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ABSTRACT 
 

EFFECTS OF TAPIOCA’S CONCENTRATION  TO THE QUALITY OF 
BOER ACROSS PE GOAT’S MEATBALL ON TEXTURE AND 

ORGANOLEPTIC. 
 
 This study was carried out in the Laboratory of Animal Product 
Technology, Animal Husbandry Faculty Brawijaya University, Malang since Juli 
9th until September 12th, 2006.  

The purpose was to know the effect of  tapioca with different 
concenteration to the quality of Boer across PE on texture and organoleptic. This 
study was expected will give information about tapioca concentration to get the 
best quality of goat’s meatball.  

This experiment material was Boer across PE goat’s meatball taken from 
silverside. The methode was experimental research. The treatments were tapioca 
10%,20%,30%,and 40% from totality. The measured variable were texture and 
organoleptic (colour, taste, texture and smell). Then the date has gotten analized 
with single varians analisys.  

The result showed that there was significant effect (P < 0,05) of tapioca 
concentration to the Boer across PE goat’s meatball texture, and very significant 
effect (P < 0,01) for organoleptic (colour, taste, texture and smell). To get the best 
quality of Boer across PE goat’s meatball the concentration which adviced is 10%. 
 
Keywords: Meatballs, Boer, Tapioca, organoleptic
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RINGKASAN 
 

PENGARUH KONSENTRASI TAPIOKA TERHADAP KUALITAS BAKSO 
DAGING KAMBING PERSILANGAN BOER DAN PERANAKAN ETAWA (PE) 

DITINJAU DARI TEKSTUR DAN ORGANOLEPTIK 
 

  
 Pengumpulan data penelitian dilaksanakan di Laboratorium Sumbersekar dan 
Laboratorium Teknologi Hasil Ternak, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 
pada tanggal 9 Juli sampai dengan 12 September 2006.  

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi tapioka 
terhadap kualitas bakso daging kambing persilangan Boer dan Peranakan Etawa (PE) 
ditinjau dari tekstur secara fisik dan organoleptik. Hasil penelitian diharapkan 
memberikan informasi penggunaan konsentrasi tapioka yang tepat pada produk 
bakso daging kambing dengan tekstur yang terbaik dan disukai konsumen. 
 Materi penelitian ini adalah bakso daging kambing hasil persilangan Boer dan 
Peranakan Etawa (PE) yang dibuat dari bagian paha belakang kambing jantan yang 
berumur satu tahun. Metode penelitian adalah penelitian eksperimental dengan 
rancangan acak kelompok yang terdiri dari tiga kelompok dan empat perlakuan. 
Pengelompokan didasarkan waktu penyembelihan dan masing-masing kelompok 
dilakukan perlakuan  penambahan tapioka 10%, 20%, 30%, dan 40% dari berat 
adonan. Variabel yang diukur adalah tekstur bakso secara fisik dan organoleptik 
(warna, bau, rasa, dan tekstur  bakso). Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik 
analisis varians klasifikasi tunggal (anava tunggal) dan dilanjutkan dengan uji lanjut 
Beda Nyata Terkecil (BNT).  

Hasil penelitian menunjukkan pengaruh masing-masing perlakuan terhadap 
tekstur secara fisik berbeda nyata (P < 0,05) dan berbeda sangat nyata   (P < 0,01)  
pada tekstur secara organoleptik, warna, bau, dan rasa. Bakso daging kambing yang 
baik dan memenuhi selera konsumen pada penambahan tepung tapioka 10% dari 
berat adonan. Penambahan tepung tapioka pada bakso daging kambing sebaiknya 10 
% dari berat adonan supaya memenuhi selera konsumen. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kambing merupakan ternak yang sangat potensial untuk dikembangkan 

karena memiliki umur kedewasaan dan umur kebuntingan yang relatif pendek 

dibandingkan dengan ternak ruminansia lain seperti sapi dan kerbau (Murtidjo, 

1993 disitasi Rochfanti, 2005). Jenis kambing yang mulai dikembangkan di 

Indonesia salah satunya adalah kambing Boer. Masyarakat Indonesia 

mengkonsumsi daging kambing berada di bawah konsumsi daging sapi dan ayam. 

Pengolahan daging kambing terbatas pada sate, gulai, dan soto. 

Penganekaragaman pangan olahan asal daging kambing perlu ditingkatkan. 

Pengolahan daging kambing menjadi bakso daging kambing merupakan alternatif 

karena bakso adalah makanan tradisional yang dikenal dan digemari masyarakat 

Indonesia, tetapi bahan bakunya masih terbatas pada penggunaan daging sapi. 

Pengolahan bakso daging kambing tidak berbeda jauh dengan pengolahan  

bakso daging sapi. Bakso daging kambing dibuat dengan cara menghaluskan 

daging kambing kemudian dicampur dengan tapioka atau yang lainnya, setelah itu 

adonan dibentuk  bulat-bulat dengan ukuran yang dikehendaki dan dimasukkan ke 

dalam air panas sampai bakso matang yang ditandai bakso tersebut telah 

mengapung. 

Tepung yang dapat digunakan dalam pembuatan bakso adalah tapioka, pati 

jagung, tepung sagu, pati kentang, pati garut, akan tetapi yang biasa digunakan di 

masyarakat adalah tapioka. Alasannya antara lain tapioka mudah didapat, 
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harganya relatif murah, dan bakso yang dihasilkan juga cukup baik. 

Fernandez, Barreto, Carballo, Gimenez, dan Calmenoro (1998) 

mengatakan bahwa penggunaan tapioka dalam pembuatan bakso berguna untuk 

pembentukan struktur yang lebih kompak  dan  dapat memperbaiki tekstur 

produk, oleh karena itu untuk mendapatkan bakso dengan kualitas cukup baik 

dibutuhkan jumlah konsentrasi tapioka yang tepat, yaitu 10 % dari berat daging 

(Wibowo, 2000). Rahardiyan (2004) menyatakan bahwa konsentrasi tapioka yang 

tinggi mengakibatkan proporsi daging dari adonan bakso semakin sedikit 

sehingga semakin sedikit pula protein miofibrilar yang tersedia untuk menahan air 

dan gelatinasi dalam produk sehingga menyebabkan ikatan antar partikel daging 

semakin sedikit karena terisi oleh tapioka yang menyebabkan flavor daging 

semakin menurun (Purnomo, 1998).  

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui konsentrasi tapioka yang tepat agar mendapatkan bakso daging 

kambing dengan kualitas terbaik dan disukai konsumen. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

• Apakah pemberian konsentrasi tapioka berpengaruh terhadap kualitas 

bakso daging kambing persilangan Boer dan PE ditinjau dari tekstur secara 

fisik dan Organoleptik  ( warna, tektur, bau, dan rasa)? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tapioka terhadap 

kualitas bakso daging kambing persilangan Boer dan PE ditinjau dari tekstur 

secara fisik dan organoleptik ( warna, tekstur, bau, dan rasa). 

 
1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan informasi penggunaan tapioka yang tepat 

untuk produk bakso daging kambing dengan kualitas terbaik dan disukai 

konsumen. 

 
1.5. Kerangka Pikir 

 Diversifikasi produk daging kambing perlu dilakukan karena konsumsi 

masyarakat terhadap daging kambing masih terbatas pada produk seperti sate, 

soto, dan gulai. Daging kambing yang dikonsumsi masyarakat tergolong rendah 

dibandingkan dengan daging sapi dan ayam. Strategi peningkatan konsumsi 

daging kambing salah satunya adalah pengolahan daging kambing menjadi bakso 

daging kambing. 

Produk bakso digemari masyarakat baik tua maupun muda. Proses 

pengolahan bakso memerlukan tapioka yang merupakan bahan pengisi sekaligus 

sebagai bahan pengikat. Kemampuan gelatinisasi dan pembentukan gel tapioka 

membantu memperkuat ikatan di antara protein daging pada bakso dan 

kemampuannya untuk merekatkan, menyerap banyak air serta menstabilkan 

sistem koloid adonan bakso. 
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Tapioka perlu ditambahkan pada bakso karena selain sebagai bahan 

pengisi dan pengikat tapioka juga dapat mereduksi penyusutan selama pemasakan, 

memperbaiki sifat irisan, meningkatkan cita rasa dan mengurangi biaya produksi 

bakso daging kambing. Penambahan tapioka yang berlebihan dapat menurunkan 

kadar protein daging sehingga menurunkan kualitas produk bakso, oleh karena itu 

perlu diketahui konsentrasi penambahan tapioka yang tepat agar didapatkan 

kualitas tekstur secara fisik dan organoleptik bakso daging kambing yang terbaik. 

 
1.6. Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah penggunaan prosentase tapioka dalam 

pengolahan bakso daging kambing Boer (persilangan Boer dengan Peranakan 

Etawa) memberikan pengaruh terhadap tekstur dan organoleptik bakso. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Bakso 

Bakso adalah salah satu produk olahan daging yang digemari masyarakat 

baik tua maupun muda. Daging yang biasa digunakan dalam pembuatan bakso 

adalah daging sapi, meskipun juga digunakan daging ternak lain seperti daging 

kelinci, ayam, termasuk juga kambing (Triadmodjo, 1992 dan Wibowo, 2000). 

Purnomo (1997) mengatakan bahwa bakso adalah makanan olahan asal 

daging secara tradisional yang biasanya dibuat dari daging sapi yang ditambah 

bahan pengisi dan pengikat yaitu tapioka atau pati, garam, bawang putih, dan 

monosodium glutamat (MSG) kemudian digiling sampai halus dengan meat 

grinder, setelah itu diperoleh daging lumat yang bersih, halus dan bebas serat, 

daging lumat digiling lagi bersama dengan bumbu yang sudah 

dihaluskan(Asmawati, 2005), kemudian dimasak dalam air panas (Pandisuryo, 

1983 disitasi Purnomo, 1997). Ciri khas bakso adalah berbentuk bulatan-bulatan 

dengan ukuran yang dikehendaki (Wibowo, 1995). 

Proses pengolahan bakso yang perlu diperhatikan adalah proses perebusan, 

karena berpengaruh pada terjadinya gelatinasi tapioka dan  akan mempengaruhi 

struktur dan tekstur bakso (Purnomo, 1997). Penggunaan suhu perebusan yang 

berbeda menurut Asyhari (1993) mengakibatkan perbedaan terhadap tekstur 

bakso. Widyastuti (1999) menunjukkan bahwa dari berbagai tingkat suhu yang 

diberikan pada pengolahan bakso (70 0C, 80 0C, dan 90 0C) hasil terbaik diperoleh 

pada penggunaan suhu 90 0C selama 10 menit ditinjau dari fisik dan kimiawi. 
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Bakso yang baik menurut Standar Nasional Indonesia SNI 01-3818-1995 meliputi 

keadaan fisik : bau normal (khas daging, gurih, warna kecoklatan, tekstur kenyal) 

dan sifat kimia : Kadar air maksimal 70 %, kadar abu maksimal 3%, protein 

minimal 9%, lemak maksimal 2%, dan boraks tidak boleh ada (Anonim, 1995 

disitasi Linda, 2005). 

 
2.2.  Daging 

Struktur jaringan otot atau daging merupakan komponen utama penyusun 

dan penentu kualitas daging. Otot tersusun dari banyak ikatan serabut otot yang 

disebut fasikuli. Fasikuli ini terdiri dari serabut-serabut-serabut otot, serabut otot 

ini tersusun dari banyak fibril yang disebut miofibril. Miofibril tersusun dari 

banyak filamen yang disebut miofilamen. Miofilamen terdiri dari segmen-segmen 

yang disebut sarkomer. Didalam sarkomer terdapat dua macam miofilamen, yaitu 

filamen tebal dan filamen tipis. Filamen tebal hampir seluruhnya terdiri dari 

molekul-molekul protein kontraktil  miosin, sehingga disebut juga filamen miosin. 

Filamen tipis terutama terdiri dari molekul-molekul protein aktin, sehingga 

disebut juga filamen aktin. Secara singkat susunan komponen daging disajikan 

pada Gambar 1.  

 Daging yang digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan bakso 

adalah hampir seluruh bagian karkas sapi, walaupun demikian daging tetap dipilih 

sesuai dengan kualitas bakso yang diinginkan (Purnomo, 1997). Bagian-bagian 

karkas yang digunakan sebagai bahan baku bakso sebaiknya bagian penutup (top 

side), tanjung (rump), pendasar  dan gandik (silver side) (Asmawati, 2005), serta 

bagian-bagian daging tersebut masih segar (Wibowo, 2001; Siswanto, Suryo dan 

Rachmat, 2000). 
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Gambar 1.  Struktur otot sampai dengan struktur miofibril (Bloom dan Fawsett, 
1969; Forrest et al., 1975 disitasi Soeparno, 1998) 

 
 
2.3. Tapioka 

Tapioka atau sering dikenal sebagai tepung kanji atau pati yang diperoleh 

dari granula-granula pati yang terdapat dalam sel umbi ketela pohon (Syarif, dan 

Irawati, 1988 disitasi Purnomo, 1997). Komposisi zat gizi tapioka menurut 

Direktorat Gizi DepKes RI dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi Zat Gizi Tapioka per 100 gr Bahan 
 
Zat Gizi Kandungan 
Kalori 
Protein 
Lemak 
Karbohidrat 
Air 

362 Kal 
0,5 gram 
0,3 gram 
86,9 gram 
12,0 gram 

 
Sumber : Anonimus (1985) disitasi Sevina (2001) 
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Tjokroadikoesoema (1986) disitasi Sevina (2001), tapioka mempunyai 

sifat-sifat yang mirip dengan tepung ketan, antara lain:  

• tidak mudah menggumpal pada suhu normal sehingga pasta dari 

amilopektin tidak mudah mengeras. 

• memiliki daya pengikat yang tinggi, tapioka memiliki kemampuan mudah 

pekat, sehingga pemakaian pati dapat dihemat. 

• tidak mudah pecah atau rusak, pada suhu normal atau lebih rendah, pasta 

tidak mudah kental dan pecah, dibandingkan dengan tepung biasa 

stabilitas amilopektin pada suhu rendah lebih tinggi.  

• suhu gelatinisasi rendah (74°C-75°C) sehingga menghemat  pemakaian 

energi.  

Fungsi tapioka dalam pembuatan bakso adalah sebagai filler yaitu fraksi 

bukan daging yang ditambahkan dan mempunyai sifat dapat mengikat air dan 

membentuk gel (Widyastuti, 1999) sekaligus sebagai binder atau material bukan 

daging yang dapat meningkatkan daya ikat air daging dan emulsi lemak (Suparno, 

1992 disitasi Susilo, 2003).  Pembentukan gel (gelatinasi) oleh tapioka selama 

proses pembuatan bakso akan menghasilkan kekentalan, kepadatan, dan kekakuan 

(Sulim, 1998 disitasi Linda, 2005). Tahapan pengembangan suspensi pati selama 

gelatinasi dipanaskan dibagi menjadi tiga: 

1) pada saat didalam air dingin granula pati akam menyerap air sebanyak 20-

25% dari beratnya, tahapan ini reversibel. 

2) pada tahapan pemanasan sampai 65°C mulai terjadi pengembangan granula 

yang bersifat irreversibel. Granula pati akan menyerap air lebih banyak yaitu 

300% sampai dengan 2500%. 
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3) pada saat pemanasan diatas 65°C granula pati akan mengalami penguraian 

karena panas. 

 
2.4.  Bumbu-bumbu 

2.4.1. Bawang Putih 

Bawang putih merupakan jenis bumbu yang berasal dari jenis umbi. 

Bawang putih berfungsi memberikan rasa dan bau yang sedap pada masakan serta 

memberikan pengaruh preservatif terhadap bahan pangan karena mengandung 

lemak (minyak esensial substansi  yang bersifat bakteriostatik) (Urbain, 1971 

disitasi Santoso, 1992). Komposisi kimia umbi bawang putih terdiri dari zat 

organik yaitu protein, lemak, hidrat arang disamping mengandung zat-zat hara 

seperti kalsium, fosfor, besi, vitamin, dan belerang yang disajikan pada Tabel 2.  

Tabel 2. Komposisi Kimia Bawang Putih (tiap 100 gram) 
 
Komposisi Jumlah  
Protein (g) 
Lemak (g) 
Hidrat Arang (g) 
Kalsium (mg) 
Phospor(mg) 
Zat besi (mg) 
Vitamin B1(mg) 
Vitamin C (mg) 
Air (g) 
Kalori (kalori) 

4,5 
0,2 
23,2 
412 
134 
1 
0,22 
15 
71 
95 

 
Sumber: Santosa (1992) 
 
Bawang putih mengandung sejumlah komponen aktif antara lain: 

• Allicin, yaitu zat aktif yang mempunyai daya bunuh terhadap bakteri dan 

daya anti radang. 

• Allin, yaitu suatu asam amino yang bersifat sebagai antibiotik. 
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• Selenium, yaitu suatu mikro mineral yang merupakan faktor yang bekerja 

sebagai anti oksidan (anti kerusakan, anti oksidasi sel-sel tubuh oleh zat-

zat racun yang merusak sel) (Santosa, 1992). 

 
2.4.2. Garam    

Garam merupakan hasil olahan laut. Garam mempunyai peranan penting 

dalam proses memasak baik untuk menyedapkan maupun untuk mengawetkan 

makanan. Garam bersifat higroskopis dan dapat mematikan kuman (Sudjaja dan 

Tomasoa, 1991 disitasi Rochfanti, 2005). Garam khususnya garam dapur 

merupakan komponen bahan makanan terpenting. Konsumsi garam biasanya lebih 

banyak diatur oleh rasa, kebiasaan dan tradisi daripada keperluan (Winarno, 

1992). 

Penggunaan garam dapur pada pengolahan makanan khususnya dalam 

pembuatan bakso sangat diperlukan, selain sebagai pemberi rasa awet juga 

perbaikan mutu bakso agar menjadi lebih kenyal (Sunarlim, 1994 disitasi 

Rochfanti, 2005). Pemberian garam berfungsi memperbesar ruang antar filamen 

(aktin miosin) sehingga dapat menahan air dan akan meningkatkan mutu bakso 

(kekerasan dan kekenyalan) yang dihasilkan. 

 
2.4.3. Lada 

 Lada sebagai bumbu masakan bisa memberi bau sedap, harum, dan 

menambah kelezatan rasa makanan, karena di dalam lada terdapat tiga zat khas 

yaitu alkaloid (piperine), minyak atheris dan resine. Piperine adalah zat-zat dari 

kelompok yang sama seperti nicotine, grecoline, dan conicine. Lada dapat 

meningkatkan dan memodifikasi flavour pada pengolahan daging sehingga 
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perbedaan formulasi lada yang ditambahkan akan menghasilkan produk daging 

proses dengan flavour yang berbeda pula. Terdapat dua bentuk macam lada, yaitu 

lada hitam dan lada putih. Lada hitam adalah lada yang dikeringkan tanpa 

kulitnya (Anonim, 1989 disitasi Rochfanti, 2005). 

 
2.4.4. Es atau air es 

 Pembuatan bakso perlu ditambahkan air es sebanyak 10%-15% dari berat 

daging atau bahkan 30% dari berat daging (Wibowo, 2000).  Tujuan penambahan 

es atau air es menurut Kramlich, Pearson, dan Tamber (1982) disitasi Rochfanti 

(2005) dan Wibowo (2000) adalah: 

• melarutkan garam dan mendistribusikannya secara merata keseluruh 

permukaan massa daging. 

• memudahkan ekstraksi protein serabut otot. 

• membantu pembentukan emulsi. 

• mempertahankan mutu adonan karena pengaruh peningkatan suhu akibat 

pemanasan mekanik yang dihasilkan selama penghancuran dan 

percampuran. 

• menambahkan air ke adonan sehingga adonan tidak kering selama 

pembentukan adonan  maupun selama perebusan. 

• meningkatkan rendemen bakso 

Tidak digunakannya es atau air es menyebabkan turunnya mutu adonan 

bakso. Bakso menjadi lembek dan mudah pecah. Ekstraksi protein serabut otot 

adalah 4°-5°C, dengan demikian untuk mempertahankan kestabilan emulsi adonan 

suhunya tidak boleh melebihi 20°C karena peningkatan suu dapat menghambat 

ekstraksi protein serabut otot akibat terjadinya koagulasi protein 

 

11 



2.5. Tekstur 

Tekstur adalah kemampuan saling mengikat antara unsur yang ada di 

dalam bahan yang diuji sehingga menimbulkan suatu tingkat keempukan tertentu 

yang digunakan sebagai parameter kualitas. Tekstur dan konsistensi suatu bahan 

akan mempengaruhi cita rasa yang ditimbulkan untuk bahan tersebut (Winarno, 

1997). 

Tekstur daging banyak ditentukan oleh tiga komponen daging, yaitu 

struktur miofibrilar (aktin, miosin dan troponin) dan status kontraksinya, jaringan 

ikat (kolagen, elastin, retikulin, dan mukopolisakarida matrik) dan tingkat ikatan 

silangnya, dan daya ikat air serta jus daging (Soeparno, 1998). 

Pengukuran tekstur secara fisik dapat dilakukan dengan alat-alat mekanik 

(Kramer and Szczesniak,1981). Salah satu alat untuk mengukur keempukan atau 

tekstur  adalah Pnetrometer (Mulder, Scheele and Veerkamp, l981 disitasi 

Anonim, 2005).  

Prinsip kerja Pnetrometer didasarkan pada penetrasi atau penekanan 

terhadap materi yang diuji, kemudian diukur besarnya tenaga yang digunakan dan 

kedalaman penetrasi. Besarnya tenaga yang digunakan dan kedalaman penetrasi 

dapat diasumsikan bahwa semakin besar tenaga dengan kedalaman penetrasi yang 

besar berarti semakin empuk materi yang diuji (Kramer and Szczesnick, 1981). 
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2.5. Organoleptik  

 Uji organoleptik adalah penilaian secara sensori yang dilakukan dengan 

menggunakan indera pengecap, perasa pada waktu bahan pangan disajikan. 

Penilaian menggunakan indera pengecap dan perasa dipakai untuk mengukur 

mutu bahan pangan dalam rangka pengendalian mutu pengembangan produk yang 

baru (Idris, 1991 disitasi Asmawati, 2005). 

 Menurut Wibowo (2004), ada 4 parameter utama yang perlu dinilai, yaitu 

:warna, bau, rasa, dan tekstur. Kriteria dan mutu sensoris bakso daging dapat 

dilihat pada Tabel 3.  

Warna yang terdapat pada bahan pangan dapat memberikan petunjuk 

mengenai perubahan dalam makanan, contohnya adalah terdapat pencoklatan 

(Deman, 1997 disitasi Rochfanti, 2005). Menurut Delmier (1988) bahan pangan 

yang mengalami perubahan oleh pemanasan dapat diduga mengalami perubahan 

yang nyata dalam pembentukan warna bahan pangan. 

 
Tabel 3. Kriteria Mutu Sensoris Bakso 

Parameter Bakso daging 
Kenampakan Bentuk bulat halus, berukuran seragam, bersih, tidak 

kusam dan berjamur 
Warna Coklat muda cerah atau sedikit agak kemerahan atau 

coklat muda agak keputihan atau abu-abu. Warna 
tersebut merata 

Tekstur Tekstur kompak, elastis, kenyal tetapi tidak liat, tidak 
ada serat, tidak basah berair dan tidak rapuh.      

Rasa Rasa lezat, enak, rasa daging dominan dan rasa 
bumbu cukup menonjol tetapi tidak berlebihan, tidak 
terdapat rasa asin yang mengganggu. 

Bau Bau khas daging segar rebus dominan, tanpa bau 
tengik, bau bumbu cukup tajam. 

 
Sumber : Wibowo (2004) 
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 Rasa makanan dapat dikenali dan dibedakan oleh kuncup-kuncup cecapan 

yang terletak pada papilla yaitu bagian noda merah jingga pada lidah.Rasa                

mempunyai 4 cecapan utama yaitu asin, asam, manis, dan pahit (Winarno , 1997). 

Rasa pada produk daging dapat dipengaruhi oleh reaksi kimia yang terjadi selama 

proses pengolahan pangan misalnya reaksi pencoklatan serta kandungan glutamin 

( Belitz dan Grosh, 1986 disitasi Winarno, 1997).  

Tekstur daging merupakan salah satu penentu kualitas daging. Kesan 

keempukan secara keseluruhan meliputi tiga aspek yaitu kemudahan awal 

penetrasi gigi ke dalam daging, mudahnya daging dikunyah menjadi potongan-

potongan yang lebih kecil, dan jumlah residu yang tertinggal setelah pengunyahan 

(Weir,1960; Bratzler, 1971 disitasi Soeparno, 1998). Keempukan daging dapat 

ditentukan dengan dua metode yaitu; organoleptik dan fisik. Metode organoleptik 

dapat dilakukan dengan cara uji panel cita rasa yaitu melalui sentuhan atau rabaan 

dengan tangan dan bagian-bagian mulut. 

Penilaian penelis terhadap mutu organoleptik produk bakso dipengaruhi 

oleh kondisi pengujian. Kondisi ini antara lain sebagai berikut.  

1. Tempat pengujian 

Ruangan dimana pengujian dilaksanakan panelis harus merdeka satu sama 

lain, bebas dari gangguan misalnya suara dan bau-bauan serta warna yang dapat 

mengganggu warna sampel yang diuji. 

2. Penerangan 

Penerangan yang merata adalah penting. Sinar fluorescent putih yang 

alami lebih cocok daripada sinar putih yang redup. Sinar-sinar fluorescent merah 
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dipakai di lembaga penelitian pangan, ottawa, untuk menyembunyikan perbedaan 

warna-warna yang menyolok dari contoh-contoh yang flavornya akan dinilai.  

3. Jadwal Pengujian 

Waktu pada saat mana pengujian dilaksanakan mempengaruhi hasil-hasil 

pengujian. Walaupun waktu tersebut tidak dapat dikontrol apabila jumlah 

pengujiannya banyak, ternyata bahwa siang hari merupakan waktu yang terbaik 

untuk  melaksanakan pengujian. Karena kebiasaan makan dari seorang panelis 

mempengaruhi hasil pengujian, pengujian hendaknya tidak dilakukan dari 1 jam 

sebelum makan sampai 2 jam sesudah makan. 

4. Wadah  

Contoh yang akan diuji haruslah disajikan kepada panelis dalam wadah 

yang bersih, tak berbau dan tak berasa. 

5. Prosedur Pengujian 

Umumnya telah disepakati bahwa ditelan atau tidaknya contoh oleh 

panelis tak akan mengubah hasil pengujian, tetapi panelis harus diminta untuk 

memakai cara yang sama dalam menguji masing-masing contoh. Pakailah 

crackers, roti tawar, selderi, apel atau air untuk menghilangkan sisa-sisa aroma 

dari dalam mulut pada selang waktu pengujian contoh-contoh dari bahan pangan 

tertentu. Apabila air yang dipakai, air tersebut suhunya harus sama dengan suhu 

kamar, karena air yang dingin mengurangi efisiensi dari saraf pengecap. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi  dan Waktu Penelitian 

Pengumpulan data penelitian dilaksanakan mulai tanggal 9 Juli 2006 

sampai dengan  12 September 2006 di Laboratorium Milk Pilot Plant Teknologi 

Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

 
3.2 Materi Penelitian  

3.2.1 Bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bakso daging 

kambing persilangan Boer dan Peranakan Etawa yang dibuat dari bagian paha  

belakang kambing jantan yang berumur satu tahun. Bahan lainnya adalah tapioka, 

bawang putih, garam, merica, dan air es.  

3.2.2 Peralatan 

Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan bakso daging kambing Boer 

adalah : meat grinder, blender (untuk daging), sendok makan, kompor, panci, 

mangkok, pisau, termometer, plastik, dan neraca analitik digital. Peralatan yang 

digunakan untuk pengujian adalah : pnetrometer PNR 6. 

 
3.3 Metode Penelitian 

3.3.1    Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimental dan  

Rancangan yang digunakan adalah RAK (Rancangan Acak Kelompok) (Arikunto, 

1993).  

16 

 



3.3.2 Perlakuan Sampel dan Macam Perlakuan 
 

Sampel penelitian terdiri dari bakso daging kambing dengan daging yang 

berasal dari tiga kambing dengan jenis kambing yang sama dan tiga waktu 

pemotongan yang berbeda. Waktu pemotongan yang berbeda-beda ini dijadikan 

sebagai dasr pembagian kelompok. Pada tiap-tiap kelompok daging diperlakukan 

penambahan konsentrasi tapioka yang bervariasi yaitu 10% (T1), 20% (T2), 30% 

(T3), dan 40% (T4) dari berat adonan.   

 
3.3.3 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah tekstur secara obyektif 

dan untuk organoleptik adalah kesukaan konsumen terhadap tekstur, rasa, warna 

dan rasa. Prosedur pengujian analisa tekstur dengan menggunakan alat 

pnetrometer PNR 6 milik Program Studi THT Fapet Unibraw dan uji organoleptik 

dengan metode Hedonik menurut Watts, Ylimak, Jeffery dan Elias (1989) disitasi 

Widyastuti (2007). Masing-masing prosedur kerja metode tersebut dapat dilihat 

pada Lampiran 1. 

 
3.3.4 Prosedur Pengumpulan dan Analisis Data 

 Semua data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis statistik 

analisis varians klasifikasi tunggal (Anova tunggal) mengingat hanya ada satu 

variabel bebas yaitu konsentrasi tapioka yang berbeda. Jika pada analisis varians 

tunggal ini diketahui variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat (F 

hitung > F tabel) maka dilakukan uji lanjut BNT (Beda Nyata Terkecil) mengingat 

jumlah perlakuan kurang dari 6. Uji lanjut ini digunakan untuk mengetahui 

perlakuan mana yang memberikan pengaruh terkecil maupun yang terbesar. 
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3.3.5 Pelaksanaan Penelitian 

3.3.5.1 Persiapan 

Daging kambing Boer persilangan dengan Peranakan Etawa didapat dari 

peternakan Laboratorium "Sumber Sekar" milik Fakultas Peternakan Universitas  

Brawijaya Malang. Daging kambing Boer merupakan ternak yang telah siap 

potong dengan umur 1 tahun dengan bobot hidup antara 60-70 kg. Daging 

kambing Peranakan Boer didapatkan dengan memisahkan daging dari tulang 

(deboning), jaringan ikat dan lemak ekstramuskuler di bagian paha belakang yang 

memiliki karakteristik daging lebih kenyal, karena merupakan tempat gerak aktif 

ternak serta memiliki kandungan lemak yang sedikit (Bahar, 2003). Proses 

pemotongan dan deboning memerlukan waktu ± 2 jam. 

 
3.3.5.2 Pembuatan bakso 

Prosedur penelitian pembuatan bakso dengan  penambahan tapioka 

menurut Wibowo (1995) meliputi : 

1.  Daging dicincang kasar untuk memotong jaringan ikat yang berasal dari bagian 

paha belakang, kemudian daging digiling halus menggunakan "meat grinder" 

dengan menambahkan crushed ice sebanyak 10 % dari berat adonan. 

2.  Daging giling ditambah garam (2,5%), merica bubuk (0,5 %), dan bawang 

putih halus (2%), dan tepung. Adonan dihomogenkan menggunakan meat 

blender selama 10' dengan menambahkan 10 % crushed ice. 

3.  Adonan dikemas dalam plastik dan disimpan dalam ice box hingga siap         

dicetak. 
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4.   Adonan dicetak bulat-bulat dengan menggunakan tangan dan direbus dalam 

1500 ml air pada suhu 600C selama 10 menit dan dilanjutkan pada perebusan 

900 C selama 10 menit. 

5.    Bakso ditiriskan dan didinginkan diatas piring plastik yang dialasi kertas  tisu. 

6.   Bakso yang telah dingin dikemas dalam plastik berlabel dan disimpan dalam      

Freezer hingga dilakukan pengujian. 

Untuk jumlah konsentrasi tapioka yang ditambahan pada tiap-tiap perlakuan 

dijelaskan pada Tabel 4 sedangkan pelaksanaan pembuatan bakso secara skematis 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Tabel 4. Komposisi adonan bakso daging kambing Peranakan Boer dalam 

200 gram adonan. 
 
Komponen TI T2 T3 T4 
Daging (g) 130 110 90 70 
Tapioka (g) 20 40 60 80 
Garam (g) 5 5 5 5 
Bawang (g) 4 4 4 4 
Merica (g) 1 1 1 1 
Crushed Ice (g) 40 40 40 40 
Jumlah(gram) 200 200 200 200 
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 Pemotongan kambing hasil persilangan Boer dan peranakan 
Etawa dan pengambilan daging bagian paha belakang 

Daging digiling menggunakan meat grinder. 

Penambahan: bawang putih (2%), garam (2,5%), 
tepumg tapioka (10%, 20%, 30%, 40% dari berat 
adonan) 

Homogenasi adonan + air es 10% dari adonan 

Dicetak manual dengan tangan 

Perebusan I (±60°C) selama 10 menit 

Perbusan II (±90°C) selama 10 menit 

Pendinginan bakso 

Bakso siap diuji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Skema pembuatan bakso 
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BAB IV 

Hasil dan Pembahasan 

 

4.1. Tekstur Secara Fisik 

Rerata hasil penelitian untuk tekstur bakso daging kambing persilangan 

Boer dan peranakan Etawa dengan perlakuan konsentrasi tapioka disajikan pada 

Tabel 5. Hasil analisis ragam (Lampiran 2) menunjukkan adanya perbedaan 

pengaruh konsentrasi tapioka yang nyata (P < 0,05) terhadap tekstur bakso. Hasil 

uji BNT diketahui bahwa konsentrasi tapioka 40% menghasilkan tekstur terendah 

dibanding perlakuan yang lain (10%, 20%, 30%).  

 
Tabel 5. Rerata Tekstur (mm/gr/det) Bakso Kambing Persilangan F1 Boer 

dan PE dengan Perlakuan % tapioka 
 

Konsentrasi Tapioka (T) Rerata ( mm/gr/det) 
10% 0,195a

20% 0,171b

30% 0,156b

40% 0,135b

Keterangan: -notasi superskrip yang berbeda menunjukkan terdapat perbedaan  
pengaruh yang    nyata (P < 0,05) 

                      

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pengaruh tapioka 

terhadap tekstur bakso daging kambing terkecil adalah pada perlakuan tapioka 

10% yaitu 0,195 mm/gram/detik dan pengaruh yang tertinggi pada perlakuan 

tapioka 40% sebesar 0,135 mm/gram/detik dan juga dapat diketahui bahwa tekstur 

bakso menurun dengan makin meningkatnya konsentrasi tepung  tapioka.  

Penurunan keempukan tekstur ini dapat dipahami mengingat peranan dari 

tapioka itu sendiri. Dalam pembuatan bakso tapioka selain berperan sebagai filler 
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yang mampu mengikat sejumlah air dan gelatinasi selama proses pemanasan yang 

menyebabkan pasta menjadi kental dan kaku (Salim, 1998 disitasi Linda, 2005) 

juga berperan sebagai binder yang mampu meningkatkan daya ikat air, daging, 

dan emulsifikasi (Susilo, 2003). Penurunan keempukan ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Susilo (2003) yang diperkuat Linda (2005), bahwa 

penambahan tapioka membantu pengentalan dan kekakuan pada produk olahan 

daging seperti bakso. 

 
4.2. Organoleptik 

4.2.1. Warna  

Rerata skor kesukaan panelis terhadap warna bakso daging kambing 

dengan perlakuan terdapat pada Tabel 6. Hasil analisis ragam (Lampiran 3) 

menunjukkan bahwa perlakuan tapioka memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P < 0,01) terhadap warna bakso. Respon panelis terhadap warna bakso menurun 

seiring dengan konsentrasi tapioka yang meningkat. Skor tertinggi menunjukkan 

kesukaan konsumen pada warna bakso kambing adalah pada perlakuan tapioka 

10% yaitu 8,55, tapioka 20% sebesar 7,89,  tapioka sebesar 6,85, dan terendah 

pada perlakuan tapioka 40% yaitu 5,88. 

 
Tabel 6. Rerata Skor Mutu Organoleptik Warna Bakso Kambing Boer 

Persilangan F1 dengan PE dengan perlakuan % Tapioka 
 

Faktor Konsentrasi Tapioka (T) Rerata 
10% 8,556a

20% 7,889b

30% 6,852c

40% 5,889d

Keterangan:     -notasi superskrip yang berbeda menunjukkan terdapat perbedaan pengaruh yang    
sangat nyata (P < 0,01)  
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Panelis lebih menyukai warna yang masih banyak mengandung daging 

kambing dibandingkan dengan bakso yang banyak mengandung tapioka. Warna 

bakso yang mengandung lebih banyak daging kambing memiliki warna mendekati 

warna daging kambing masak itu sendiri yaitu berwarna coklat (Gurnadi, 1996 

disitasi Hidayati, 2002). Semakin banyak ttapioka yang ditambahkan maka warna 

bakso daging kambing semakin terang. 

Kecenderungan panelis lebih menyukai warna bakso dengan kandungan 

tapioka paling rendah ini (10%) sesuai dengan parameter kriteria mutu sensoris 

yang baik dari bakso yaitu warna coklat atau sedikit kemerahan serta warnanya 

merata tanpa ada warna lain yang mengganggu sebagaimana dikemukakan oleh 

Wibowo (2004).  

 
4.2.2 Bau 

Rerata kesukaan panelis terhadap bau bakso daging kambing  dengan 

perlakuan penambahan konsentrasi tapioka terdapat pada Tabel 7. Hasil analisis 

sidik ragam (Lampiran 4) menunjukkan bahwa perlakuan penambahan tapioka 

memberikan perbedaan yang sangat nyata (P < 0,01) terhadap mutu organoleptik 

bau bakso daging kambing. Pada uji BNT diketahui bahwa perlakuan tapioka 40% 

memberikan pengaruh terbesar pada bau secara nyata dibandingkan perlakuan 

lainnya (10%, 20%, 30%).  
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Tabel 7. Rerata Skor Mutu Organoleptik Bau Bakso Kambing Boer 
Persilangan F1 dengan PE dengan Perlakuan % Tapioka 

 
Konsentrasi Tapioka (T) Rerata 

10% 7,444a

20% 8,222a

30% 6,444b

40% 5,778c

Keterangan:     -notasi superskrip yang berbeda menunjukkan terdapat perbedaan pengaruh yang    
sangat nyata (P < 0,01)  

 

 Tabel 7 menunjukkan bahwa respon panelis terhadap bau bakso daging 

kambing cenderung mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya 

konsentrasi tapioka yang ditambahkan, artinya panelis lebih menyukai bau bakso 

yang masih banyak mengandung daging kambing dibanding dengan bakso yang 

mengandung tapioka. Penilaian terhadap bau tertinggi diperoleh pada perlakuan 

konsentrasi tapioka 20% yaitu 8,222, sedangkan penilaian terhadap bau terendah 

diperoleh pada perlakuan tapioka 40% yaitu 5,778.  Bau bakso selain dipengaruhi 

oleh aroma khas daging yang digunakan juga dipengaruhi oleh bumbu-bumbu dan 

bahan lainnya yang ditambahkan (Linda, 2005). Bakso kambing dengan 

konsentrasi tapioka terendah (10%) memiliki bau kambing yang lebih dominan 

sehingga menjadi lebih amis.  

Pada konsentrasi tapioka 20% kecenderungan panelis terhadap bau bakso 

daging kambing semakin meningkat. Bakso dengan konsenterasi ini bau amisnya 

sudah berkurang, sebab dengan meningkatnya tapioka yang ditambahkan maka 

bau amis akan berkurang karena semakin banyak tapioka yang tercampur dan 

berinteraksi dengan daging. Pada penelitian lain yang serupa juga ditemukan,  

 

24 



bahwa bakso dengan penambahan tapioka 20% dan putih telur 15% memperoleh 

skor tertinggi (Linda, 2005). 

4.2.3. Rasa  

Rerata kesukaan panelis pada rasa bakso daging kambing dengan 

perlakuan konsentrasi tapioka yang berbeda terdapat pada Tabel 8. Hasil analisis 

sidik ragam (Lampiran 5) menunjukkan adanya perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P < 0,01) pada penambahan konsentrasi tapioka terhadap uji organoleptik 

rasa. Pada uji BNT diketahui bahwa konsentrasi tapioka 40% memberikan respon 

rasa yang terendah secara nyata dibanding perlakuan yang lainnya (10%, 20%, 

dan 30%). 

 
Tabel 8. Rerata Skor Mutu Organoleptik Rasa Bakso Daging Kambing Boer 

Persilangan F1 dengan PE dengan perlakuan % Tapioka 
 
Konsentrasi Tapioka (T) Rerata 

10% 8,222a

20% 7,629b

30% 6,481c

40% 5,741d

Keterangan:     -notasi superskrip yang berbeda menunjukkan terdapat perbedaan pengaruh yang    
sangat nyata (P < 0,01)  

  
Pada Tabel 8 diketahui bahwa panelis lebih menyukai rasa bakso kambing 

dengan penambahan tapioka sebanyak 10%. Kesukaan panelis terhadap rasa 

bakso kambing semakin menurun seiring dengan meningkatnya konsentrasi 

tapioka yang ditambahkan. Hal ini karena peningkatan konsentrasi tapioka 

menyebabkan rasa bakso khas kambing  semakin menurun. Rasa bakso 

dipengaruhi oleh garam dan bumbu berupa bawang putih dan merica yang 

ditambahkan (Linda, 2005), diduga dengan meningkatnya level tapioka maka 
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persentase garam dan bumbu yang berinteraksi dengan daging akan semakin 

berkurang. 

 Kemungkinan ini diperkuat oleh pendapat Kumalaningsih (1986) disitasi 

Rochfanti (2005) yaitu rasa pada bahan pangan dapat berasal dari bahan pangan 

itu sendiri tetapi apabila telah mendapat perlakuan maka rasanya dapat 

dipengaruhi oleh bahan-bahan yang ditambahkan juga oleh Winarno (1992) 

bahwa faktor yang mempengaruhi rasa yaitu senyawa kimia, suhu, konsentrasi 

dan interaksi dengan komponen-komponen rasa yang lain, dengan demikian rasa 

gurih pada bakso daging kambing diduga berasal dari interaksi komponen rasa 

dari daging  kambing dan bumbu-bumbu yang ditambahkan.  

 
4.2.4. Tekstur 

Rerata rangking kesukaan pada tekstur bakso daging kambing dengan 

perlakuan konsentrasi tapioka terdapat pada Tabel 9. Hasil analisis ragam 

(Lampiran 6) menunjukkan adanya perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap tekstur bakso daging kambing. Pada uji BNT diketahui bahwa 

penambahan tapioka dengan berbagai konsentrasi pada adonan bakso memberikan 

pengaruh tekstur yang berbeda nyata bakso daging kambing satu dengan yang 

lainnya.  
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Tabel 9. Rerata Skor Mutu Organoleptik Tekstur Bakso Kambing Boer   
Persilangan F1 dengan PE dengan perlakuan % Tapioka 

 
Konsentrasi Tapioka (T) Rerata 

10% 8,333a

20% 7,852a

30% 6,481c

40% 5,815d

Keterangan:      notasi superskrip yang berbeda menunjukkan terdapat perbedaan pengaruh yang    
sangat nyata (P < 0,01)  

 
 
 Berdasarkan Tabel 9 diatas perlakuan 40% cenderung memberikan 

pengaruh terkecil terhadap tekstur bakso daging kambing berbeda nyata dengan 

perlakuan 10%, 20%, 30% dimana skor masing masing 5,815; 8,333; 7,852; dan 

6,481. Berdasarkan rerata skor, kesukaan panelis terhadap tekstur bakso daging 

kambing  pada masing-masing perlakuan menurun seiring dengan penambahan 

tapioka. Bakso kambing dengan perlakuan penambahan tapioka sebanyak 10% 

dari adonan cenderung  lebih disukai panelis daripada yang lain. Respon panelis 

kemungkinan disebabkan oleh  semakin tinggi konsentrasi tapioka yang 

ditambahkan menyebabkan teksturnya semakin alot.  

  Penambahan tapioka akan membuat tekstur semakin alot karena protein 

pati akan mengisi rongga-rongga diantara benang-benang protein daging sehingga 

akan terbentuk ikatan antar molekul protein daging untuk membentuk matrik guna 

memperoleh tekstur yang kokoh (Naruki dan Karoni, 1991 disitasi Hidayati, 

2002), oleh karena itu dapat dipahami mengapa semakin tinggi konsentrasi 

tapioka yang ditambahkan tekstur bakso semakin alot akibatnya kesukaan panelis 

terhadap tekstur bakso semakin menurun. 
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De Mann (1997) menyatakan bahwa tekstur merupakan bagian yang 

penting dari mutu makanan, kadang-kadang lebih penting daripada bau, rasa, dan 

warna. Tekstur makanan dapat didefinisikan sebagai cara bagaimana berbagai 

unsur ditata dan digabung menjadi mikro dan makrostruktur.  
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Bab V  

Kesimpulan dan Saran 

 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka kesimpulan yang dapat diambil 

adalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan konsentrasi tapioka yang berbeda pada produk bakso daging 

kambing berpengaruh secara nyata ( P < 0,05) pada tekstur secara fisik dan 

sangat nyata (P < 0,01) pada  organoleptik warna,bau, rasa, dan tekstur. 

2. Perlakuan terbaik adalah penambahan tapioka  10% untuk tekstur secara fisik 

dan organoleptik warna, bau, rasa, dan tekstur. 

 
5.2 Saran 

Produk bakso daging kambing yang baik dan memenuhi selera konsumen 

dengan menggunakan  tapioka sebaiknya sebanyak 10% dari adonan.
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