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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Nangka adalah buah tahunan yang dikenal luas di dunia. Tumbuh 

melimpah pada daerah beriklim tropis, di Bangladesh, India dan menyebar ke 

daerah tropis di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia (Rahman, Nahar, 

Mian dan Mosihuzzaman, 1999). Pohon nangka dapat tumbuh di setiap daerah di 

Indonesia. Beberapa daerah di Jawa Timur yang menjadi sentra penghasil buah 

nangka adalah Lumajang, Jember, Malang, Probolinggo dan Pasuruan. Rasa 

buahnya yang manis membuat berbagai kalangan masyarakat menyukainya. 

Nangka merupakan salah satu jenis produk unggulan di Malang. Luas 

areal nangka hingga akhir 2005 tercatat 12.435,00 Ha dengan produksi mencapai 

754,32 ton/tahun (Data Statistik Pemkot Malang, 2008). Begitu luasnya lahan 

untuk budidaya nangka, membuat peluang investasi terbuka lebar dan potensial 

disektor pengolahan nangka untuk menjadi makanan olahan dan buah segar yang 

berkualitas. Seiring  berjalannya waktu, sudah banyak ditemukan industri rumah 

tangga yang bergerak di bidang produksi kripik nangka. 

Pengolahan buah nangka menjadi kripik menghasilkan hasil samping 

sebanyak 65-80% dari berat keseluruhan buah nangka yaitu dami 45%, biji 

nangka 11%  dan kulit serta hati nangka 9% (Crane, Balerdi dan Campbell, 2002). 

Menurut Bobbio, El-Dash, Bobbio dan Rodrigues (1978) dan Kumar, Singh, 

Abidi, Upadhyay dan Singh (1988), bagian biji nangka mencapai 10-15% dari 

berat total buah nangka dan memiliki kandungan karbohidrat dan protein yang 
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tinggi. Biji nangka selama ini belum banyak dimanfaatkan dan diolah menjadi 

bahan pangan, pada umumnya dijadikan pakan ternak atau dibuang begitu saja, 

sedangkan pada masyarakat pedesaan, biji nangka biasanya dimanfaatkan sebagai 

camilan dengan direbus dan digoreng. 

Menurut Astawan (2007) dan Ahmed, Malek, Jahan dan Salamatullah 

(1986), biji nangka merupakan sumber karbohidrat (36,7 g/100 g), protein (4,2 

g/100 g) dan energi (165 kkal/100 g). Astawan (2007) lebih lanjut menyatakan 

bahwa biji nangka juga merupakan sumber mineral yang baik. Kandungan mineral 

per 100 gram  biji nangka adalah fosfor (200 mg), kalsium (33 mg) dan besi (1,0 

mg). Biji nangka dengan demikian dapat digunakan sebagai sumber bahan pangan 

yang potensial. 

Kondisi biji nangka yang basah tidak dapat disimpan dalam jangka waktu 

yang lama. Biji nangka yang direbus atau digoreng juga hanya dapat bertahan 

dalam beberapa hari saja. Pengolahan biji nangka menjadi tepung adalah salah 

satu alternatif pengolahan yang baik dalam rangka memperpanjang daya simpan, 

efisiensi tempat penyimpanan, wilayah distribusi yang semakin luas dan dapat 

digunakan untuk pembuatan berbagai produk pangan yang lain. Selama ini belum 

banyak informasi yang berkaitan dengan pembuatan tepung biji nangka. 

Dwima (2007) melaporkan bahwa biji nangka dapat dimanfaatkan menjadi 

tepung. Proses pembuatan tepung biji nangka ini dibuat dengan menggunakan 

metode sun drying. Tulyathan, Tananuwong, Songjinda dan Jaiboon (2002), 

menggunakan metode tray drying dengan suhu 50-60 
o
C, mampu menghasilkan 

tepung biji nangka sebanyak 36,4%, sedangkan Odoemelam (2005) menggunakan 

cara biji nangka disangrai (roasted) pada suhu 120 
o
C selama 2 jam untuk 
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kemudian diolah menjadi tepung melalui penggilingan. Cara pengeringan yang 

berbeda dengan tingkatan suhu yang beragam dapat menghasilkan tepung biji 

nangka dengan kualitas yang berbeda pula. Kualitas tepung yang berbeda akan 

berpengaruh pada sifat-sifat fungsionalnya ketika digunakan dalam campuran 

adonan dari suatu formula produk olahan bahan pangan. 

Pemanfaatan tepung biji nangka yang telah dilaporkan adalah pada 

pembuatan kue kering (Dwima, 2007) dan adonan white breads (Tulyathan et al., 

2002). Penggunaan tepung biji nangka pada pengolahan produk daging belum 

pernah dilaporkan. Pemanfaatan tepung pada produk olahan daging terutama 

untuk produk-produk daging yang diolah dengan teknologi restructured meat, 

misalnya bakso, nugget dan stick daging. Tepung digunakan sebagai filler dan 

binder dalam produk restructured meat. 

Bakso daging sapi merupakan makanan tradisional yang sangat digemari 

oleh konsumen di berbagai kalangan masyarakat. Bakso secara tidak sengaja telah 

menerapkan teknologi restructured meat, yang mana titik berat perhatian dalam 

pembuatan bakso adalah kemampuan saling mengikat antar partikel daging dan 

bahan-bahan lain yang ditambahkan (Purnomo, 1998). Salah satu bahan untuk 

membuat bakso adalah tepung tapioka. 

Bakso khas Indonesia dibuat dari daging giling, kemudian ditambah 

tapioka, bahan pengikat (putih telur, polifosfat), bumbu dan air sehingga terbentuk 

adonan dan dibentuk bulat-bulat kecil (diameter ± 8-10 cm), kemudian direbus 

dalam air mendidih selama 10 menit (Astawan dan Astawan, 1989; Ashari, 1989 

dan Setiyono, 1992). Bakso yang dipasarkan di Indonesia seharusnya memenuhi 

syarat kualitas Standar Nasional Indonesia (SNI), meliputi sifat fisik bau normal 
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(khas daging), rasa gurih, warna kecoklatan, tekstur kenyal dan sifat kimia kadar 

air maksimal 70%, kadar abu maksimal 3%, kadar protein minimal 9%, kadar 

lemak maksimal 2% dan borak tidak boleh ada (Anonim, 1995). 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh substitusi tepung tapioka dengan tepung biji nangka 

pada pembuatan bakso daging sapi terhadap kualitas kimia (kadar air, protein, 

lemak, abu, serat kasar dan pH). 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

substitusi tepung tapioka dengan tepung biji nangka pada pembuatan bakso 

daging sapi terhadap kualitas kimia (kadar air, protein, lemak, abu, serat kasar dan 

pH). 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah hasil samping 

buah nangka khususnya biji nangka, meningkatkan palatabilitas konsumen dan 

menjadi bahan kajian yang dapat dijadikan obyek penggalian informasi baru 

mengenai kualitas bakso. 

1.5. Kerangka Pikir 

Bakso daging sapi merupakan makanan tradisional yang sangat digemari 

oleh konsumen di berbagai kalangan masyarakat. Bakso secara tidak sengaja telah 

menerapkan teknologi restructured meat, yakni titik berat perhatian dalam 

pembuatan bakso adalah pada kemampuan saling mengikat antara partikel daging 

dan bahan-bahan yang ditambahkan (Purnomo, 1998). Teknik pengolahan dengan 
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cara restrukturisasi bertujuan untuk memanfaatkan potongan daging yang relatif 

kecil dan tidak beraturan, kemudian direkatkan kembali menjadi ukuran yang 

lebih besar dengan menggunakan bahan pengikat (Raharjo dkk., 1994; Sofos 1986 

dalam Purnomo, 1998). 

Biji nangka merupakan salah satu hasil samping yang dihasilkan dari 

pemanfaatan/pengolahan buah nangka dan memiliki kandungan karbohidrat dan 

protein yang cukup tinggi. Dwima (2007) menyatakan bahwa biji nangka dapat 

dimanfaatkan menjadi tepung, proses pembuatan tepung biji nangka ini dibuat 

dengan metode sun drying. 

Tepung yang dihasilkan dari biji nangka mengandung senyawa amilosa 

dan amilopektin. Amilosa memiliki sifat mudah menyerap air sedangkan 

amilopektin bersifat lebih lekat dan cenderung membentuk gel apabila 

disuspensikan dengan air. Umumnya baik digunakan sebagai bahan pengikat 

(Wahyudi, 2009). Kajian substitusi tepung tapioka dengan tepung biji nangka 

merupakan hal baru dalam pengolahan bakso, untuk itu diharapkan biji nangka 

dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pangan yang potensial. 

Penambahan bahan pengisi dan bahan pengikat yang berlebihan akan 

menurunkan kualitas produk bakso, oleh karena itu perlu diketahui konsentrasi 

substitusi tepung tapioka dengan tepung biji nangka agar didapatkan bakso 

dengan kualitas fisik dan kimia yang terbaik. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas 

maka perlu dilakukan penelitian tentang kajian substitusi tepung tapioka dengan 

tepung biji nangka dalam pembuatan bakso daging sapi. 
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Dipotong kecil-kecil

Digiling dengan meat grinder sampai halus

Ditambahkan dengan tepung tapioka, garam, tepung biji nangka, 

gula, bawang putih, putih telur dan air es sesuai formula

Pencampuran adonan

Daging sapi

Daging giling

Adonan

Pencetakan bulat-bulat

Perebusan dalam air pada suhu 60-80 oC sampai bakso mengeras dan 

mengapung, kemudian dengan air mendidih samapai matang

Penirisan dan pendinginan

Bakso

  Analisa:

  1. Kadar Air

  2. Kadar Protein

  3. Kadar Lemak

  4. Kadar abu

  5. Kadar serat Kasar

  6. pH

 

Gambar 1. Diagram alir prosedur pembuatan bakso (Wibowo, 1995) 

1.6. Hipotesis 

Substitusi tepung tapioka dengan tepung biji nangka pada pembuatan 

bakso daging sapi berpengaruh terhadap kualitas kimia (kadar air, protein, lemak, 

abu, serat kasar dan pH). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Nangka 

Nangka merupakan tanaman buah berupa pohon yang berasal dari India 

dan menyebar ke daerah tropis termasuk Indonesia. Pohon ini di Indonesia 

memiliki beberapa nama daerah antara lain nongko/nangka (Jawa dan Gorontalo), 

langge (Gorontalo), anane (Ambon), lumasa/malasa (Lampung), nanal atau krour 

(Irian Jaya) dan nangka (sunda). Beberapa nama asing yaitu: jacfruit, jack 

(Inggris), nangka (Malaysia), kapiak (Papua Nugini), liangka (Filipina), peignai 

(Myanmar), khnaor (Kamboja), mimiz, miiz hnang (laos), khanun (Thailand) dan 

mit (Vietnam) (Prihatman, 2000). 

Nangka adalah salah satu jenis buah yang paling banyak ditanam di daerah 

tropis. Buah ini cukup terkenal di seluruh dunia, dalam bahasa Inggris dinamakan 

jack fruit. Tanaman ini diduga berasal dari India bagian selatan yang kemudian 

menyebar ke daerah tropis lainnya, termasuk Indonesia. Pohon nangka dapat 

tumbuh hampir di setiap daerah di Indonesia (Astawan, 2007). 

Pohon nangka termasuk dalam suku Moraceae, nama ilmiahnya adalah 

Artocarpus heterophyllus. Pohon nangka umumnya berukuran sedang, dengan 

tinggi mencapai 20 meter, walaupun ada yang mencapai 30 meter. Batang bulat 

silindris, sampai sekitar 1 meter garis tengahnya (Anonim, 2008). Tajuk buah 

nangka padat dan lebat, melebar dan membulat apabila di tempat terbuka. Seluruh 

bagian tumbuhan mengeluarkan getah pekat putih apabila dilukai.  
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Klasifikasi tanaman buah nangka menurut Syamsuhidayat dan Hutapea 

(1991) adalah: 

Kingdom : Plantae 

Divisio : Magnoliophita 

Class : Magnoliopsida 

Ordo : Urticales 

Familia : Moraceae 

Genus : Artocarpus 

Spesies : Artocarpus heterophylus 

Heyne (1987) menyatakan bahwa buah nangka merupakan buah majemuk 

(syncarp) berbentuk gelondong memanjang, sering kali tidak merata, panjangnya 

hingga 100 cm dan pada sisi luar membentuk duri pendek. Daging buah yang 

sesungguhnya adalah perkembangan dari tenda bunga, berwarna kuning keemasan 

apabila masak, berbau harum manis yang keras, daging terkadang berisi cairan 

(nektar) yang manis. Biji berbentuk bulat lonjong sampai jorong agak gepeng, 

panjang 2-4 cm, berturut-turut tertutup oleh kulit biji yang tipis coklat seperti 

kulit, endokrap yang liat keras keputihan dan eksokrap yang lunak. Keping bijinya 

tidak setangkup. 

2.2. Biji Nangka 

Biji nangka merupakan sumber karbohidrat (36,7 g/100 g), protein (4,2 

g/100 g) dan energi (165 kkal/100 g), sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

pangan yang potensial. Biji nangka juga merupakan sumber mineral yang baik. 

Kandungan mineral per 100 gram biji nangka adalah fosfor (200 mg), kalsium (33 

mg) dan besi (1,0 mg). Selain dapat dimakan dalam bentuk utuh, biji nangka juga 
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dapat diolah menjadi tepung, selanjutnya dari tepung dapat dihasilkan berbagai 

makanan olahan. Komposisi gizi nangka muda, nangka masak dan biji nangka 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi gizi per 100 gram nangka muda, nangka masak dan biji 

nangka 

Komponen gizi Nangka Muda Nangka Masak Biji Nangka 

Energi (kkal) 51 106 165 

protein (g) 2,0 1,2 4,2 

Lemak  (g) 0,7 0,9 1 

Karbohidrat  (g) 11,3 27,6 36,7 

Kalsium (mg) 45 20 33 

Fosfor (mg) 29 19 200 

Besi (mg) 0,5 0,9 1,0 

Vitamin A (SI) 25 330 0 

Vitamin B1 (mg) 0,07 0,07 0,20 

Vitamin C (mg) 9 7 10 

Air (g) 85,4 70 57,7 

Sumber: Direktorat Gizi, Depkes dalam Astawan (2007) 

Buah nangka terdiri dari daging buah, biji buah, dami, hati buah dan kulit 

buah. Persentase untuk daging adalah 35% dari total berat buah dan 65% sisanya 

adalah hasil samping buah nangka. Persentase antara bagian lapisan-lapisan buah 

nangka dari berberapa varietas dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Komposisi persentase lapisan buah nangka dari berbagai jenis 

Jenis % Lapisan Daging Jumlah Biji per Buah % Biji per Buah 

Black gold 35 192 17 

Dang Rasimi 32 187 12 

Golden Nugget 41 79 13 

Honey Gold 36 42 5 

Lemon Gold 37 104 14 

NSI 34 63 5 

Sumber: Crane et al., (2002) 

2.3. Tepung Biji Nangka 

Sifat fungsional tepung dari sampel biji nangka yang diolah secara mentah 

dan menggunakan panas mempunyai kapasitas penyerapan minyak dan air yang 

berbeda. Odoemelam (2005) menyatakan bahwa pada pembuatan tepung 
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menggunakan biji nangka mentah memiliki kapasitas penyerapan air 2,3±0,2 

(ml/g) dan minyak 2,8±0,3 (ml/g), sedangkan pembuatan tepung dari biji nangka 

yang digoreng memiliki kapasitas penyerapan air 3,5±0,1 (ml/g) dan minyak 

3,1±0,2 (ml/g). Proses pemanasan mempengaruhi kapasitas penyerapan air oleh 

protein murni dari tepung biji nangka. Proses pemanasan telah dilaporkan 

meningkatkan kapasitas penyerapan air tepung african yam bean (Eke dan 

Akobundu, 1993), tepung winged bean (Narayana dan Narasinga Rao, 1982), 

sunflower proteins (Lin, Humbertand dan Sosulki, 1974) dan tepung cowpea 

(Abbey dan Ibeh, 1988; Giami, 1993).  

Tepung yang berasal dari biji nangka yang digoreng mempunyai densitas 

besaran yang lebih kecil (0,54 g/ml) dibandingkan dengan tepung biji nangka 

mentah (0,61 g/ml). Proses pemanasan mengurangi densitas besaran (bulk density) 

dari tepung nangka sebanyak 11,5%. Proses penggorengan merupakan salah satu 

metode tradisional dalam pengkonsumsian biji nangka. Pilihan metode tradisional 

direkomendasikan ketika dikehendaki tepung dengan bulk density rendah 

(Odoemelam, 2005). 

2.4. Pembuatan Bakso 

Bakso didefinisikan sebagai daging giling yang dicampur dengan tepung, 

konsentrat protein, bumbu dan bahan sejenisnya. Penggunaan tepung dalam 

pembuatan bakso belum mempunyai kriteria khusus tentang jumlah 

pemakaiannya. Bakso dibuat dari daging giling yang dicampur dengan bahan 

tepung dan bahan lainnya lalu dibentuk bulat-bulat sebesar gundu atau lebih besar 

(diameternya 2-2,5 cm), kemudian direbus sampai terapung (Perangin-angin, 

Muljanah dan Murniyati, 1997). 
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Kualitas bakso ditentukan oleh bahan mentahnya, terutama jenis dan mutu 

daging, macam tepung yang digunakan, serta perbandingan di dalam adonan. 

Faktor lain serta bahan tambahan dan cara pemasakan juga sangat mempengaruhi 

mutu bakso yang digunakan (Anonim, 1987). 

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan bakso menurut 

Triadmodjo (1992), biasanya terdiri dari daging, bumbu-bumbu dan bahan-bahan 

tambahan lain yang berupa bahan pengikat (binder) dan bahan pengisi (filler), 

sehingga akan mempengaruhi kualitas bakso yang dihasilkan. Daging yang 

digunakan dalam pengolahan bakso sebaiknya masih berada dalam fase lunak (pre 

rigor) dan fase kekakuan (rigor mortis) dan bukan fase lewat kekakuan (post 

rigor), sebab akan mengasilkan bakso yang tidak kenyal, hal ini disebabkan 

karena pada fase post rigor, telah berlangsung pembentukan asam laktat yang 

menyebabkan terjadinya penurunan pH otot dan akan menyebabkan terjadinya 

penurunan WHC daging dan banyak air yang berasosiasi dengan protein otot akan 

bebas meninggalkan serabut otot (Soeparno, 1994). Menurunnya kemampuan 

menahan air daging dan terjadinya pemecahan protein oleh enzim katepsin 

memungkinkan dihasilkannya bakso yang tidak kenyal bahkan lunak (Naruki dan 

Kanoni, 1992). 

Penambahan tepung pada pembuatan bakso dimaksudkan untuk 

memberikan bentuk bakso, sedangkan struktur yang kompak pada dasarnya 

disebabkan oleh kemampuan daging untuk saling mengikat. Proses pengikatan ini 

merupakan suatu reaksi yang dimediasi oleh panas, karena daging dalam keadaan 

segar tidak menunjukkan kecenderungan untuk saling mengikat (Perangin-angin 

dkk., 1987). 
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Syarat-syarat bakso yang diolah hendaknya merujuk pada Standar 

Nasional Indonesia (SNI 01-3818), yang diantaranya adalah mempunyai bau 

normal dan khas daging, berasa gurih, berwarna normal, bertekstur kenyal, 

kandungan air maksimal 70%, protein minimal 9%, lemak maksimal 2%, dan 

tidak boleh mengandung boraks (Anonim, 1995). 

2.4.1. Bahan Pembuatan Bakso 

2.4.1.1. Daging 

Daging dapat didefinisikan sebagai semua jaringan hewan dan semua 

produk hasil pengolahan jaringan-jaringan tersebut yang sesuai untuk dimakan 

serta tidak menimbulkan gangguan bagi konsumen. Organ-organ tubuh misalnya 

hati, ginjal, otak, paru-paru, jantung, limpa, pankreas dan jaringan otot termasuk 

dalam kategori daging (Soeparno, 1994). 

Penyimpanan daging atau karkas pada temperatur dingin, meskipun dalam 

waktu yang singkat, diperlukan untuk mengurangi jumlah kontaminan atau untuk 

mengendalikan kerusakan dan perkembangan mikroorganisme. Metode yang 

banyak digunakan untuk memperpanjang masa simpan daging dalam proses 

adalah pada pendinginan atau yang lazim disebut refrigerasi pada temperatur -2 

sampai 5 
o
C (Soeparno, 1994).   

Temperatur dibawah 5 
o
C menghambat pertumbuhan mikroorganisme 

perusak dan mencegah hampir semua mikroorganisme patogen. Mikroorganisme 

yang tumbuh pada temperatur 0 
o
C atau lebih rendah disebut mikroorganime 

psycropilic. Proses pembekuan dapat merusak dan membunuh banyak bakteri dan 

menurunkan jumlah mikroorganisme (Soeparno, 1994). 
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Penurunan pH daging disebabkan oleh akumulasi asam laktat, hal ini akan 

menyebabkan daging akan mengalai denaturasi. Denaturasi secara bertahap akan 

disertai dengan hilangnya daya untuk mengikat air dan penurunan pH akan 

menyebakan protein myofibril akan mencapai titik isoelektriknya. Kedua kejadian 

tersebut akan menyebabkan eksudasi. Denaturasi protein sarkoplasma juga dapat 

menyebabkan protein diserang enzim protease katepsin dari otot, dimana 

sebelumnya enzim ini tidak aktif karena terikat oleh lisozim, tetapi dibebaskan 

dan diaktifkan ketika membran partikel menjadi lemah karena adanya penurunan 

pH. Denaturasi protein daging akan menyebabkan daging kehilangan daya ikat 

airnya (Lawrie, 1979). 

Menurut Soeparno (1994), penurunan pH otot post mortem mempunyai 

hubungan yang erat dengan temperatur lingkungan (penyimpanan). Temperatur 

tinggi meningkatkan laju penurunan pH dan sebaliknya. Laju penurunan pH otot 

yang cepat dan ekstensif akan mengakibatkan warna daging menjadi pucat, daya 

ikat protein daging terhadap cairannya menjadi rendah dan permukaan potongan 

daging akan menjadi basah karena keluarnya cairan ke permukaan potongan 

daging yang disebut drip atau weep. Nutrien yang terdapat di dalam cairan drip, 

antara lain terdiri dari bermacam-macam garam, protein, peptida, asam-asam 

amino, asam laktat, purin dan vitamin yang larut dalam air, termasuk vitamin B 

kompleks. 

2.4.1.2. Tepung Tapioka 

Tepung tapioka termasuk jenis pati yang tidak termodifikasi atau pati biasa 

yaitu semua jenis pati yang dihasilkan di pabrik pengolahan dasar. Pati terdiri dari 

dua fraksi yang dapat dipisahkan dengan air panas. Fraksi terlarut disebut amilosa 
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dan fraksi yang tidak larut disebut amilopektin. Amilosa mempunyai struktur 

lurus, sedangkan amilopektin mempunyai cabang. Kandungan amilosa yang 

rendah dan amilopektin yang tinggi dalam tapioka akan menyebabkan tapioka 

lekat pada saat dipanaskan (Winarno, 1993). 

Pati mentah apabila dimasukkan dalam air dingin granula patinya akan 

menyerap air dan membengkak, tapi jumlah air yang terserap dan 

pembengkakannya terbatas. Air yang terserap tersebut hanya dapat mencapai 

kadar 30%. Peningkatan volume granula pati yang terjadi di dalam air pada suhu 

antara 55 
o
C sampai 65 

o
C merupakan pembengkakan yang sesungguhnya dan 

setelah pembengkakan ini, granula pati dapat kembali pada kondisi semula. 

Granula pati dapat membengkak luar biasa, tetapi bersifat tidak dapat kembali lagi 

pada kondisi semula disebut gelatinisasi. Suhu gelatinisasi tergantung pada 

konsentrasi pati, makin kental larutan, suhu tersebut makin lambat tercapai. Suhu 

gelatinisasi tapioka yaitu antara 52-64 
o
C (Winarno, 1993). 

Pati yang sering ditambahkan dalam pembuatan bakso ditujukan sebagai 

bahan pengisi dikarenakan sifatnya yang dapat membentuk gel bila dilakukan 

pemanasan, pada saat pemanasan protein daging mengalami pengkerutan dan 

molekul-molekul pati mengisi rongga-rongga diantara benang-benang protein. 

Pati juga mengalami gelatinisasi dan apabila didinginkan maka molekul-molekul 

amilosa berikatan kembali satu sama lain dan berikatan dengan cabang 

amilopektin membentuk jaring-jaring mikrokristal, mengendap dan terbentuk 

ikatan-ikatan antara molekul pati dan molekul protein dapat memperkokoh tekstur 

bakso yang dihasilkan (Naruki dan Kanoni, 1992). 
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Tabel 3. Komposisi tapioka dalam 100 gram bahan 

Komposisi Kandungan 

Kalori (kal) 

Karbohidrat (%) 

Protein (%) 

Lemak (%) 

Ca (mg) 

P (mg) 

Fe (mg) 

Vitamin B (mg) 

Air (%) 

363 

88,2 

1,1 

0,5 

84 

125,0 

1,0 

0,4 

9,1 

Sumber : Tjokroadikoesoemo (1993) 

Beberapa sifat pati adalah mempunyai rasa yang tidak manis, tidak larut 

dalam air dingin tetapi di dalam air panas dapat membentuk sol atau gel yang 

bersifat kental. Sifat kekenyalannya ini dapat digunakan untuk mengatur tekstur 

makanan dan sifat gelnya dapat diubah oleh gula atau asam. Pati di dalam 

tanaman dapat merupakan energi cadangan, di dalam biji-bijian pati terdapat 

dalam bentuk granula. Penguraian tidak sempurna dari pati dapat menghasilkan 

dekstrin yaitu suatu bentuk oligosakarida (Winarno, Fardiaz dan Fardiaz, 1980). 

Sifat fisikokimia pati tapioka dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Sifat fisikokimia pati tapioka 

Sifat fisikokimia Pati Tapioka 

Kadar air (%) 

Kadar pati (%) 

Kadar amilosa (%) 

Kadar amilopektin (%) 

Bentuk granula  

Ukuran granula (μm) 

Suhu gelatinisasi (ºC) 

11,54 

51,36 

17,41 

82,13 

Oval 

5-35 

52-64 

Sumber: Harris (2001) 

Tepung tapioka termasuk salah satu macam tepung. Tepung memiliki 

standar mutu untuk menjadi produk pangan yang aman dikonsumsi. SNI Tepung 

dapat dilihat pada Tabel 5 (Anonim,1992). 
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Tabel 5. Standar mutu tepung tapioka menurut SNI 01-2997-1992 

 Keterangan Satuan Persyaratan 

 Keadaan 

a. Bau 

b. Rasa 

c. Warna 

Benda-benda asing 

Derajat putih 

Abu 

Air 

Derajat asam 

Asam sianida 

Kehalusan 

Pati 

Bahan tambahan makanan 

Cemaran logam  

a. Timbal (Pb) 

b. Tembaga  

c. Seng 

d. Raksa 

e. Arsen (As) 

Cemaran mikroba 

a. Angka lempeng total 

b. E.coli 

c. Kapang 

 

- 

- 

- 

- 

% b/b 

% b/b 

% b/b 

(ml 1 N NaOH/100g) 

mg/kg 

% (lolos ayakan 80 mesh) 

% b/b 

sesuai dengan SNI 

 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

 

koloni/g 

amp/g 

koloni/g 

Normal 

Khas singkong 

Khas singkong 

Putih 

Tidak ada 

Min. 85 

Maks. 1,5 

Maks. 12 

Maks. 3 

Maks. 40 

Min. 90 

Min. 75 

 

 

Maks. 1,0 

Maks. 1,0 

Maks. 40,0 

Maks. 0,05 

Maks. 0,5 

 

Maks. 1 x 10
6 
 

< 3 

Maks. 1 x10
4 

Sumber: Anonim (1992) 

 

2.4.1.3. Bawang Putih 

Bawang putih mempunyai peranan penting dalam pengolahan makanan. 

Fungsi bawang putih adalah untuk memberi rasa dan bau yang sedap pada 

makanan (Wibowo, 1995). Soeparno (1998) menyatakan bahwa penambahan 

bawang putih pada produk olahan daging dimaksudkan untuk meningkatkan cita 

rasa disamping untuk menutupi adanya aroma yang tidak dikehendaki seperti bau 

daging yang terlalu tajam atau bahkan sedikit tengik. 

Samadi (2000) menambahkan bahwa bawang putih memiliki aroma yang 

pedas dan harum karena mengandung sejenis minyak atsiri (methyl allyl disulfide) 

yang membuat masakan lebih enak, selain itu bawang putih juga merupakan 
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bahan baku untuk bumbu dalam industri makanan olahan. Komposisi kimia 

bawang putih dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Komposisi kimia dalam setiap 100 gram bawang putih 

Komposisi Jumlah 

Energi (kal) 95,0 

Air (g) 71,0 

Protein (g) 4,5 

Lemak (g) 0,2 

Karbohidrat (g) 23,1 

Fosfor (mg) 134,0 

Kalsium (mg) 42,0 

Sumber: Samadi (2000) 

2.4.1.4. Garam 

Penggunaan garam dapur pada pengolahan makanan khususnya dalam 

pembuatan bakso sangat diperlukan, selain sebagai pemberi rasa, garam juga 

sebagai pengawet dan perbaikan mutu bakso agar menjadi lebih kenyal. Fungsi 

pemberian garam adalah agar ruang antar filamen (aktin-miosin) menjadi lebih 

besar sehingga dapat menahan air dan akan meningkatkan mutu bakso (kekerasan 

dan kekenyalan) yang dihasilkan (Sunarlim, 1995). 

Garam mempunyai peranan penting dalam proses memasak baik untuk 

menyedapkan makanan maupun untuk mengawetkan makanan. Penggunaan 

garam dapur dalam pengolahan makanan khususnya pada pembuatan bakso sangat 

diperlukan selain sebagai pemberi rasa awet juga perbaikan bakso agar menjadi 

lebih kenyal (Wibowo, 1995). 

2.4.1.5. Putih Telur 

Telur utuh terdiri atas 65% albumin dan 35% kuning telur (Suklim, 1998). 

Telur utuh mengandung kurang lebih 13% protein, yang terdiri atas 3% di 



18 
 

cangkang, 11% di putih telur dan 17,5 % di bagian kuning telurnya (Doi dan 

Kitabake, 1997). Komposisi kimia putih telur dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Komposisi kimia putih telur 

Komponen Jumlah(%) 

Air 

Bahan Kering 

Protein 

Lemak 

Karbohidrat 

Abu 

88 

12 

1 

- 

1 

- 

Sumber: Idris dan Thohari (1989) 

Protein putih telur terdiri dari empat jenis protein yaitu: ovalbumin, 

ovomucoid, ovocanalbumin dan ovoglobulin. Protein dominan yang ada putih 

telur adalah ovalbumin yang merupakan golongan protein globular. Tingkat 

kekeruhan atau turbiditas dari ovalbumin yang dipanaskan tergantung pH, 

kekuatan ion dan konsentrasi protein (Doi dan Kitabake, 1997). 

Putih telur dalam pembuatan bakso berfungsi untuk membentuk suatu 

kerangka yang bertugas sebagai pelembut dan pengikat. Fungsi lainnya adalah 

untuk aerasi, yaitu kemampuan menangkap udara pada saat adonan dikocok 

sehingga udara menyebar rata pada adonan (Daniati, 2005). 

Desrosier (1988) menyatakan bahwa putih telur akan mengalami 

denaturasi dan koagulasi apabila dipanaskan (dioven) dan membentuk suatu 

jaringan yang mengikat bahan makanan atau mengentalkan adonan. Denaturasi 

dan koagolasi protein telur dapat terjadi pada suhu antara 57-82 °C. 

2.4.1.6. Gula 

Beberapa gula misalnya glukosa, fruktosa, maltosa, sukrosa dan laktosa 

mempunyai sifat fisik dan kimia yang berbeda-beda misalnya dalam hal rasa 

manisnya, kelarutan di dalam air, energi yang dihasilkan, mudah tidaknya 
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difermentasi oleh mikroba tertentu, daya pembentukan karamel jika dipanaskan 

dan pembentukan kristalnya. Gula-gula tersebut pada konsentrasi yang tinggi 

dapat mencegah pertumbuhan mikroba sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

pengawet (Winarno dkk., 1980). Beberapa diantaranya yaitu gula-gula pereduksi 

dapat bereaksi dengan protein membentuk warna gelap yang dikenal sebagai 

reaksi browning. 

Gula selain memberi rasa dan aroma, juga akan mengurangi rasa asin yang 

berlebihan dari proses curing. Adanya gula akan menimbulkan reaksi maillard 

yang menyebabkan warna coklat pada daging sehingga menambah aroma dan cita 

rasa. Penambahan gula dapat menurunkan kadar air pada daging sehingga dapat 

menghambat pertumbuhan dan aktivitas bakteri penyebab pembusukan, kapang 

dan khamir (Soeparno, 1998). 

2.4.1.7. Es atau Air Es 

Pembuatan bakso perlu ditambahkan air es. Penambahan air dalam bentuk 

air es bertujuan untuk melarutkan garam dan mendistribusikannya secara merata 

ke seluruh permukaan daging, memudahkan ekstraksi protein serabut otot, 

membantu pembentukan emulsi serta mempertahankan mutu daging karena 

pengaruh peningkatan suhu akibat pemanasan mekanik yang dihasilkan selama 

pencampuran dan penghancuran (Kramlich, Pearson dan Tauber, 1982). Fungsi 

lainnya adalah menambahkan air ke adonan sehingga adonan tidak kering selama 

pembentukan adonan maupun selama perebusan. Penambahan air es juga 

meningkatkan rendemen bakso. Jumlah air es yang dapat digunakan sebanyak 10-

15% dari berat daging atau bahkan 30% dari berat daging (Wibowo, 1995). 
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Penambahan air pada produk bakso juga berfungsi untuk meningkatkan 

keempukan dan jus daging, menggantikan sebagian air yang hilang selama proses 

terutama selama proses dengan panas. Fungsi lainnya adalah melarutkan protein 

yang mudah larut dalam air, membentuk larutan garam yang diperlukan untuk 

melarutkan protein yang larut dalam larutan garam, melayani fase kontinyu dari 

emulsi daging dan menjaga temperatur produk (Kramlich, 1971; Forrest, Aberle, 

Hendrick, Judge and Merkel, 1975 dalam Soeparno, 2005). 

2.5. Kualitas Kimia Bakso 

2.5.1. Kadar Air 

Air merupakan komponen penting dalam bahan pangan karena air dapat 

mempengaruhi penampakan tekstur serta cita rasa makanan, bahkan dalam bahan 

pangan yang kering seperti susu bubuk, tepung dan biji-bijian mengandung air 

dalam jumlah tertentu. Semua bahan pangan itu mengandung air, hanya 

jumlahnya yang berbeda-beda baik bahan itu berasal dari ternak atau tumbuh-

tumbuhan. Kadar air dalam bahan pangan merupakan jumlah air yang terdapat 

dalam bahan pangan tersebut, penentuan kadar air ini sangat penting dilakukan 

dalam penelitian maupun pada suatu industri pangan, karena penentuan kadar air 

dalam bahan pangan relatif cepat, relatif teliti dan metodenya sederhana 

(Purnomo, 1997).  

Menurut Sudarmadji, Haryono dan Suhadi (1996), penentuan kadar air 

dapat dilakukan dengan cara pengeringan yaitu prinsipnya menguapkan air yang 

terdapat dalam bahan pangan dengan jalan pemanasan, kemudian menimbang 

bahan sampai konstan yang berarti semua air sudah diuapkan. Cara ini relatif 

murah dan mudah tetapi mempunyai beberapa kelemahan yaitu: 
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1. Bahan lain disamping air juga ikut menguap dan ikut hilang bersama 

dengan uap air misalnya alkohol, asam asetat, minyak atsiri dan lain-

lain, 

2. Dapat terjadi reaksi selama pemanasan yang menghasilkan air atau zat 

mudah menguap lain seperti gula mengalami karamelisasi, lemak 

mengalami oksidasi, 

3. Bahan yang mengandung bahan yang dapat mengikat air secara kuat 

sulit melepaskan air meskipun sudah dipanaskan. 

Air di dalam bahan pangan terdapat dalam bentuk air bebas dan air terikat 

(Winarno dkk., 1980). Air yang terikat dalam otot dapat dibagi menjadi tiga 

kompartemen air, yaitu air yang terikat secara kimia oleh protein otot sebesar       

4-5% sebagai lapisan monomolekuler pertama, air yang terikat agak lemah 

sebagai lapisan kedua dari molekul air terhadap grup hidrofilik, sebesar kira-kira  

4% dari lapisan kedua ini akan terikat oleh protein bila tekanan uap air meningkat, 

serta lapisan ketiga adalah molekul-molekul air bebas di antara molekul protein, 

berjumlah kira-kira 10%. Jumlah air terikat (lapisan pertama dan kedua) adalah 

bebas dari perubahan molekul yang disebabkan oleh denaturasi protein daging, 

sedangkan jumlah air terikat yang lebih lemah yaitu lapisan air di antara molekul 

protein akan menurun jika protein daging mengalami denaturasi (Soeparno, 1998). 

Herdiono (2007) menyatakan bahwa pemanfaatan jamur es (Tremella 

fuciformis) pada bakso cenderung meningkatkan kadar airnya. Hariyadi (1998) 

menambahkan bahwa substitusi tepung tapioka dengan tepung lupin dalam 

pembuatan bakso juga cenderung meningkatkan kadar air bakso. Maharaja (2008) 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa penggunaan campuran tepung tapioka 
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dengan tepung sagu dan natrium nitrat dalam pembuatan bakso daging sapi akan 

menurunkan kadar air bakso. Widyastuti (1999) menyatakan bahwa penggunaan 

tepung tapioka, pati kentang dan pati termodifikasi dalam pembuatan bakso 

daging dapat menurunkan kadar air bakso, sedangkan Sudarwati (2007) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa pembuatan bakso daging sapi dengan 

penambahan kitosan dapat menurunkan kadar air bakso. 

2.5.2. Kadar Protein 

Protein merupakan suatu zat yang amat penting bagi tubuh, karena 

berfungsi sebagai bahan bakar tubuh, zat pembangun, pengatur dan sumber asam 

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

karbohidrat (Winarno, 1993). Protein daging mempunyai peranan yang cukup 

besar dalam pengolahan daging karena memberikan efek pada penampilan produk 

akhir yaitu adanya interaksi antara protein-air, protein-protein dan protein-lemak. 

Fungsi interaksi tersebut sebagai pengikat air (water holding capacity), 

kemampuan mengikat lemak (fatty holding capacity) dan gelatinasi (Sofos, Perjda 

and Semidt, 1995). 

Beberapa protein mempunyai kemampuan untuk membentuk gel, buih 

serta emulsi, bila emulsi daging dibuat dalam jumlah yang besar, seperti pada 

pembuatan sosis, bakso dan sebagainya, maka kemampuan dan kapasitas protein 

daging untuk mengemulsikan lemak sangat penting, hal ini dapat berfungsi baik 

karena daya ikat air protein sangat baik. Selama proses pembuatan emulsi daging, 

protein daging dilarutkan dengan pertolongan garam, setelah itu protein tersebut 

mengatur dirinya diantara minyak dan air, dengan demikian emulsi yang terbentuk 

dapat distabilkan (Winarno, 1993). 
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Purnomo (1997) dalam penelitiannya menyatakan bahwa substitusi tepung 

tapioka dengan tepung kedelai pada bakso dapat meningkatkan kadar proteinnya. 

Siregar (2010) menambahkan bahwa substitusi daging ayam dengan tepung 

kedelai pada chicken nuggets juga dapat meningkatkan kandungan proteinnya. 

Maharaja (2008) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penggunaan campuran 

tepung tapioka dengan tepung sagu dan natrium nitrat dalam pembuatan bakso 

daging sapi akan menurunkan kadar protein bakso. Widyastuti (1999) menyatakan 

bahwa penggunaan tapioka, pati kentang dan pati termodifikasi dalam pembuatan 

bakso daging dapat menurunkan kadar protein kasar bakso, sedangkan Sudarwati 

(2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pembuatan bakso daging sapi 

dengan penambahan kitosan dapat menurunkan kadar protein bakso. 

2.5.3. Kadar Lemak 

Lemak merupakan ester dari gliserol dan asam lemak atau merupakan 

trigliserida yang terdiri dari molekul gliserol yang berikatan dengan tiga molekul 

asam lemak (Gaman and Sherrington, 1992). Kadar lemak dari daging bervariasi, 

tergantung kepada jumlah lemak eksternal dan lemak intramuskuler yang 

dikandungnya, bila ditinjau dari segi nutrisi komponen lemak daging yaitu 

trigliserida, fosfolipida, kolesterol dan vitamin yang larut dalam lemak (Suardana 

dan Swacita 2009). Kadar lemak pada daging berkisar antara 5-40 %, tergantung 

pada jenis dan spesies, makanan dan umur ternak (Soeparno, 1998). 

Lemak merupakan zat makanan yang penting untuk menjaga kesehatan 

tubuh manuasia, selain itu lemak juga merupakan sumber energi yang efektif 

dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. Lemak menghasilkan lebih kurang 

2,25 kali lebih banyak energi dari pada karbohidrat bila mengalami metabolisme, 
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hal ini disebabkan lemak mengandung karbon dan hidrogen yang lebih tinggi 

daripada oksigen. Lemak mempunyai nilai kalori yang lebih besar, dimana 1 gram 

lemak dapat menghasilkan 9 kkal sedangkan karbohidrat dan protein masing-

masing hanya menghasilkan 4 kkal. Lemak juga berfungsi sebagai sumber dan 

pelarut bagi vitamin A, D, E dan K. 

Lemak dapat diartikan sebagai sesuatu yang larut dalam pelarut organik 

seperti eter, benzena dan kloroform serta tidak larut dalam air. Makanan yang 

tidak dimodifikasi seperti daging, susu dan ikan, lemaknya berupa campuran yang 

terdiri dari banyak senyawa dengan bagian utama adalah trigliserida (De Man, 

1997). 

Menurut Winarno (1993), lemak daging dipengaruhi oleh umur ternak, 

jenis makanan dan tingkat keaktifan lemak tersebut. Kandungan prosentase kadar 

lemak adalah sekitar 5-40% tergantung spesiesnya. Sudarmadji dkk., (1996) 

menyatakan bahwa kadar lemak dalam daging dapat dihitung dengan metode 

soxhlet yakni dilakukan perendaman lemak dalam cairan petroleum eter atau 

petroleum benzena yang sifatnya dapat melarutkan lemak. Kadar lemak dapat 

dihitung dengan membandingkan selisih antara bobot awal sampel dengan bobot 

akhir sampel yang telah kehilangan lemak dikalikan dengan 100%. Petroleum eter 

atau heksan merupakan bahan pelarut lipida non polar yang paling banyak 

digunakan dengan alasan sebagai berikut: 

1. Harganya relatif murah, 

2. Kurang berbahaya terhadap resiko kebakaran dan ledakan, 

3. Lebih selektif untuk lipida non polar. 



25 
 

Penggunaan dietil eter cenderung melarutkan lipida-lipida yang telah mengalami 

oksidasi, bahan bukan lipida misalnya gula kelemahannya adalah 

kecenderungannya membentuk peroksida dengan bahan lipida. 

Rofi’i (2005) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemanfaatan 

jantung sapi sebagai substitusi daging sapi pada pembuatan bakso cenderung  

meningkatkan kadar lemak. Siregar (2010) menambahkan bahwa substitusi daging 

ayam dengan tepung kedelai pada chicken nuggets juga cenderung meningkatkan 

kandungan lemaknya. Maharaja (2008) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

penggunaan campuran tepung tapioka dengan tepung sagu dan natrium nitrat 

dalam pembuatan bakso daging sapi akan menurunkan kadar lemak bakso, 

sedangkan Sudarwati (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pembuatan 

bakso daging sapi dengan penambahan kitosan dapat menurunkan kadar lemak 

bakso. 

2.5.4. Kadar Abu 

Abu adalah zat anorganik dari sisa hasil pembakaran suatu bahan organik. 

Penentuan kadar abu ada hubungannya dengan mineral suatu bahan. Mineral yang 

terdapat dalam bahan pangan terdiri dari 2 jenis garam, yaitu garam organik 

misalnya asetat, pektat, mallat dan garam anorganik, misalnya karbonat, fosfat, 

sulfat dan nitrat. Proses untuk menentukan jumlah mineral sisa pembakaran 

disebut pengabuan. Kandungan dan komposisi abu atau mineral pada bahan 

tergantung dari jenis bahan dan cara pengabuannya (Sudarmadji dkk., 1996).  

Daging merupakan sumber yang baik akan mineral kecuali kalsium (Ca), 

karena Ca umumnya hanya terdapat dalam jumlah yang rendah. Daging 

mengandung zat besi yang sangat baik untuk memelihara kesehatan, sintesis 
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hemoglobin, mioglobin dan enzim tertentu. Daging juga mengandung mikro 

elemen seperti  Al, Co, Cu, Mn dan Zn (Suardana dan Swacita, 2009). Kandungan 

Ca dan P dalam setiap 100 gram daging sapi, babi dan domba dapat dilihat pada 

Tabel 8. 

Tabel 8. Kandungan Ca dan P dalam setiap 100 gram daging sapi, babi dan                 

domba 

Jenis Ternak 
Kandungan Mineral 

Ca (mg) P (mg) 

Sapi  0,8 171 

Babi 1,2 175 

Domba 1,2 147 

Sumber: Suardana dan Swacita (2009) 

Kandungan mineral dalam bahan makanan dapat diketahui dengan cara 

bahan harus dihancurkan/didekstruksi terlebih dahulu. Cara yang biasa dilakukan 

yaitu pengabuan kering (dry ashing) dan pengabuan basah (wet digestion). 

Pemilihan cara tersebut tergantung pada sifat organoleptik bahan makanan, sifat 

zat organik yang ada dalam bahan, mineral yang akan dianalisa serta sensitivitas 

cara yang digunakan (Apriyantono, Fardiaz, Puspitasari, Sedarnawati dan 

Budiyanto, 1989). 

Kadar abu ditetapkan dengan cara membakar bahan dalam muffle. Sampel 

yang telah dikeringkan diambil sebanyak 5 gram dan dimasukkan dalam muffle 

dibakar dengan suhu 100 
o
C selama 1 jam dan dilanjutkan dengan suhu 300 

o
C 

selama 2 jam, didinginkan kemudian ditimbang dan dihitung kadar abu dengan 

rumus sebagai berikut (Sudarmadji dkk., 1996): 

Kadar abu (%)  = a/b x 100% 

Keterangan:   a = berat akhir (g) 

   b = berat awal (g) 
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Maharaja (2008) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penggunaan 

campuran tepung tapioka dengan tepung sagu dan natrium nitrat dalam pembuatan 

bakso daging sapi akan menurunkan kadar abu bakso. Penurunan kadar abu yang 

terjadi disebabkan oleh tepung memiliki kandungan mineral-mineral yang lebih 

rendah dibandingkan daging, sedangkan Sudarwati (2007) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa pembuatan bakso daging sapi dengan penambahan kitosan 

dapat menurunkan kadar abu bakso. 

2.5.5. Kadar Serat Kasar 

Serat kasar merupakan residu dari bahan makanan atau pertanian setelah 

diperlakukan dengan asam dan alkali mendidih dan terdiri dari selulosa dengan 

sedikit lignin dan pentosan (Apriyantono dkk., 1989). Serat kasar adalah bagian 

dari pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh bahan-bahan kimia yang digunakan 

untuk menentukan kadar serat kasar yaitu asam sulfat (H2SO4) dan natrium 

hidroksida (NaOH). Serat sangat baik untuk kesehatan, yaitu membantu mencegah 

sembelit, mancegah kanker, mencegah sakit pada usus besar, membantu 

menurunkan kadar kolesterol, membantu mengontrol kadar gula dalam darah, 

mencegah wasir, membantu menurunkan berat badan dan lain-lain (Joseph, 2002). 

Produk pangan hewani seperti daging, ikan, susu, telur dan hasil-hasil olahannya 

mengandung serat yang sangat sedikit sehingga harus diimbangi dengan konsumsi 

bahan pangan sumber serat (Astawan dan Andreas, 2008). 

Riyanti (2002) menyatakan bahwa penambahan wheat bran sebesar 5% 

dalam pembuatan produk bakso daging sapi dapat meningkatkan kandungan serat 

makanan dalam produk tersebut meskipun peningkatannya tidak terlalu besar jika 

dibandingkan dengan produk bakso yang tidak ditambah dengan wheat bran. 
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Khasanah (2006) dalam penelitiannya menyatakan bahwa substitusi tepung terigu 

dengan pollard sebanyak 10% pada pembuatan kue bangket juga dapat 

meningkatkan kandungan serat kue bangket tersebut. 

2.5.6. pH 

Perubahan pH sesudah ternak mati pada dasarnya ditentukan oleh 

kandungan asam laktat yang tertimbun dalam otot yang selanjutnya ditentukan 

oleh kandungan glikogen dan penanganan sebelum penyembelihan, walaupun 

demikian, pH akhir yang tercapai mempunyai beberapa pengaruh yang berarti 

dalam mutu daging (Buckle, Edwards, Fleet dan Wootton, 1997), yaitu: 

1. pH rendah (sekitar 5,1 - 6,1), menyebabkan daging mempunyai struktur 

terbuka yang sangat diinginkan untuk pengeringan daging, warna merah 

muda yang sangat cerah yang sangat disukai konsumen, flavor yang lebih 

disukai, baik dalam kondisi yang telah dimasak atau diasinkan serta 

stabilitasnya lebih baik terhadap kerusakan oleh mikroorganisme. 

2. pH tinggi, berada sekitar pH 6,2 - 7,2 menyebabkan daging pada tahap 

akhir mempunyai struktur yang tertutup atau padat dengan warna merah-

ungu tua, rasa kurang enak dan keadaan yang lebih memungkinkan untuk 

perkembangan mikroorganisme. 

Penentuan pH menggunakan potensiometer (pH meter). Metode 

dilaksanakan dengan mengkalibrasi elektroda (jarum penunjuk pH meter) dengan 

larutan buffer masing-masing pH 4 dan pH 7. Besarnya nilai pH adalah 

pembacaan jarum penunjuk pH setelah jarum skala kedudukannya konstan 

(Sumardi dkk., 2007). 
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Menurut Apriyantono dkk,. (1989), untuk menetapkan pH dapat 

menggunakan dua cara persiapan sampel, yaitu metode ekstraksi dan metode 

permukaan. Metode ekstraksi dilakukan dengan cara sampel harus dalam bentuk 

halus atau tepung yang homogen kemudian baru dilakukan pengukuran pH, 

sedangkan metode permukaan pengujian pH dilakukan dengan meneteskan 

akuades atau larutan KCl pada permukaan sampel dan kemudian elektroda 

ditempelkan pada bagian sampel yang basah. Widyastuti (1999) menyatakan 

bahwa penggunaan tapioka, pati kentang dan pati termodifikasi dalam pembuatan 

bakso daging dapat meningkatkan nilai pH bakso. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2009 sampai dengan 

Januari 2010 di Laboratorium Rekayasa dan Pengolahan Teknologi Hasil Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya dan Laboratorium Fisikokimia 

Teknologi Hasil Ternak Universitas Brawijaya. 

3.2. Materi Penelitian 

Peralatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pisau, penggiling biji 

nangka, panci, kompor, baskom, disk mill 80 mesh, beaker glass (Pyrex), talenan, 

pipet tetes, kertas saring, buret (Pyrex), corong kaca (Pyrex), erlenmeyer (Pyrex), 

timbangan analitik (Metler Instrument tipe AJ150L dan tipe AJ100, Switzerland), 

eksikator, oven (WTB Binder tipe E 53, Jerman), kurs porselen, labu ukur 

(Pyrex), magnetic stirrer (PMC), hotplate stirrer (IKAMAG
®

 RET, Janke M. 

Kunkel), sendok, sarung tangan, seperangkat alat ekstraksi lemak soxhlet 

(Memmert tipe W-350, Jerman), seperangkat alat analisis protein mikro kjeldahl 

(Buchi Auto Kjeldahl unit K-370), tanur (Naber tipe L-47, Jerman), pencatat 

waktu, gelas ukur (Pyrex), nampan, pH meter (Hanna Instrument), spatula, meat 

grinder, botol timbang dan tang penjepit.  

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah biji nangka yang 

dibuat menjadi tepung biji nangka menggunakan metode sun drying, daging sapi 

yang   digunakan   sebagai   bahan   baku  bakso  yang  diambil  dari  bagian  paha  
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belakang yang diperoleh dari Pasar Gadang Kota Malang, garam merek ”Kapal”, 

penyedap rasa (MSG), bawang putih, air es, tablet kjeldahl (E. Merck, Jerman), 

petroleum eter (E. Merck, Jerman), akuades, tepung tapioka merek ”Dua Angsa”, 

kertas saring, kapas, H2SO4 pekat (E. Merck, Jerman), HCl 1 N (E. Merck, 

Jerman), NaOH 1 N (E. Merck, Jerman), bufer pH 4 dan pH 7 (E. Merck, 

Jerman), Cu2SO4 (E. Merck, Jerman), Na2HPO4 (E. Merck, Jerman), sodium 

potasium tartat (E. Merck, Jerman), asam benzoat (E. Merck, Jerman), asam borat 

(E. Merck, Jerman), amonium molibdat (E. Merck, Jerman), glukosa standar, 

Na2SO4 (E. Merck, Jerman), phenolphthalein (E. Merck, Jerman), plastik dan 

kertas label. Bahan-bahan kimia yang digunakan untuk analisis kimia memiliki 

grade pro analisis. 

3.3. Metode Penelitian 

3.3.1. Rancangan Percobaan 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan lima kali ulangan. Pengelompokan 

didasarkan pada kualitas daging yang kemungkinan bervariasi dikarenakan waktu 

pengambilan sampel yang tidak bersamaan. Perlakuan tingkat substitusi tepung 

tapioka dengan tepung biji nangka adalah 0% (P1), 25% (P2), 50% (P3), 75% (P4), 

dan 100% (P5). 

Komposisi adonan bakso dalam penelitian, semua berat bahan berdasarkan 

atas berat daging yang telah dikonversikan dari satuan persen ke gram. Tabel 

komposisi adonan bakso tertera pada Tabel 9. 
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Tabel 9. Komposisi adonan bakso (g/100 g daging) 

Bahan - Bahan 
Kandungan (gram) 

P1 P2 P3 P4 P5 

Daging sapi 100 100 100 100 100 

Tepung tapioka 

Tepung biji nangka 

15 

0 

11,25 

3,75 

7,5 

7,5 

3,75 

11,25 

0 

15 

Bawang putih 5 5 5 5 5 

Garam 4 4 4 4 4 

Gula 3 3 3 3 3 

Putih telur 5 5 5 5 5 

Air es 20 20 20 20 20 

Jumlah 150 150 150 150 150 

3.3.2. Tahapan Penelitian 

3.3.2.1. Pembuatan Tepung Biji Nangka 

Pembuatan tepung biji nangka dilakukan menurut Odoemelam (2005) 

dengan modifikasi pada tahap pengeringan. Biji nangka yang telah dipilih untuk 

pembuatan tepung, pertama dipotong tipis melintang dengan pisau, kemudian 

dikeringkan dengan sinar matahari. Pengeringan dengan sinar matahari dilakukan 

dengan meletakkan biji nangka yang telah diiris-iris pada nampan-nampan dan 

dipanaskan di bawah sinar matahari selama 3-4 hari sampai kering. Langkah 

selanjutnya biji nangka yang telah kering digiling. Hasil gilingan diayak dengan 

pengayak berukuran 80 mesh (disk mill 80 mesh). Tepung yang telah dihasilkan 

kemudian dimasukkan ke dalam kotak plastik tertutup dan disimpan dalam lemari 

pendingin (4 
o
C) sampai akan digunakan. Diagram alir pembuatan tepung dengan 

metode pengeringan sun drying dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Dicuci

Diiris tipis-tipis

Pengeringan dengan sinar matahari

Digiling

Diayak dengan disk mill 80 mesh

Tepung biji nangka

Biji nangka mentah

 

Gambar 2. Diagram alir pembuatan tepung biji nangka dengan metode sun drying 

(Odoemelam, 2005) 

3.3.2.2. Prosedur Pembuatan Bakso 

Bakso dibuat dengan cara melakukan pembersihan jaringan ikat dan lemak 

pada daging yang akan diproses, kemudian dipotong dan digiling sampai halus 

dengan meat grinder, setelah diproses menjadi daging lumat yang bersih, halus 

dan bebas serat, daging lumat digiling lagi dalam blender bersama dengan bumbu 

yang sudah dihaluskan, tepung biji nangka dan es sesuai formula pada Tabel 8 

selama 15 menit, setelah siap adonan tersebut dicetak menjadi bola-bola bakso 

yang siap direbus. Pembentukan menjadi bola bakso dengan menggunakan 

tangan. Bakso dicetak dengan berat ± 8-10 gram dan direbus dalam air pada 

temperatur ±70 
o
C sampai mengapung. Bakso yang telah mengapung kemudian 

diangkat dan dimasukkan kembali ke dalam air mendidih untuk proses 

pematangan. Bakso yang telah matang diangkat, ditiriskan dan didinginkan pada 
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suhu ruang. Proses pembuatan bakso secara skematis dapat dilihat pada Gambar 3. 

Dipotong kecil-kecil

Digiling dengan meat grinder sampai halus

Ditambahkan dengan tepung tapioka, garam, tepung biji nangka, 

gula, bawang putih, putih telur dan air es sesuai formula

Pencampuran adonan

Daging sapi

Daging giling

Adonan

Pencetakan bulat-bulat

Perebusan dalam air pada suhu 60-80 oC sampai bakso mengeras dan 

mengapung, kemudian dengan air mendidih samapai matang

Penirisan dan pendinginan

Bakso

  Analisa:

  1. Kadar Air

  2. Kadar Protein

  3. Kadar Lemak

  4. Kadar abu

  5. Kadar serat Kasar

  6. pH

 

Gambar 3. Diagram alir prosedur pembuatan bakso (Wibowo, 1995) 
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3.4. Variabel Pengamatan 

Variabel bebas pada penelitian adalah perbedaan tingkat substitusi tepung 

tapioka dengan tepung biji nangka dalam pembuatan bakso, sedangkan variabel 

terikatnya adalah kualitas kimia bakso (kadar air, protein, lemak, abu, serat kasar 

dan pH). Pengujian kualitas kimia bakso pada penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Pengujian kadar air bakso dengan menggunakan metode 

Thermogravitimetri (Sudarmadji dkk., 1997), seperti pada Lampiran 1. 

b. Pengujian kadar protein bakso dengan metode Kjeldahl (Apriyantono dkk., 

1989), seperti  pada Lampiran 2. 

c. Pengujian kadar lemak bakso dengan metode Soxhlet (Apriyantono dkk., 

1989),  seperti pada Lampiran 3. 

d. Pengujian kadar abu bakso dengan menggunakan metode pengabuan 

kering  (Apriyantono dkk., 1989), seperti pada Lampiran 4. 

e. Pengujian serat kasar kasar bakso dengan menggunakan metode 

Apriyantono dkk (1989), seperti pada Lampiran 5. 

f. Pengujian pH bakso dengan menggunakan metode Yuwono dan Susanto  

(1998), seperti pada Lampiran 6. 

3.5. Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan analisis keragaman 

(ANOVA) dan perbedaan antar perlakuan diketahui dengan melakukan Uji Jarak 

Berganda Duncan (Sastrosupadi, 2000). 
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3.6. Batasan Istilah 

1. Bakso adalah produk daging olahan dari daging giling, kemudian 

ditambahkan tapioka, bahan pengikat (putih tetur, polifosfat), bumbu dan 

air sehingga terbentuk adonan dan dicetak menjadi bulatan-bulatan bakso 

(diameter ± 2-4cm). 

2. Tepung biji nangka adalah hasil olah dari buah nangka yang diperoleh dari 

biji nangka yang telah dihilangkan kulitnya, dikeringkan, dihaluskan dan 

diayak dengan ayakan (disk mill 80 mesh) sehingga menjadi butiran-

butiran yang halus. 


