,1 

7 69,9±1,80 69,4±2,31 68,9±4,47 67,±5,374 70,7±1,01 

14 70,7±0,89 70,9±1,69 72,2±1,01 72,8±1,26 69,4±0,82 
Kadar Air 

28 71,6±1,75 66,5±6,46 71,6±0,85 70,6±0,90 71,56±1,2 

0 25,1±0,39 23,1±1,65 29,04±1,4 25,7±1,25 28,3±0,20 

7 20,9±0,21 20,5±0,95 19,2±0,22 13,42±1,4 14,38±2,4 

14 20,3±0,39 19,2±0,05 19,7±0,82 20,10±0,4 19,38±0,2 
Kadar Lemak 

28 22,9±0,64 23,2±0,04 23,91±1,7 23,5±0,66 21,7±0,30 

0 19,3±0,98 19,5±0,69 19,3±1,34 19,4±0,76 19,5±0,10 

7 21,0±0,35 21,2±0,47 20,1±0,63 20,3±0,13 19,8±0,21 

14 20,71±0,3 20,7±0,98 19,8±0,16 20,02±0,4 19,7±0,47 
Kadar Protein 

28 20,2±0,87 19,5±0,45 19,4±0,80 18,7±0,12 19,7±0,24 



 37

4.1 Sifat Fisik Sosis Fermentasi 

4.1.1 Daya Ikat Air (Water Holding Capacity) 

 Daya ikat air oleh protein daging atau water holding capacity atau water binding 

capacity (WHC atau WBC) adalah kemampuan daging untuk mengikat airnya atau air 

yang ditambahkan selama ada pengaruh kekuatan dari luar, misalnya pemotongan 

daging, pemanasan, penggilingan, dan tekanan. Absorbsi air atau kapasitas gel adalah 

kemampuan daging menyerap air secara spontan dari lingkungan yang mengandung 

caira (Soeparno, 2005). Rerata daya ikat air setelah dilakukan penambahan konsentrasi 

alginat dan pati disajikan dalam Tabel 3 dibawah ini. 

Tabel 3. Rerata daya ikat air setelah dilakukan penambahan konsentrasi 

alginat dan pati 

Penyimpanan Konsentrasi Alginat dan pati (%) 
(hari) 0 1.25 2.5 3.75 5 

0 0,493±0,055 0,567±0,030 0,557±0,026 0,556±0,008 0,576±0,013 
7 0,488±0,082 0,553±0,017 0,553±0,017 0,563±0,011 0,693±0,040 
14 0,480±0,076 0,577±0,032 0,463±0,071 0,629±0,017 0,629±0,040 
28 0,568±0,103 0,628±0,123 0,690±0,082 0,600±0,067 0,598±0,065  
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Gambar 6. Hubungan antara WHC dengan Penambahan Alginat dan Pati 
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Berdasarkan hasil uji kadar WHC dapat diketahui bahwa kadar WHC terendah 

pada perlakuan dengan penambahan alginat dan pati sebesar 2,5% dengan masa 

penyimpanan hari ke-14  yakni sebesar  0,463%. Kadar WHC tertinggi pada perlakuan 

dengan penambahan alginat dan pati  sebesar 5% dengan masa penyimpanan hari ke-7 

yakni sebesar 0,693 %. Hal ini disebabkan oleh adanya kemampuan serat yang 

terkandung dalam alginat dan tepung tapioka untuk mengikat air. Winarno (1997), 

menyatakan bahwa serat – serat  tersusun atas dinding sel seperti selulosa. Hal ini 

dijelaskan De Man (1997) bahwa selulosa memiliki gugus hidroksil yang menonjol dari 

rantai dan dapat membentuk ikatan hidrogen dengan mudah. Dengan demikian air akan 

tertahan dan tidak dapat bergerak bebas sehingga nilai kapasitas menahan air (WHC) 

akan meningkat. 

WHC daging mempunyai fungsi yang penting pada interaksi protein – protein 

dalam miofibrilar. WHC sosis dipengaruhi oleh adanya penambahan pati dan garam 

dalam proses pembuatan akan meningkatkan daya larut aktomiosin yang menyebabkan 

interaksi antara protein – protein menjadi lemah akibatnya matrik protein menjadi 

terbuka, sehingga dalam proses pembuatan matrik gel tiga dimensi antara protein , pati 

dan air akan meningkatkan nilai WHC (Park et al., 1996)   

Hubungan antara WHC berbanding lurus dengan kadar protein dalam bahan. 

WHC merupakan kemampuan matrik protein suatu bahan untuk mengikat airnya sendiri 

selama mengalami perlakuan dari luar, misalnya pemotongan, pemanasan, penggilingan 

dan tekanan (Forrest et al., 1975). Ditambahkan Soeparno (1982), perubahan nilai WHC 

yang disebabkan oleh proses pengolahan adalah karena pemasakan pada suhu tinggi 

akan menyebabkan denaturasi protein, sehingga terjadi koagulasi dan penurunan 

solubilitas protein daging. 
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Perubahan WHC juga dapat terjadi sebagai akibat dari pengolahan dan 

penyimpanan, karena nilai WHC berkaitan dengan struktur protein daging (Cole and 

Lawrie, 1975). Penyerapan air dari protein meningkat dengan semakin meningkatnya 

kandungan protein. Kondisi proses mempercepat interaksi protein dengan komponen 

makanan lainnya seperti lemak, karbohidrat, dan air (Zayas, 1997). 

Reagan et al. (1983) bahwa ketika level lemak berkurang dengan meningkatnya 

kandungan protein, maka daya ikat air yang dihasilkan oleh produk akan semakin besar. 

Claus et al. (1989) menambahkan, ketika kandungan lemak berkurang dengan terus 

meningkatnya proporsi air sedang jumlah protein esensial tetap, produk rendah lemak 

memperlihatkan lebih rendah daya ikat airnya. 

 

4.1.2 Kekenyalan 

 Kekenyalan adalah keupayaan suatu bahan untuk kembali kepada bentuk asal 

apabila daya yang dikenakan ke atas bahan itu dialihkan (Anonymous, 2004). Rerata 

kekenyalan setelah dilakukan penambahan konsentrasi alginat dan pati disajikan dalam 

Tabel 4 dibawah ini. 

Tabel 4. Nilai Kekenyalan setelah dilakukan penambahan konsentrasi 

alginat dan pati 

Penyimpanan Konsentrasi Alginat dan Pati (%) 
(hari) 0 1.25 2.5 3.75 5 

0 33,64±1,662 27,84±1,311 27,44±1,365 26,88±0,624 30,6±1,345 
7 37,92±0,929 24,16±1,154 26,12±1,345 23,52±1,692 27±0,208 
14 37,3±0,75 26,32±1,058 26,48±2,050 26,84±1,457 24,84±1,123 
28 33,52±2,138 28,84±0,896 28,744±1,112 28,76±1,915 26,96±0,608 
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Gambar 7. Hubungan antara Kekenyalan dengan Penambahan Alginat dan Pati 
 

Berdasarkan hasil uji kekenyalan dapat diketahui bahwa nilai kekenyalan 

terendah pada perlakuan dengan penambahan alginat dan pati sebesar 3,75% dengan 

masa penyimpanan hari ke-7  yakni sebesar  23,52%. Nilai Kekenyalan tertinggi pada 

perlakuan dengan penambahan alginat dan pati  sebesar 0% dengan masa penyimpanan 

hari ke-7 yakni sebesar 37,92 %. 

Pembentukan pada adonan sosis adalah akibat interaksi antara protein – air, 

protein – protein dan protein – lemak. Protein alginat dan pati yang ditambahkan pada 

adonan sosis akan meningkatkan sifat kekenyalan sebagai hasil dari interaksi protein 

daging, protein alginat – pati dan air (Winarno, 2004). Menurut Zayas (1997), Kekuatan 

dari gel protein meningkat dengan semakin meningkatnya konsentrasi protein dan 

padatan. Seiring meningkatnya konsentrasi protein, area matrik yang ditempati oleh 

jaringan protein dan interlink meningkat. 
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Bila pati ditambahkan maka pati akan mengisi rongga – rongga diantara benang-

benang protein daging. Pati kemudian mengalami gelatinasi dan apabila didinginkan 

maka molekul – molekul amilosa berikatan satu sama lain dengan ikatan cabang 

amilopektin kemudian terjadi pengabungan butir – butir pati yang membengkak menjadi 

semacam jaringan – jaringan mikrokristal mengendap. Hal ini menyebabkan 

terbentuknya ikatan molekul pati dengan molekul protein daging untuk membentuk 

matrik (Naruki dan Konani, 1992) sehingga diperoleh tekstur sosis yang lebih kompak. 

 Selain kadar pati, kekenyalan juga dipengaruhi adanya kadar air dalam bahan, 

masuknya kadar air dalam bahan disebabkan adanya serat yang terkandung dalam 

alginat karena serat memiliki kemampuan untuk menyerap air. Winarno (1997), 

menyatakan bahwa serat tersusun atas dinding sel seperti selulosa. Dijelaskan              

De Man (1997), bahwa selulosa memiliki gugus  hidroksil yang menonjol dari rantai dan 

dapat membentuk ikatan hidrogen dengan mudah. 

 

4.2 Sifat Kimia Sosis Fermentasi 

4.2.1 Kadar Air 

Kadar air bahan adalah jumlah air bebas yang terkandung di dalam bahan yang 

dapat dipisahkan secara fisis seperti penguapan dan destilasi (Sumardi, et al., 1992). 

 Protein miofibrilar yang terdapat pada daging ikan dapat menyerap air yang ada 

dalam bahan sehingga menjadikan kadar air menurun sampai pada hari ke 7 dan pada 

saat hari ke 14 - 28 kadar air meningkat karena protein yang ada dalam bahan diduga 

digunakan untuk pertumbuhan bakteri. Semakin tinggi konsentrasi alginat dan pati yang 

ditambahkan (kadar optimum yang bisa ditambahkan) akan menjadikan air bebas yang 

ada dalam bahan terikat. Air yang diikat akan menjadikan tekstur bahan menjadi keras.  
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Air berinteraksi dengan protein dengan sejumlah cara, dan sejumlah air secara 

signifikan yang terikat oleh protein ditahan dengan ikatan hydrogen. Interaksi antara 

molekul air dan rantai hidrofilik protein terjadi melalui ikatan hydrogen. Penyerapan air 

merupakan atribut dari kandungan protein produk dan viskositas meningkat secara 

eksponensial seiring dengan meningkatnya kandungan protein. Penyerapan air dari 

protein meningkat dengan semakin meningkatnya kandungan protein. Kondisi proses 

mempercepat interaksi protein dengan komponen makanan lainnya seperti lemak, 

karbohidrat, dan air (Zayas, 1997). Rerata kadar air setelah dilakukan penambahan 

konsentrasi alginat dan pati disajikan dalam Tabel 5 dibawah ini. 

Tabel 5. Rerata kadar air setelah dilakukan penambahan konsentrasi 

alginat dan pati 

Penyimpanan Konsentrasi Alginat dan Pati (%) 
(hari) 0 1.25 2.5 3.75 5 

0 70,424±1,496 74,917±2,907 73,592±0,381 73,039±0,163 71,019±3,186 
7 69,986±1,801 69,455±2,310 68,914±4,470 67,085±5,374 70,771±1,091 
14 70,712±0,893 70,923±1,698 72,200±1,041 72,858±1,265 69,479±0,827 
28 71,647±1,575 66,520±6,466 71,645±0,855 70,674±0,905 71,568±1,248 
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Gambar 8. Hubungan antara Kadar Air dengan Penambahan Alginat dan Pati 
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Kadar air tertinggi diperoleh pada perlakuan dengan penambahan Alginat dan 

pati sebesar 1,25% dalam masa penyimpanan hari ke-0 sebesar 74,917%. Sedangkan 

kadar air terendah pada perlakuan penambahan Alginat dan pati  sebesar 3,75% dengan 

masa penyimpanan hari ke-7 yakni sebesar 67,085%. Air merupakan komponen penting 

dalam bahan makanan karena dapat mempengaruhi penampakan tekstur, cita rasa 

makanan. Kandungan air dalam bahan makanan ikut menentukan acceptability, 

kesegaran dan daya tahan bahan tersebut (Winarno, 2002).  

Semakin tinggi penambahan konsentrasi Alginat dan pati akan mengakibatkan 

penurunan kadar air produk. Hal ini disebabkan oleh adanya mekanisme interaksi pati 

dan protein,sehingga air tidak dapat lagi diikat secara maksimum, karena ikatan 

hidrogen yang seharusnya mengikat air telah dipakai untuk interaksi pati dengan protein 

daging (Widyastuti, 1999). Gaman dan Sherrington (1992), menambahkan ikatan 

hidrogen dapat terjadi baik antara molekul air dengan gugus hidroksil unit – unit glukosa 

menyusun struktur pati. 

Penurunan kadar air juga disebabkan oleh proses selama penyimpanan dan juga 

selama proses pembuatan sosis sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Purnomo (1995), 

yang menyatakan bahwa kandungan air yang ada dalam bahan pangan akan berubah 

ubah sesuai dengan lingkungannya, dan dalam hal ini sangat erat hubungannya dengan 

daya awet bahan pangan tersebut. Hal ini merupakan pertimbangan utama dalam 

pengolahan dan pengolahan pasca bahan pangan. Air dalam bahan pangan berperan 

sebagai pelarut dari beberapa komponen di samping ikut sebagai bahan pereaksi, sedang 

bentuk air dapat ditemukan sebagai air bebas dan air terikat. Air bebas dapat dengan 

mudah hilang apabila terjadi penguapan atau pengeringan, sedangkan air bebas sulit 

dibebaskan dengan cara tersebut.  
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4.2.2 Kadar Lemak 

Menurut Sediaoetomo (2000), lemak adalah sekelompok ikatan organik yang 

terdiri atas unsur C H O yang mempunyai ikatan yang dapat larut dalam zat pelarut 

tertentu (zat pelarut lemak), seperti petroleum benzene, ether. Lemak yang mempunyai 

titik lebur tinggi bersifat padat pada suhu kamar, sedangkan yang mempunyai titik lebur 

rendah, bersifat cair. Lemak padat pada suhu kamar disebut minyak. Rerata kadar lemak 

setelah dilakukan penambahan konsentrasi Alginat dan pati disajikan dalam Tabel 6 

dibawah ini. 

Tabel 6. Rerata kadar lemak setelah dilakukan penambahan konsentrasi 

alginat dan pati 

Konsentrasi Alginat dan Pati  (%) Penyimpanan 
(hari) 

0 1.25 2.5 3.75 5 
0 25,192±0,394 23,115±1,651 29,046±1,404 25,708±1,254 28,313±0,208 
7 20,924±0,217 20,526±0,958 19,232±0,224 13,423±1,476 14,381±2,498 
14 20,305±0,395 19,219±0,051 19,746±0,821 20,105±0,424 19,385±0,240 
28 22,930±0,642 23,288±0,042 23,917±1,712 23,500±0,666 21,761±0,304 
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Gambar 9. hubungan antara Lemak dengan Penambahan Alginat dan Pati 
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Berdasarkan hasil uji kadar lemak dapat diketahui bahwa kadar lemak terendah 

pada perlakuan dengan penambahan alginat dan pati sebesar 3,75% dengan masa 

penyimpanan hari ke-7  yakni sebesar  18,423%. Kadar lemak tertinggi pada perlakuan 

dengan penambahan alginat dan pati sebesar 5% dengan masa penyimpanan hari ke-0 

yakni sebesar 28,313.%. Kenaikan kadar lemak selama penyimpanan 28 hari Menurut 

Fernandez et al (1994) penurunan kandungan air (water loss) pada sosis selama 

pemeraman akan berpengaruh terhadap peningkatan total kandungan lemak sosis. Pada 

awal masa penyimpanan kadar lemak rendah bila dibandingkan dengan masa 

penyimpanan setelah hari ke 7, kadar lemak mulai naik seiring menurunnya kadar 

protein bahan.  

Peningkatan konsentrasi alginat dan pati menyebabkan kenaikan kadar lemak 

dari sosis yang dihasilkan.hal ini disebabkan oleh kandungan lemak tepung tapioka 

(pati). Selain itu diduga globula – globula lemak terjerat dalam pembentukan matrik 

protein dimana globula – globula lemak terdispersi dalam protein membentuk fase 

kontinyu. (mitchell and ledward, 1986). 

Selama pengolahan berlangsung protein myosin dan myofibril akan 

terdenaturasi, dan terkoagulasi oleh panas sehingga terjadi pelunakan kolagen dan 

kealotan myofibril. Akibatnya protein yang terkoagulasi membuat serabut-serabut 

protein dalam daging akan mengkerut dan terjadi dalam daging akan mengkerut dan 

terjadi pangurangan berat. Hal ini disebabkan kehilangan air dan lemak yang diikuti 

dengan proses koagulasi serabut protein serta jaringan pengikat. Lemak akan mencair 

dan keluar dari otot daging (Winarno, 1992). 
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4.2.3 Kadar Protein 

Protein adalah sumber asam amino yang mengandung unsur-unsur C, H, O, 

dan N yang dimiliki oleh lemak atau karbohidrat (Winarno, 1997). Fungsi dari protein 

adalah menentukan metabolisme, membentuk jaringan memberikan kemungkinan untuk 

bergerak, mengangkut senyawa dan melindungi tubuh dari mikro organisme yang 

merugikan. Pembongkaran molekul protein untuk mendapatkan energi atau unsur 

senyawa.seperti nitrogen atau sulfur untuk reaksi metabolisme lainnya. Untuk keperluan 

fungsional dan structural dan untuk keperluan tersebut komposisi asam amino 

pembentuk protein (Moedjiharto dan   Soemardi, 2004). 

Pada umumnya kadar protein dalam bahan pangan menentukan mutu bahan 

pangan itu sendiri. Protein merupakan penyusun utama enzim dan antibodies serta cairan 

tubuh seperti darah, susu, dan putih telur. Molekul protein terutama disusun oleh atom 

Karbon (D), Hidrogen (H), Oksigen (O), dan Nitrogen (N). Sebagian besar protein juga 

mengandung S, P, unsure lain lebih jarang ada (Winarno et al, 1983). Rerata kadar 

protein setelah dilakukan penambahan konsentrasi alginat dan pati disajikan dalam 

Tabel 7. dibawah ini. 

Tabel 7. Rerata kadar protein setelah dilakukan penambahan konsentrasi 

alginat dan pati 

Penyimpanan Konsentrasi Alginat dan Pati (%) 

(hari) 0 1.25 2.5 3.75 5 

0 
19,378±0,98 19,550±0,698 19,368±1,342 19,443±0,766 19,579±0,107 

7 
21,035±0,359 21,296±0,473 20,188±0,635 20,377±0,133 19,847±0,213 

14 
20,716±0,361 20,798±0,989 19,894±0,166 20,024±0,486 19,773±0,474 

28 
20,252±0,878 19,500±0,455 19,435±0,809 18,775±0,121 19,747±0,242 
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Gambar 10. hubungan antara Protein dengan Penambahan Alginat dan Pati 

Berdasarkan hasil uji kadar protein dapat diketahui bahwa kadar protein terendah 

pada perlakuan dengan penambahan Alginat dan Pati sebesar 3,75% dengan masa 

penyimpanan hari ke-28  yakni sebesar  18,775%. Kadar protein tertinggi pada 

perlakuan dengan penambahan Alginat dan Pati sebesar 1,25% dengan masa 

penyimpanan hari ke-7 yakni sebesar 21,296%.  

Menurut Widyastuti (1999), Semakin tinggi penambahan konsentrasi Alginat dan 

pati akan mengakibatkan penurunan kadar air produk. Hal ini disebabkan oleh adanya 

mekanisme interaksi pati dan protein, sehingga air tidak dapat lagi diikat secara 

maksimum, karena ikatan hidrogen yang seharusnya mengikat air telah dipakai untuk 

interaksi pati dengan protein daging, sehingga kadar protein akan semakin naik. 

Selama pemasakan kadar protein mengalami penurunan hingga hari ke-14 dan 

stabil pada hari ke-28. Penurunan kadar protein tersebut diduga akibat dari aktivitas 

bakteri yang mengunakan protein sebagai nutrisi dan sebagai sumber nutrien. Menurut 
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Soeparno (1998), di samping air dan oksigen, sebagian besar mikroorganisme 

membutuhkan nutrien nitrogen, energi, mineral dan vitamin B untuk pertumbuhannya. 

Kebutuhan nitrogen dapat berasal dari asam-asam amino, nonprotein nitrogen lain atau 

peptida dan protein. Selain itu akibat adanya denaturasi protein oleh asam laktat yang 

dihasilkan oleh bakteri asam laktat selama pemasakan berlangsung dapat menurunkan 

kadar protein. Menurut Katsaras and Budras (1991) menyatakan bahwa denaturasi 

protein oleh asam laktat secara berangsur-angsur akan menurunkan kadar air dan 

berdampak pada pelarutan komponen protein larut air. 

Menurut Winarno (2002), protein merupakan suatu zat makanan yang amat 

penting bagi tubuh karena zat ini disamping berfungsi sebagai bahan bakar dalam tubuh, 

juga berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur. Protein merupakan sumber asam-

asam amino yang mengandung unsur-unsur C, H, O dan N yang tidak dimiliki oleh 

lemak atau karbohidrat.  

 

 



5.  KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Kesimpulan 

  Analisa karakteristik fisika sosis fermentasi ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) 

selama pemasakan 28 hari menunjukkan nilai daya ikat air tertinggi pada perlakuan 

dengan penambahan alginat dan pati  sebesar 5% dengan masa penyimpanan hari ke-7 

yakni sebesar 0,693 %. Dan terendah pada perlakuan dengan penambahan alginat dan 

pati sebesar 2,5% dengan masa penyimpanan hari ke-14  yakni sebesar  0,463%. Untuk 

nilai kekenyalan tertinggi pada perlakuan dengan penambahan alginat dan pati  sebesar 

0% dengan masa penyimpanan hari ke-7 yakni sebesar 37,92 %. Dan terendah pada 

perlakuan dengan penambahan alginat dan pati sebesar 3,75% dengan masa penyimpanan 

hari ke-7  yakni sebesar  23,52%. 

 Analisa karakteristik kimia sosis fermentasi ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) 

selama pemasakan 28 hari menunjukkan bahwa kadar air tertinggi diperoleh pada 

perlakuan dengan penambahan Alginat dan pati sebesar 1,25% dalam masa penyimpanan 

hari ke-0 sebesar 74,917%. Sedangkan kadar air terendah pada perlakuan penambahan 

Alginat dan pati  sebesar 3,75% dengan masa penyimpanan hari ke-7 yakni sebesar 

67,085%. Untuk analisa kadar lemak tertinggi pada perlakuan dengan penambahan 

alginat dan pati sebesar 5% dengan masa penyimpanan hari ke-0 yakni sebesar 28,313.%. 

Dan kadar lemak terendah pada perlakuan dengan penambahan alginat dan pati sebesar 

3,75% dengan masa penyimpanan hari ke-7  yakni sebesar  18,423%. Analisa kadar 

protein tertinggi pada perlakuan dengan penambahan Alginat dan Pati sebesar 1,25% 

dengan masa penyimpanan hari ke-7 yakni sebesar 21,296%. Dan  kadar protein terendah 



 50

pada perlakuan dengan penambahan Alginat dan Pati sebesar 3,75% dengan masa 

penyimpanan hari ke-28  yakni sebesar  18,775%.  

 

5.2  Saran 

 Penelitian lebih lanjut berkenaan dengan mikrobiologi untuk mengetahui 

komposisi alginat dan pati yang lebih tepat dan lama penyimpanan sosis ikan lele dumbo 

setelah 28 hari pemeraman untuk mengetahui daya awet dan daya simpan sosis. 
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Lampiran 1. Parameter Uji 

1.  Analisa Kadar N – total (Sudarmadji, 1989) 

a. Timbang 1 g bahan yang telah dihaluskan dan masukkan ke dalam labu kjeldahl. 

Kalau kandungan protein bahan tinggi gunakan bahan kurang dari 1 g, kemudian 

tambahkan 7,5 g K2S2O4 dan 0,3 d HgO dan akhirnya tambahkan 15 ml H2SO4 

pekat 

b. Panaskan semua bahan dalam labu kjeldahl dalam almari asam sampai berhenti 

berasap. Teruskan pemanasan dengan api besar sampai mendidih dan cairkan 

menjadi jernih. Teruskan pemanasan tambahan kurang lebih satu jam. Matikan 

api pemanasan dan biarkan bahan menjadi dingin 

c. Kemudian tambahkan 100 ml aquades dalam labu kjeldahl yang didingkan (dalam 

air) dan akhirnya tambahkan perlahan – lahan larutan NaOH 50% sebanyak 50 ml 

yang sudah didinginkan dalam almari es. Pasanglah labu kjeldahl dengan segera 

pada alat destilasi 

d. Destilat ditampung dalam Erlenmeyer yang telah diisi dengan 50 ml larutan 

standart HCI (0,1N) dan 5 tetes indikator metil merah. Lakukan setilasi sampai 

destilat yang ditampung sebanyak 75 ml 

e. Titrasilah destilat yang diperoleh dengan standart NaOH (0,1N) sampai warna 

kuning 

f. Buatlah juga larutan blanko dengan mengganti bahan dengan aquades, lakukan 

destilasi dan titrasi seperti pada bahan contoh. 

1000 x  
14,008 x 100 x )(  N

contohg
hNaOH contoanko - ml ml NaOH bl

=

=

 %

 %protein (6,25)faktor  x %N 



2.  Analisa Kadar Lemak (Tranggono, 1991) 

a. Menimbang sample kering yang telah dihaluskan sebanyak 2 gram dan 

membungkusnya dengan kertas saring yang telah dikeringkan dalam oven 

b. Memasang sample pada thimble pada tabung sample 

c. Memasukkan pelarut PB secukupnya dalam gelas piala khusus yang sudah 

diketahui dan selanjutnya memasang gelas piala ini pada rangkaiannya 

d. Melakukan sektraksi selama 3 – 5 jam 

e. Setelah selesai, listrik dimatikan dan setelah tidak ada pelarut yang menetes, 

thimble dan sisa bahan diambil 

f. Memasukkan sample tersebut dalam oven tersebut dalam oven selama semalam 

g. Memasukkan sample yang telah dikeringkan dalam oven ke dalam desikator 

h. Menimbang berat akhir sample dan mencatat beratnya. 

( )
sampel awalberat 

100% x sample  sample saring kertasberat  - sample saring kertas awalberat  lemak Kadar +
=

 

 

3.  Analisa Kadar Air (Sudarmadji et al, 1997) 

a. Timbang sample yang telah dihaluskan sebanyak 1 – 2 gram dalam botol timbang 

yang telah diketahui beratnya 

b. Keringkan dalam oven pada suhu 100 – 1050 C selama 3 – 5 jam, kemudian 

didinginkan dalam desikator dan ditimbang 

c. Panaskan lagi dalam oven selama 30 menit, dinginkan dalam desikator dan 

ditimbang 

d. Perlakuan ini diulang sampai tercapai berat konstan, dimana seluruh penimbangan 

berturut – turut kurang dari 0,2 miligram 



e. Pengukuran berat merupakan banyaknya air dalam bahan. Perhitungan kadar air 

berdasarkan berat kering adalah sebagai berikut : 

 100% x 
awalberat 

akhirberat  - awalberat  air Kadar =   

4.  Analisa WHC (Yuwono dan Susanto, 1998) 

a.  Timbang 2 gram bahan dan letakkan pada bagian tengah plat kaca 

b.  Letakkan kertas saring diatas bahan kemudian ditutup dengan plat kaca  

c.  Letakkan beban sebesar 3,5 kg diatas plat kaca selama 5 menit 

d.  Timbang kertas saring sebagai (A) 

e.  Keringkan kertas saring hingga berat konstan 

f.  Ukur kadar air dengan rumus : 

     Mg H2O =  A-B 

     % air bebas  =  mg H2O / berat sampel x 100% 

 % air bebas  =  WHC  =  % air total - % air bebas 

 A  =  berat kertas saring setelah menyerap air dan minyak 

 B  =  berat kertas saring setelah di oven 

5. Analisa kekenyalan ( Chewiness) (Yuwono dan Susanto, 1998) 

         Digunakan Alat Penetrometer ( Unique Identification ) ( Tensile Strength) Dengan 

prosedur sebagai berikut : 

a. Timbang  berat beban (dengan batng pemegang) 

b. Bahan yang akan di uji  diletakkan tepat dibawah jarum penusuk penetrometer. 

c. Tentukan waktu pengujian yaitu waktu yang diperlukan untuk menekan terhadap 

bahan. Waktu yang digunakan biasanya 3 – 10 detik tergantung keadaan sampel. 

d. Lepaskan beban lalu baca sklala penunjuk setelah alat berhenti 

e. Pengujian perlu diulang pada berbagai sisi sampel 

f. Buat rata – rata hasil pembacaan 



g. Rumus Penghitungan penetrasi 

 
(Rata – rata hasil pengukuran x 1/10) (mm) 

Bobot beban  (g) x Waktu pengujian (detik) 
 
 
 

h. Penetrasi dinyatakan dalam mm/g detik. 



Lampiran 2. Data Analisa karakteristik Fisika kimia 
 
Water holding Capacity 
 
Kadar WHC hari ke 0    
konsentrasi I II III Total Rata -rata STDEV CV 

0% 0,474 0,45 0,555 1,074 0,493 0,055 11,159 
1,25%  0,579 0,533 0,591 1,703 0,567 0,030616 5,39963 
2,5%  0,573 0,527 0,573 1,672 0,557 0,026558 4,768063 
3,75% 0,565 0,554 0,549 1,668 0,556 0,008185 1,472186 
5%  1 0,591 0,565 2,000 0,576 0,013 2,256944 

  

 
 

  
Kadar WHC hari ke 7    
konsentrasi I II III Total Rata -rata STDEV CV 

0% 0,584 0,447 0,435 1,466 0,488 0,082779 16,96287 
1,25%  0,567 0,534 0,56 1,660 0,553 0,017388 3,144256 
2,5%  0,566 0,534 0,56 1,660 0,553 0,01701 3,075913 
3,75% 0,568 0,545 0,559 1,690 0,563 0,01159 2,058655 
5%  0,666 0,66 0,593 2,000 0,693 0,040526 5,847866 

 
 

Kadar WHC hari ke 14    
konsentrasi I II III Total Rata -rata STDEV CV 

0% 0,571 0,423 0,528 1,441 0,48 0,076134 15,86118 
1,25%  0,555 0,615 0,563 1,733 0,577 0,032578 5,64612 
2,5%  0,696 0,562 0,672 1,930 0,463 0,071452 15,43231 
3,75% 0,65 0,626 0,661 1,887 0,629 0,017898 2,845446 
5%  0,641 0,584 0,662 2,000 0,629 0,040361 6,416673 

 

Kadar WHC hari ke 28    
konsentrasi I II III Total Rata -rata STDEV CV 

0% 0,449 0,621 0,634 1,703 0,568 0,103262 18,17989 
1,25%  0,501 0,748 0,636 1,885 0,628 0,123678 19,694 
2,5%  0,597 0,756 0,714 2,713 0,69 0,082395 11,94136 
3,75% 0,53 0,664 0,607 1,807 0,6 0,067248 11,20805 
5%  0,529 0,603 0,66 1,795 0,598 0,065684 10,98388 

 
 
 
 
 
 



 
 
Kekenyalan 
 
Nilai Kekenyalan hari ke 0    
konsentrasi I II III Total Rata -rata STDEV CV 

0% 26,5 27,8 29,8 84,1 33,64 1,662328 4,941521 
1,25%  21,8 23,4 24,4 69,6 27,84 1,311488 4,710804 
2,5%  23,8 21,3 23,5 68,6 27,44 1,36504 4,974634 
3,75% 23,1 21,9 22,2 67,2 26,88 0,6245 2,323288 
5%  26,6 25,9 24 76,5 30,6 1,345362 4,396609 

 
Nilai Kekenyalan hari ke 7    
konsentrasi I II III Total Rata -rata STDEV CV 

0% 30 29,8 31,5 91,3 37,92 0,929157 2,450309 
1,25%  18,3 20,3 18,3 56,9 24,16 1,154701 4,77939 
2,5%  20,2 22,1 19,5 61,8 26,12 1,345362 5,150698 
3,75% 20,3 17 18 55,3 23,52 1,692139 7,194467 
5%  21,5 21,4 21,1 64 27 0,208167 0,770987 

 
Nilai Kekenyalan hari ke 14    
konsentrasi I II III Total Rata -rata STDEV CV 

0% 28 29,5 28,75 86,25 37,3 0,75 2,010724 
1,25%  20,4 18,4 20 58,8 26,32 1,058301 4,020899 
2,5%  22,1 18,5 18,6 59,2 26,48 2,050203 7,742459 
3,75% 21,2 18,4 20,5 60,1 26,84 1,457166 5,429084 
5%  17,4 18,1 19,6 55,1 24,84 1,123981 4,524883 

 

 

Nilai Kekenyalan hari ke 28    
konsentrasi I II III Total Rata -rata STDEV CV 

0% 25,6 22,8 21,4 69,8 33,52 2,138535 6,379879 
1,25%  18,8 18,9 20,4 58,1 28,84 0,896289 3,107797 
2,5%  18,5 18,8 20,56 57,86 28,744 1,112894 3,871744 
3,75% 18 18,4 21,5 57,9 28,76 1,915724 6,661072 
5%  17,4 17,5 18,5 53,4 26,96 0,608276 2,256218 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kadar Air 
 
Kadar Air hari ke 0    
konsentrasi I II III Total Rata -rata STDEV CV 

0% 69,223 69,950 72,100 211,273 70,424 1,496003 2,124271 
1,25%  72,961 73,532 78,258 224,751 74,917 2,907442 3,880885 
2,5%  73,510 73,259 74,008 220,777 73,592 0,381227 0,518026 
3,75% 73,033 72,878 73,205 219,116 73,039 0,163574 0,223955 
5%  67,902 73,129 73,674 214,705 71,568 3,18681 4,452821 

 
Kadar Air hari ke 7    
konsentrasi I II III Total Rata -rata STDEV CV 

0% 72,059 68,794 69,105 209,958 69,986 1,801993 2,57479 
1,25%  72,098 67,815 68,453 208,366 69,455 2,310742 3,326946 
2,5%  63,778 71,929 71,035 206,742 68,914 4,470311 6,486797 
3,75% 70,229 60,879 70,146 201,254 67,085 5,374425 8,011406 
5%  72,227 70,727 70,103 213,057 71,019 1,091692 1,537183 

 

 

Kadar Air hari ke 14    
konsentrasi I II III Total Rata -rata STDEV CV 

0% 71,410 71,022 69,705 212,137 70,712 0,893687 1,263835 
1,25%  70,589 69,417 72,764 212,770 70,923 1,698363 2,394646 
2,5%  70,997 72,801 72,801 216,599 72,200 1,04154 1,442583 
3,75% 71,544 72,962 74,068 218,574 72,858 1,26521 1,736542 
5%  71,726 70,293 70,293 212,312 70,771 0,827343 1,169048 

 

 

Kadar Air hari ke 28    
konsentrasi I II III Total Rata -rata STDEV CV 

0% 70,351 73,400 71,189 214,940 71,647 1,575181 2,19854 
1,25%  67,228 59,729 72,603 199,560 66,520 6,466136 9,72059 
2,5%  71,373 72,603 70,959 214,935 71,645 0,855086 1,193504 
3,75% 70,287 71,709 70,026 212,022 70,674 0,905786 1,28164 
5%  68,038 70,169 70,231 208,438 69,479 1,248616 1,797104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kadar Lemak 
 
Kadar Lemak hari ke 0    
konsentrasi I II III Total Rata -rata STDEV CV 

0% 25,587 24,798 25,192 75,577 25,192 0,3945 1,565953 
1,25%  21,464 24,766 23,115 69,345 23,115 1,651 7,142548 
2,5%  30,450 27,642 29,046 87,138 29,046 1,404 4,833712 
3,75% 26,963 24,454 25,708 77,125 25,708 1,2545 4,879741 
5%  27,910 26,456 30,574 84,940 28,313 2,088418 7,376093 

 

 

Kadar Lemak hari ke 7    
konsentrasi I II III Total Rata -rata STDEV CV 

0% 21,142 20,708 20,922 62,772 20,924 0,217007 1,037120 
1,25%  19,567 20,526 21,484 61,577 20,526 0,9585 4,669763 
2,5%  19,456 19,008 19,232 57,696 19,232 0,224 1,164725 
3,75% 13,360 11,979 14,930 40,269 13,423 1,476508 10,999839
5%  13,360 11,979 14,930 40,269 13,423 1,476508 10,999839

 
Kadar Lemak hari ke 14    
konsentrasi I II III Total Rata -rata STDEV CV 

0% 19,909 20,700 20,305 60,914 20,305 0,3955 1,947829 
1,25%  19,159 19,249 19,249 57,657 19,219 0,051962 0,270365 
2,5%  20,568 18,925 19,746 59,239 19,746 0,8215 4,160266 
3,75% 20,529 19,680 20,105 60,314 20,105 0,4245 2,111451 
5%  19,114 19,571 19,471 58,156 19,385 0,240242 1,239299 

 

 

Kadar Lemak hari ke 28    
konsentrasi I II III Total Rata -rata STDEV CV 

0% 22,288 23,573 22,930 68,791 22,930 0,6425 2,801966 
1,25%  23,247 23,332 23,286 69,865 23,288 0,042548 0,182701 
2,5%  22,665 23,217 25,868 71,750 23,917 1,712294 7,159419 
3,75% 24,180 22,848 23,472 70,500 23,500 0,666441 2,835920 
5%  21,456 22,064 21,764 65,284 21,761 0,304009 1,397014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kadar Protein 

 

 
Kadar protein hari ke 0    
konsentrasi I II III Total Rata -rata STDEV CV 

0% 20,358 18,398 19,378 58,134 19,378 0,98 5,057281 
1,25%  19,414 19,687 19,550 58,651 19,550 0,1365 0,698199 
2,5%  19,108 19,628 19,368 58,104 19,368 0,26 1,342420 
3,75% 19,294 19,592 19,443 58,329 19,443 0,149 0,766343 
5%  19,686 19,472 19,579 58,737 19,579 0,107 0,546504 

 

Kadar protein hari ke 7    
konsentrasi I II III Total Rata -rata STDEV CV 

0% 21,416 20,988 20,702 63,106 21,035 0,359346 1,708296
1,25%  21,769 20,823 21,296 63,888 21,296 0,473 2,221074 
2,5%  20,823 19,553 20,188 60,564 20,188 0,635 3,145433 
3,75% 20,247 20,507 20,377 61,131 20,377 0,13 0,637974 
5%  19,634 20,061 19,847 59,542 19,847 0,2135 1,075712 

Kadar protein hari ke 14    
konsentrasi I II III Total Rata -rata STDEV CV 

0% 20,767 20,331 21,049 62,147 20,716 0,361742 1,746225 
1,25%  21,787 19,809 20,798 62,394 20,798 0,989 4,755265 
2,5%  19,728 20,061 19,894 59,683 19,894 0,1665 0,836923 
3,75% 20,507 19,535 20,030 60,072 20,024 0,486028 2,427226 
5%  19,299 20,247 19,773 59,319 19,773 0,474 2,397208 

 

 

Kadar protein hari ke 28    
konsentrasi I II III Total Rata -rata STDEV CV 

0% 21,130 19,374 20,252 60,756 20,252 0,878 4,335374 
1,25%  19,045 19,955 19,500 58,500 19,500 0,455 2,333333 
2,5%  20,245 18,626 19,435 58,306 19,435 0,8095 4,165095 
3,75% 18,654 18,897 18,775 56,326 18,775 0,1215 0,647127 
5%  19,989 19,505 19,747 59,241 19,747 0,242 1,225503 
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