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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bakso merupakan makanan favorit bagi sebagian besar lapisan masyarakat,

dimana didapati banyak ragam bakso dengan berbagai cara penyajiannya. Produk ini

secara ilmiah dapat dikelompokkan dalam daging olahan terestruksturisasi

tradisional (traditional restructured meat) yang dibuat dengan cara mencampur

daging dengan pati ditambah garam dapur dan bawang putih kemudian digiling,

dicetak dalam bentuk bola-bola pingpong dan selanjutnya direbus. Teknologi

restructured meat adalah kemampuan saling mengikat antara pertikel daging dan

bahan-bahan yang ditambah.

Selama penyimpanan bakso mengalami proses perubahan kualitas kimia,

karena adanya oksigen, air, cahaya, dan temperatur. Tidak adanya perlindungan atau

teknik penanganan di dalam bakso akibatnya berpotensi terjadinya kontaminasi

mikroba, karena kandungan air, lemak, pH netral dan protein tinggi di dalam bakso

sangat rentan terhadap mikroba atau merupakan media yang sangat cocok untuk

pertumbuhan mikroba yang akan menurunkan kualitas kimiawi bakso. Berdasarkan

hal di atas bakso membutuhkan suatu proses yang dapat mengendalikan penurunan

kualitas kimiawi.

Salah satu jenis pelapisan atau penanganan yang dapat diterapkan adalah

Edible coating . Edible coating merupakan teknik pelapisan tipis yang dibuat dari

bahan-bahan yang dapat dimakan, yang digunakan di antara produk dengan



2

membungkus, merendam, melapisi atau menyemprot untuk memberikan pertahanan

yang selektif terhadap perpindahan gas, uap air dan senyawa volatil (Gennadios and

Weller, 1991). Edible coating berfungsi sebagai penghalang (barrier) terhadap

perpindahan massa (misalnya, kelembaban, oksigen, cahaya, lipida, zat terlarut) dan

atau sebagai pembawa aditif serta untuk meningkatkan penanganan suatu makanan

(Krochta, 1992). Menurut Gennadios and Weller (1991), edible coating dapat dibuat

dari bahan dasar protein (hidrokoloid), asam lemak (lipid) dan campuran protein

dengan asam lemak (komposit). Teknik edible coating yang dapat diaplikasikan pada

produk adalah pencelupan (dipping) teknik ini digunakan pada produk yang

mempunyai permukaan kurang rata, misalnya daging, ikan, produk ternak, buah dan

sayuran, penyemprotan (spraying) teknik ini digunakan pada produk yang memiliki

dua sisi permukaan, misalnya pizza, pembungkus (cashing) teknik ini dapat

digunakan dengan cara membuat film sendiri yang terpisah dari produk, dan

pengolesan (brushing) teknik ini dilakukan dengan cara mengoles edible coating

pada produk.

Karagenan merupakan rumput laut dari kelas Rhodophyceae (alga merah)

yang di ekstraksi dengan air atau larutan alkali (kalium hidroksida/natrium

hidroksida) (Winarno, 1996). Karagenan di bagi menjadi tiga jenis yaitu kappa, iota

dan lambda karagenan dan kemampuanya tergantung dari komposisi yang tepat

(Krocha et al., 1994). Winarno (1996) menambahkan karagenan mempunyai peran

sebagai bahan penstabil (stabilizer), bahn pengental (thickener agent), pembentuk gel

(gelling agent), bahan pengemulsi (emulsifying agent) dan digunakan secara luas

sebagai aditif pada produk makanan.
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Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan beberapa metode pelapisan edible

coating pada bakso daging sapi. Metode yang dilakukan antara lain pencelupan

(dipping) atau pengolesan (brushing) sehingga dapat mengetahui tingkat efektif suatu

metode pelapisan pada bakso daging sapi ditinjau dari lama penyimpanan yang

tersarang pada teknik pelapisan edible coting karagenan terhadap kualitas

kimiawinya.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah perbedaan teknik pelapisan

(pencelupan atau pengolesan) dengan edible coating karagenan dan lama

penyimpanan dapat berpengaruh terhadap kualitas kimiawi bakso daging sapi.

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui pengaruh teknik pelapisan dengan menggunakan edible

coating karagenan dan lama simpan yang tepat dalam mempertahankan kualitas

kimiawi.

1.4 Kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang teknik

pelapisan edible coating karagenan dan lama simpan terbaik yang dapat memperbaiki

kualitas bakso daging sapi.

1.5 Kerangka Pikir

Bakso merupakan makanan tradisional yang sangat digemari oleh konsumen

di berbagai kalangan masyarakat. Bakso secara tidak sengaja telah menerapkan
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teknologi restructured meat, yang mana titik berat perhatian dalam pembuatan bakso

adalah pada kemampuan saling mengikat antara pertikel daging dan bahan-bahan

yang ditambahakan (Purnomo, 1997). Menurut Astawan dan Astawan, (1989);

Setiyono (1992), bakso khas Indonesia dibuat dari daging giling, kemudian

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

terbentuk adonan dan bentuk seperti bola-bola kecil (diameter ± 8-10 cm), kemudian

direbus dalam air mendidih selama 10 menit.

Bakso merupakan produk olahan daging yang tidak dapat bertahan lama serta

merupakan bahan makanan yang pada umumnya sangat sensitif dan mudah

mengalami penurunan kualitas kimiawi hal tersebut dapat dipercepat dengan adanya

oksigen, air, cahaya, dan temperatur. Salah satu cara untuk mencegah atau

memperlambat fenomena tersebut adalah dengan pengemasan produk yaitu dilakukan

suatu teknik pelapisan dengan edible coating.

Edible film atau coating merupakan lapisan tipis dan kontinyu, terbuat dari

bahan-bahan yang dapat dimakan, dengan melapisi komponen makanan atau

diletakkan di antara komponen makanan. Lapisan ini bisa mencegah hilangnya

senyawa-senyawa volatil pada aroma atau flavour khas suatu produk pangan.

Aplikasi edible film atau coating bisa digunakan pada potongan buah, sayuran atau

produk makanan lain dengan cara pencelupan, pembuihan, penyemprotan, penetesan,

dan penetesan terkendali. Dengan sifat dan karakteristiknya, polisakarida rumput laut

juga dapat digunakan sebagai kemasan edible dan biodegradable. Salah satu

plasticizer yang dapat meningkatkan kualitas edible film atau coating dari ekstrak

rumput laut adalah gliserol, yang bersifat mudah larut dalam air dan mengikat air.
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Pembuatan karaginan menjadi edible coating adalah salah satu usaha untuk

meningkatkan pemanfaatan karagenan. Edible coating karagenan akan menghasilkan

lapisan yang kuat dengan pori-pori yang kecil, namun mempunyai tekstur yang agak

keras, dan kurang plastis, sehingga perlu penambahan gliserol untuk membentuk sifat

plastis.

Perbedaan teknik pelapisan dengan edible coating karagenan dan lama

simpan diharapkan dapat memberikan perbedaan pula terhadap kualitas kimiawi

bakso daging sapi sehingga kita dapat mengetahui mana teknik pelapisan yang

terbaik.

1.6 Hipotesis

Diduga teknik pelapisan edible coating karagenan yang berbeda dan lama

penyimpanan dapat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap kualitas kimiawi

bakso daging sapi.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bakso Daging Sapi

2.1.1 Deskripsi Daging Sapi

Daging adalah semua jaringan hewan dan semua produk hasil pengolahan dari

jaringan tersebut yang sesuai untuk dimakan serta tidak menimbulkan gangguan

kesehatan bagi konsumen (Soeparno, 1998). Sedangkan menurut Lawrie (2003),

daging didefinisikan sebagai bagian dari hewan potong yang digunakan manusia

sebagai bahan makanan, selain mempunyai penampakan yang menarik selera, juga

merupakan sumber protein hewani berkualitas tinggi.

Daging sapi yang dipergunakan dalam bahan baku pembuatan bakso hampir

seluruh bagian karkas sapi, walaupun demikian pemilihan daging tetap dilakukan

sesuai dengan kualitas bakso yang diinginkan (Purnomo, 1997). Menurut Widyastuti

(1999), daging yang digunakan dalam membuat bakso sebaiknya dalam keadaan

masih segar yaitu dari keadaan fase pre rigor dan rigor mortis, karena pada fase pre

rigor pH dan WHC masih tinggi sehingga pembentukan matrik protein, bahan pengisi

(filler) dan air dapat terbentuk dengan baik, sedangakan pada fase rigor pH dan WHC

daging masih relatif tinggi karena belum tercapi pH akhir daging, sehingga WHC

daging masih cukup tinggi walaupun sudah terjadi penurunan.

Soeparno (1998) menambahkan bahwa daging yang digunakan dalam

pengolahan bakso sebaikanya pada masa pra kaku (pre rigor) dan bukan fase lewat

kekakuan (post rigor), sebab akan menghasilakan bakso yang tidak kenyal. Daging
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pada fase (post rigor) telah mengalami periode pembentukan asam laktat yang

menyebabkan terjadinya penurunan pH otot dan berakibat terjadinya penurunan

WHC daging sehingga banyak air yang berasosiasi dengan protein otot akan bebas

meninggalkan serabut otot.

2.1.2 Bakso Sapi

Bakso adalah produk daging olahan khas Indonesia yang biasanya disajikan

panas dan mempunyai nilai gizi yang tinggi karena kaya akan protein hewani yang

sangat dibutuhkan oleh manusia, terutama untuk pertumbuhan (Triatmodjo, 1992).

Suprapti (2003) menyatakan bahwa bakso merupakan produk olahan daging, ikan,

tahu atau bahan lain yang telah dihaluskan dan dicampur dengan bumbu-bumbu,

tepung serta bahan perekat, kemudian dibentuk bulat-bulat dengan diameter 2-4 cm

atau sesuai dengan selera dan kebutuhan.

Bakso khas Indonesia dibuat dari daging giling, kemudian ditambahkan

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

adonan dan bentuk seperti bola-bola 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 Standart Nasional Indonesia (SNI), meliputi sifat fisik bau normal (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%, borak tidak boleh ada (Anonim,1995).
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Bakso merupakan salah satu produk emulsi sistem dua fase dengan partikel

lemak sebagai fase terdispersi dan air serta protein yang mengandung garam berperan

sebagai fase pendispersi. Pada sistem ini protein miofibril yang larut dalam garam

dan protein sarkoplasma yang larut dalam air bertindak sebagai zat pengemulsi

dengan cara melapisi partikel lemak yang terdispersi dalam air (Liu, D.-C, Chen,

Horng and Ockerman 1999).

2.2 Edible Coating

Edible Coating adalah bahan yang digunakan untuk melapisi produk

(coating), diletakkan di antara produk (film) yang berfungsi sebagai pelindung dari

kerusakan secara mekanis (Krocha, 1992). Sedangkan menurut Krochta, Baldwin dan

Karido (1994), menyatakan edible coating atau edible film merupakan lapisan tipis

yang dibuat dari bahan yang dapat dimakan. Bahan dari edible film atau coating dapat

digunakan pada produk dengan cara membungkus, merendam, mengikat dan

menyemprot yang bertujuan untuk memberikan pertahanan yang selektif terhadap

perpindahan massa (seperti kelembaban, oksigen, cahaya, lipid dan zat terlarut) dan

atau sebagai pembawa aditif serta untuk meningkatkan penanganan suatu makanan.

edible coating dan film merupakan satu terobosan baru yang dapat baru yang

dapat menjawab tantangan yang berkembang dalam pemasaran makanan yang

bergizi, aman, berkualitas tinggi, stabil dan ekonomis (Krochta, 1992).

Komponen utama penyusun edible coating dapat dikelompokkan menjadi

tiga, yaitu : (Krocha, 1992)

 Hidrokoloid (protein, polisakarida). Protein yang dapat digunakan dalam
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pembuatan edible coating adalah gelatin, kasein, protein kedelai, protein jagung,

gluten gandum

 Lipid (asam lemak) yaitu lilin atau wax, gliserol

 Komposit (campuran hidrokoloid dan asam lemak)

Krochta (1992), menyatakan ada beberapa teknik aplikasi edible coating pada

produk :

a. Pencelupan (dipping)

Biasanya teknik ini digunakan pada produk yang memiliki permukaan kurang

rata. Setelah pencelupan, kelebihan bahan coating dibiarkan terbuang. Produk

kemudian dibiarkan dingin hingga edible coating menempel. Teknik ini telah

diaplikasikan pada daging , ikan, produk ternak, buah dan sayuran.

b. Penyemprotan (spraying)

Teknik ini menghasilkan produk dengan lapisan yang lebih tipis dan lebih

seragam daripada teknik pencelupan. Teknik ini digunakan untuk produk yang

memiliki dua sisi permukaan, contohnya pizza.

c. Pembungkusan (cashing)

Teknik ini dapat digunakan dengan cara membuat film sendiri yang terpisah

dari produk. Teknik ini diadopsi dan dikembangkan dari teknik pembuatan

edible non film.

d. Pengolesan (brushing)

Teknik ini dilakukan dengan cara mengoles edible coating pada produk.
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Penggunaan edible coating dan edible film dapat memberikan keuntungan

yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Kegunaan Tipe film yang sesuai
Menurunkan migrasi kelembaban Lipid, komposit
Menurunkan migrasi gas Hidrokoloid, lipid atau komposit
Menurunkan migrasi minyak dan
lemak

Hidrokoloid

Menurunkan migrasi bahan terlarut Hidrokoloid, lipid atau komposit
Meningkatkan integritas struktural
dalam penanganan

Hidrokoloid, lipid atau komposit

Menahan campuran flavor yang
mudah menguap

Hidrokoloid, lipid atau komposit

Sebagai agen pembawa food additive Hidrokoloid, lipid atau komposit
Sumber : Krochta (1992).

2.3 Karagenan

Karagenan adalah senyawa polisakarida yang tersusun dari unit D-galaktosa

dan L-galaktosa 3,6 anhidrogalaktosa yang dihubungkan oleh ikatan 1-4 glikosilik

(Indriani dan Suminarsih, 2003). Winarno (1996), menyatakan karagenan merupakan

senyawa hidrokoloid yang terdiri dari ester kalium, natrium, magnesium dan kalium

sulfat, dengan galaktosa dan 3,6 anhydrogalakto copolimer.

Susanto (2005), menyatakan bahan mentah yang terpenting untuk produksi

karagenan adalah carrageenate dan derivatnya (turunan) seperti Chondrus crispus,

dan berbagai macam spesies Gigartina, khususnya Gigartina stellata dan juga

Eucheuma serta spesies Hypnea. Selain itu, sumber bahan mentah lainnya adalah

Chondrococcus hornemannii, Halymenia venusta, Laurencia papillosa, Sarconema

filiforme dan Endocladia, Gellidium tertentu, Gymnogongrus, Rhodoglossum,

Rissoella, Yatabella, spesies dan rumput laut merah lainnya.
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Kadar karagenan dalam setiap spesies Eucheuma berkisar antara 54%-73%

tergantung jenis dan lokasinya (di Indonesia berkisar antara 61,5%-67,5%). menurut

Aslan (1991) spesies Gigartina sp mengandung karagenan sekitar 52%

2.3.1 Struktur Kimia Karagenan

Karagenan adalah polisakarida yang linier atau lurus, dan merupakan molekul

galaktan dengan unit-unit utamanya adalah galaktosa. Karagenan merupakan molekul

besar yang terdiri dari lebih 1000 galaktosa. Variasi dari karagenan juga banyak

sekali. Kappa karagenan tersusun dari α (1->3) D galaktosa-4 sulfat dan β (1->4) 3,6

anhidro D galaktosa. Karagenan juga sering mengandung D-galaktosa-6 sulfat ester

dan 3,6 anhidro-D galaktosa 2 sulfat ester. Adanya gugusan 6-sulfat dapat

menurunkan daya gelasi dari karagenan, tetapi dengan pemberian alkali mampu

menyebabkan terjadinya transeliminasi gugusan 6 sulfat, yang menghasilkan

terbentuknya 3,6 anhidro-D galaktosa. Oleh sebab itu derajat keseragaman molekul

meningkat dan daya gelasinya juga bertambah. Iota karagenan, ditandai dengan

adanya 4-sulfat ester pada setiap residu D-glukosa dan gugusan 2-sulfat ester pada

setiap gugusan 3,6 anhydro-D galaktosa. Gugusan 2-sulfat ester tidak dapat

dihilangkan oleh proses pemberian alkali seperti halnya kappa karagenan. Lambda

karagenan berbeda dengan kappa dan iota karagenan, karena memiliki residu

disulphated α (1->4) D galaktosa (Winarno, 1996) Gambar rumus bangun dari

karagenan dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Rumus bangun karagenan (Istini, Zatnika, dan Shaimi, 2005)

2.3.2 Manfaat Karagenan

Istini et al., (2005), menyatakan pemakaian karaginan diperkirakan 80%

digunakan bidang industri makanan, farmasi dan kosmetik. Pada industri makanan

sebagai stabilizer, thickener, gelling agent, additive atau komponen tambahan dalam

pembuatan coklat, milk, pudding, instant milk, makanan kaleng dan bakery, untuk

industri non food antara lain untuk farmasi yaitu sebagai suspensi, emulsi, stabilizer

dalam pembuatan pasta gigi, obat-obatan, mineral oil, industri keramik, cat dan lain-

lain. Karagenan juga dapat dimanfaatkan sebagai edible coating hal ini karena

karagenan merupakan hidrokoloid dimana hidrokoloid merupakan komponen yang

dapat digunakan sebagai bahan edible coating (Krochta, 1992).

2.3.3 Standar Mutu Karagenan

Winarno (1996), menyatakan standar karagenan dalam bentuk tepung adalah

99 persen lolos saringan 60 mesh, dan memiliki tepung densitas (yang diendapkan



13

oleh alkohol) adalah 0,7 dengan kadar air 15 persen pada RH 50 dan 25 persen pada

RH 70.

2.4 Bahan Plasticizer

Plasticizer adalah bahan tambahan yang cukup besar jumlahnya dalam edible

coating . Plasticizer ditambahkan pada pembuatan edible coating untuk mengurangi

sifat rapuh yang disebabkan oleh kekuatan intermolekul ekstensif, meningkatkan

fleksibelitas dan ektensibilitas. Selain itu, penambahan plasticizer juga untuk

meningkatkan permeabilitas terhadap gas, uap air dan zat terlarut serta meningkatkan

elastisitas film. Jenis plasticizer yang umum digunakan adalah gliserol (Guilbert and

Biquet, 1996).

Basri (2003), menyatakan gliserol adalah senyawa dengan formula

C3H5(OH)3, berbentuk zat cair kental, tidak berwarna dan larut dalam air. Gliserol

dihasilkan dari hidrolisis asam lemak yang merupakan hasil samping dari pembuatan

sabun. Gliserol digunakan dalam industri makanan, obat-obatan, plastik, dan resin.

Gliserol selain itu juga merupakan senyawa polyols yang memiliki tiga gugus

hidroksil dalam satu molekul. Berat molekul gliserol adalah 92,10 dengan massa

jenisnya sebesar 1,23 g/cm3 dan titik didihnya 204°C. Gliserol mempunyai sifat

mudah larut dalam air, meningkatkan viskositas larutan, mengikat air, bersifat

hidropolik dengan titik didih yang tinggi, polar dan non volatile (Anonim, 2001).

Gliserol efektif digunakan sebagai plasticizer pada hidrofilik film seperti

pektin, gelatin, alginat, pati dan modifikasi pati maupun pada pembuatan edible

coating berbasis protein. Penambahan gliserol akan menghasilkan film yang fleksibel
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dan halus. Selain itu gliserol dapat meningkatkan permeabelitas film terhadap gas,

uap air dan gas terlarut. Penambahan gliserol pada pembuatan edible film atau coating

dapat mengurangi interaksi antar molekul pada rantai polimer sehingga jarak antara

rantai polimer menjadi lebar dan mobilitas rantai meningkat. Penggunaan gliserol

tidak boleh terlalu banyak karena dapat mengakibatkan film yang terlalu elastis dan

susah kering karena gliserol banyak mengikat air, sebaliknya, kekurangan gliserol

akan mengakibatkan coating kasar dan rapuh (Julikartika, 2003).

2.5 Kualitas Kimiawi Bakso

a. Kadar Air Bakso

Air adalah zat gizi yang terdapat dalam jumlah paling besar dalam bahan

pangan segar. Kadar air sangat berpengaruh terhadap kualitas bahan pangan, sebab

disamping menentukan tekstur bahan, air juga merupakan media dari kegiatan

mikroorganisme serta substrat dari kegiatan enzimatis yang berlangsung pada bahan

tersebut (Susanto dan Widyaningsih, 2004)

Winarno (1980) menyatakan bahwa air di dalam bahan pangan terdapat dalam

bentuk air bebas dan air terikat. Air yang terikat dalam otot dapat dibagi menjadi tiga

kompartemen air, yaitu air yang terikat secara kimiawi oleh protein otot sebesar 4-5

persen sebagai lapisan monomolekuler pertama, air yang terikat agak lemah sebagai

lapisan kedua dari molekul air terhadap grup hidrofilik, sebesar kira-kira 4 persen dari

lapisan kedua ini akan terikat oleh protein bila tekanan uap air meningkat, serta

lapisan ketiga adalah molekul-molekul air bebas diantara molekul protein, berjumlah

kira-kira 10 persen. Jumlah air terikat (lapisan pertama dan kedua) adalah bebas dari
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perubahan molekul yang disebabkan oleh denaturasi protein daging, sedangkan

jumlah air terikat yang lebih lemah yaitu lapisan air diantara molekul protein akan

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

Air dalam bakso terutama dipengaruhi oleh jumlah es yang ditambahkan ke

dalam adonan. Semakin banyak es yang ditambahkan ke dalam adonan maka semakin

tinggi kadar air bakso, penambahan es juga akan mempengaruhi tekstur bakso yang

dihasilkan (Purnomo, 1990).

b. Kadar Lemak Bakso

Lemak adalah ester dari gliserol dan asam lemak atau merupakan trigliserida

yang terdiri dari molekul gliserol yang berikatan dengan tiga  molekul asam lemak

(Gamman and Sherington, 1992). Kadar lemak dari daging bervariasi, tergantung

kepada jumlah lemak ekternal dan lemak intramuskuler yang dikandungnya. Ditijau

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 persen, tergantung pada jenis dan spesies, makanan, dan

umur ternak.

Lemak yang terdapat dalam bakso berasal dari lemak dalam daging dan juga

lemak permukaan daging. Lemak akan mencair dalam proses pemasakan bakso

(Elveira, 1988).



16

c. Kadar Protein Bakso

Protein adalah sekelompok zat makanan yang sangat penting dalam bahan

pangan, umumnya dipakai sebagai salah satu cara untuk mengukur kualitas bahan

pangan (Winarno, 2002). Kualitas protein ditentukan oleh komposisi asam amino,

sehingga protein memiliki kualitas yang beraneka ragam tergantung sampai seberapa

jauh protein dapat menyediakan asam-asam amino esensial yang memadai (Buckle et

all., 1987).

Protein daging mempunyai peranan yang cukup besar dalam pengolahan

daging karena memberikan efek pada penampilan  akhir 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).

Penyuplai protein terbanyak pada bakso adalah daging, oleh karena itu kandungan

protein bakso berhubungan erat dengan jenis dan jumlah daging yang digunakan

sebagai bahan baku utama (Mujiono, 1995).

Gelatinisasi protein daging dapat berperan dalam pembentukan tekstur yang

diinginkan serta dapat meningkatkan stabilitas antara lemak dan air dalam produk

daging olahan. Gelatinisasi protein dipengaruhi oleh spesies ternak, tipe otot, garam,

pH serta pemanasan (Lan et al, 1995a).

d. Kadar Abu Bakso

Sebagian besar bahan makanan, yaitu sekitar 96 % terdiri dari bahan organik

dan air. Sisanya terdiri dari unsur-unsur mineral. Unsur mineral juga dikenal sebgai
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zat anorganik atau kadar abu. Dalam proses pembakaran, bahan-bahan organik

terbakar tetapi zat anorganik tidak, karena itulah disebut abu (Winarno, 2002).

Daging adalah sumber yang baik akan mineral kecuali Ca, karena Ca

umumnya hanya terdapat dalam jumlah yang rendah. Daging mengandung zat besi

yang sangat baik untuk memelihara kesehatan, sentesis hemogloblin, miogloblin dan

enzim tertentu. Selain itu daging mengandung mikroelemen 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 2.

Tabel 2. 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)

Mujiono (1995) menyatakan, selain dari kandungan mineral daging, kadar abu

bakso juga berasal dari bahan-bahan kimia yang ditambahkan seperti garam, MSG,

zat pengawet dan pemutih.
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BAB III

MATERI DAN METODE

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Milk Pilot Plant Teknologi Hasil

Ternak Universitas Brawijaya pada Bulan September sampai Oktober 2010.

3.2 Materi Penelitian

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bakso yang dibuat dari

daging sapi segar yang diperoleh dari RPH Gadang Malang, tepung tapioka, bawang

putih, garam, merica, air es dan putih telur diperoleh dari Pasar Dinoyo Malang.

3.2.1 Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian antara lain adalah bahan untuk

pembuatan edible coating (karagenan dan gliserol) dan analisa kimia (tablet kjeldhal,

aquadest, H2SO4 98%, NaOH2 40%, H3BO2 2%, H2SO4 0,1 M, dan petroleum eter).

3.2.2 Peralatan

Alat-alat yang digunakan untuk membuat Edible Coating yaitu hot plate

stirer, beaker glass 250 ml merk (Pyrex-Iwaki glass), gelas ukur 100 ml merk (Pyrex-

Iwaki glass), erlenmeyer 250 ml, pipet volume 1 ml, timbangan analitik (Mettler

150), spatula, magnetic stirer.

Alat-alat yang digunakan untuk membuat bakso daging sapi adalah meat

grinder (National), cobek, baskom, kompor gas dan sendok.



19

Alat-alat yang digunakan untuk analisa kimia timbangan analitik, timbangan

digital dengan tingkat ketelitian 2 desimal, labu Kjeldahl, labu Soxhlet, oven,

desikator, gelas ukur, botol timbang, oven (Memmert), digestor (Gerhardt

Kjeldahlterm Rapid Block Digestor), distiller (Gerhardt Vapodest Rapid Distillation

System), titrator (Schott Automatic Volumemetric Titrator), waterbath, hot plate

stirrer dan refrigerator.

3.3  Metode Penelitian

3.3.1 Rancangan Percobaan

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan dengan rancangan acak

lengkap (RAL) pola tersarang. Perlakuan pertama adalah teknik pelapisan edible

coating oles dan celup. Perlakuan kedua adalah penyimpanan 0, 2, 4 dan 6 hari.

Perlakuan lama penyimpanan tersarang pada perlakuan teknik pelapisan edible

coating karagenan. Adapun desain rancangan yang digunakan dapat dilihat pada

Tabel 3.

Tabel 3. Desain Rancangan Percobaan

Teknik
Pelapisan Lama Simpan Ulangan

U1 U2 U3

P1

R0 P1R0U1 P1R0U2 P1R0U3
R1 P1R1U1 P1R1U2 P1R1U3
R2 P1R2U1 P1R2U2 P1R2U3
R3 P1R3U1 P1R3U2 P1R3U3

P2

R0 P2R0U1 P2R0U2 P2R0U3
R1 P2R1U1 P2R1U2 P2R1U3
R2 P2R2U1 P2R2U2 P2R2U3
R3 P2R3U1 P2R3U2 P2R3U3
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Perlakuan penelitian ini:

P1 : pencelupan

P2 : pengolesan

R0 :Waktu pengamatan 0 hari

R1 :Waktu pengamatan 2 hari

R2 :Waktu pengamatan 4 hari

R3 :Waktu pengamatan 6 hari

Bakso daging sapi yang telah dibuat kemudian dilapisi (oles atau celup)

dengan menggunakan edible coating karagenan dan disimpan dengan suhu 15oC

kemudian diuji pada penyimpanan 0, 2, 4 dan 6 hari. Variabel yang diuji adalah kadar

air, kadar lemak, kadar protein dan kadar abu.

3.3.2 Prosedur Pembuatan Edible Coating Karagenan

Pembuatan edible coating karagenan Pratiwi (2007) yang telah dimodifikasi

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Karagenan dilarutkan dalam aquadest

2. Dipanaskan pada suhu 50-80 oC sambil diaduk dengan menggunakan hot

plate stirer 250 rpm.

3. Ditambahkan gliserol sebanyak 2% dari campuan, diaduk dengan hot plate

stirer 9-10 rpm hingga larutan berwarna jernih.

4. Larutan edible coating didinginkan hingga suhu 45-50 oC selama 10 menit

5. Dipertahankan suhu dalam waterbath pada suhu 45-50 oC.
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3.3.3. Prosedur Pembuatan Bakso

Prosedur pembuatan bakso yang dilakukan pada penelitian ini menurut

Wibowo (2000) yang telah dimodifikasi adalah sebagai berikut :

1. Pembersihan jaringan ikat dan lemak pada daging yang akan diproses

2. Daging dipotong kecil – kecil dan digiling sampai halus dengan meat grinder

3. Daging giling ditambahkan dengan tepung tapioka, garam, bawang putih dan

putih telur (formulasi bahan pada Tabel 4)

4. Pencampuran daging giling yang telah ditambahkan dengan tepung tapioka,

garam, bawang putih dan putih telur dan juga penambahan air es

5. Setelah siap adonan tersebut dicetak menjadi bola – bola bakso yang siap

direbus. Pembentukan menjadi bola dengan menggunakan tangan, bakso

dicetak dengan berat ± 8-10 gram dan direbus dalam air pada temperatur 90°C

selama ± 10 menit

6. Bakso yang telah matang diangkat, ditiriskan dan didinginkan pada suhu

ruang

7. Kemudian dilapisi dengan mengunakan edible coating karagenan.

Formulasi pembuatan bakso dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.
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Tabel 4. Formulasi Pembuatan Bakso Daging Sapi :

Bahan-bahan Gram
Daging 100
Tepung tapioka 15
Bawang 5
Garam 4
Gula 3
Merica 0,4
Putih telur 3
Total bahan 130,4

3.4 Variabel Penelitian

Variabel yang diukur pada penelitian ini adalah kadar air, kadar protein, kadar

lemak dan mineral (abu).

Pengujian sampel bakso daging sapi sebagai berikut:

1. Pengujian kadar air (AOAC, 1990) seperti pada Lampiran 1.

2. Pengujian kadar lemak berdasarkan metode Soxhlet (Sudarmadji, 1997) pada

Lampiran 2.

3. Pengujian kadar protein berdasarkan metode Kjeldhal (Apriyantono, 2002)

seperti pada Lampiran 3.

4. Penentuan kadar abu (AOAC, 1990) seperti pada Lampiran 4.



23

Disimpan pada suhu refri 4 oC selama 0
hari, 2 hari, 4 hari, 6 hari

Dipanaskan 900C sambil diaduk dengan magnetic stirrer
diatur pada pada kecepatan 250 rpm selama 30 menit

Ditambah gliserol 1,5 % dari 100 ml larutan edible coating

Diaduk dengan magnetic stirrer dan dipanaskan sampai suhu mencapai
80 0C (larutan berwarna jernih)

Larutan edible coating

Ditiriskan

Didiamkan pada suhu ruang
270C selama 30 menit

Didinginkan hingga suhu 45-50 0C selama 10 menit

Dipertahankan suhu dalam waterbath pada suhu 45-50 0C

Bakso dioles dengan larutan edible
coating bersuhu 45-50 0C selama

10 detik

DitiriskanUji kualitas kimiawi:

1. Kadar  air
2. Kadar lemak
3. Kadar protein
4. Abu

Ditambah aquades sebanyak 100 ml larutan edible coating

Bakso dicelupkan dalam
larutan edible coating bersuhu

45-500 C selama 10 detik

Ditimbang kappa karagenan 1,5 g
Bakso Daging sapi

Gambar 3. Skema penelitian menurut Pratiwi (2007) teknik pelapisan edible coating
karagenan pada bakso daging sapi yang telah dimodifikasi
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3.5 Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis ragam, apabila menunjukkan perbedaan

di antara perlakuan maka dilanjutkan dengan menggunakan Uji Beda Nyata Terkecil

(BNT) (Sastrosupadi, 2000).

3.8. Batasan Istilah

Batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah

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

ditambahkan tapioka, bahan pengikat (putih tetur), bumbu dan air sehingga

terbentuk adonan dan bentuk seperti bola-bola kecil (diameter ± 8-10 cm),

kemudian direbus dalam air mendidih selama 10 menit.

2. Edible coating adalah bahan yang digunakan untuk melapisi produk yang

berfungsi melindungi dari kerusakan.

3. Karagenan adalah suatu senyawa hidrokoloid yang terdiri atas ester kalium,

natrium dan magnesium atau kalsium sulfat dengan galaktosa dan kopolimer

3,6 anhidrogalaktosa.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Kadar Air Bakso

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan teknik pelapisan

(pencelupan atau pengolesan) dengan edible coating dan lama simpan yang tersarang

pada teknik pelapisan edible coating karagenan tidak memberikan perbedaan

pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap kadar air bakso daging sapi. Data dan analisis

ragam dapat dilihat pada Lampiran 5. Rata-rata nilai kadar air bakso daging sapi

dengan perlakuan teknik pelapisan (pencelupan atau pengolesan) edible coating

karagenan pada tiap perlakuan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Rata-rata nilai kadar air (%) bakso daging sapi

Lama penyimpanan
Kadar air

Rata-rataPencelupan
(P1)

Pengolesan
(P2)

R0 (Tanpa penyimpanan) 74,70 73,57 74,14±0,80
R1 (2 hari) 74,06 74,44 74,25±0,27
R2 (4 hari) 73,97 73,57 73,77±0,28
R3 (6 hari) 73,65 74,06 73,85±0,28

Rata-rata 74,10±0,44 73,91±0,42

Berdasarkan data dari hasil penelitian, didapatkan rata-rata kadar air bakso

dengan perlakuan pelapisan bakso menggunakan edible coating karagenan dengan

teknik pencelupan (P1) sebesar 74,10 % dan (P2) sebesar 73,91 %. Kedua nilai rata-

rata perlakuan teknik perlakuan pelapisan edible coating karagenan setelah di

analisis secara statistik ternyata tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata

(P>0,05) terhadap kadar air bakso daging sapi.
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Kadar air yang tidak mengalami perubahan diduga karena edible coating

karagenan mampu mempertahankan permeabilitas uap air pada bakso. Krochta et al.

(1994) menyebutkan bahwa rendahnya permeabilitas uap air disebabkan karena

struktur film yang menjadi lebih kompak. peningkatan atau penurunan daya

permeabilitas film atau coating dapat juga disebabkan oleh penggunaan gliserol pada

proses pembuatan edible coating karagenan. Menurut Lieberman and Gilbert (1973),

peningkatan bahan plasticizer menyebabkan meningkat pula nilai WVP, karena

bahan plasticizer menurunkan pengikatan internal hidrogen dan meningkatkan ruang

intermolekuler. Galietta, Gioia, Guilbert and Cuq (1998) juga menyebutkan bahwa

semakin meningkatnya bahan plasticizer yang ditambahkan akan meningkatkan

keregangan dan fleksibilitas tetapi menurunkan elastisitas dan sifat pertahanan film.

Khwaldia, Banon, Perez and Desobry (2004) menyatakan bahwa WVP meningkat

seiring dengan meningkatnya gliserol yang ditambahkan pada film.  Peningkatan

jarak intermolekuler dan sifat hidrofilik gliserol menyebabkan peningkatan nilai

WVP.

Kehilangan uap air yang disusul dengan laju atau susutnya barang jelas

merupakan sebab hilangnya kesegaran. Hilangnya air mempengaruhi kenampakan,

tekstur dan harga jual (Anonim, 2008).

Lama penyimpanan yang tersarang terhadap perlakuan teknik pelapisan

pencelupan (P1) dan pelapisan pengolesan (P2) tidak memberikan perbedaan yang

nyata. Pada teknik pelapisan pencelupan (P1) pada penyimpanan hari ke-0 dan hari

ke- 2 tidak berbeda nyata dengan perlakuan penyimpanan hari ke-4 dan hari ke-6.

Pada teknik pelapisan pengolesan (P2) pada penyimpanan hari ke-0 dan hari ke-2



27

tidak berbeda nyata dengan penyimpanan hari ke-4 dan tidak berbeda nyata dengan

penyimpanan hari ke-6.

Tidak berubahnya kandungan kadar air bakso selain dari kemampuan edible

coating mempertahankan kadar air selama proses penyimpanan bakso juga

disebabkan karena penggunaan suhu rendah (refrigerator) sehingga dapat

memaksimalkan kerja edible coating karagenan selama dalam proses penyimpanan

bakso. Syamsir (2009), menyatakan bahwa penggunaan suhu rendah pada proses

penyimpanan bertujuan untuk mencegah terjadinya laju reaksi kimia, reaksi enzimatis

dan pertumbuhan mikroorganisme tanpa menyebabkan kerusakan produk.

Tinggi rendahnya kadar air dapat juga disebabkan oleh nilai pH. Soeparno

(1998) menambahkan, tingginya kadar air bakso berhubungan dengan nilai pH, nilai

pH yang tinggi pada adonan bakso yaitu di atas pH 6 menyebabkan daya mengikat

airnya tinggi sehingga kadar air pada bakso pun menjadi tinggi.

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Kadar Lemak Bakso

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan teknik pelapisan

(pencelupan atau pengolesan) dengan edible coating tidak memberikan perbedaan

pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap kadar lemak bakso daging sapi, sedangkan

lama simpan yang tersarang pada perlakuan teknik pelapisan (pencelupan dan

pengolesan) dengan edible coating juga tidak memberikan perbedaan pengaruh yang

nyata (P>0,05) terhadap kadar lemak bakso daging sapi. Data dan analisis ragam

dapat dilihat pada Lampiran 6. Rata-rata nilai kadar lemak bakso daging sapi dengan
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perlakuan teknik pelapisan (pencelupan atau pengolesan) edible coating pada tiap

perlakuan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Rata-rata nilai kadar lemak (%) bakso daging sapi

Lama penyimpanan
Kadar lemak

Rata-rataPencelupan
(P1)

Pengolesan
(P2)

R0 (Tanpa penyimpanan) 4,40 4,14 4,27±0,18
R1 (2 hari) 4,76 5,08 4,92±0,22
R2 (4 hari) 4,59 5,46 5,03±0,52
R3 (6 hari) 4,99 4,42 4,70±0,41

Rata-rata 4,69±0,25 4,77±0,56

Berdasarkan data dari hasil penelitian, didapatkan rata-rata kadar lemak bakso

dengan perlakuan pelapisan bakso menggunakan edible coating karagenan dengan

teknik pencelupan (P1) sebesar 4,69 % dan (P2) sebesar 4,77 %. Kedua nilai rata-rata

perlakuan teknik perlakuan pelapisan edible coating karagenan setelah di analisis

secara statistik ternyata tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05)

terhadap kadar lemak bakso daging sapi.

Hasil penelitian setelah dilakukan perhitungan secara statistik tidak

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap kadar lemak bakso

daging sapi. Hasil yang tidak berbeda nyata ini diduga edible coating cukup mampu

untuk mempertahankan kadar lemak tidak mengalami perubahan berat. Krochta et all

(1994) menambahkan edible coating atau edible film merupakan lapisan tipis yang

dibuat dari bahan yang dapat dimakan. Bahan ini dapat digunakan pada produk

dengan cara membungkus, merendam, mengikat dan menyemprot yang bertujuan

untuk memberikan pertahanan yang selektif terhadap perpindahan massa (seperti
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kelembaban, oksigen, cahaya, lipid dan zat terlarut) dan atau sebagai pembawa aditif

serta untuk meningkatkan penanganan suatu makanan.

Selain dari sifat senyawa hidrokoloid bahan edible coating karagenan yang

mampu menghambat transmisi lemak pada produk, tidak adanya perbedaan

penurunan atau peningkatan kadar lemak pada penelitian ini diduga karena sifat dari

lemak tersebut yang tidak terlarut pada air. Winarno (2002), menambahkan bahwa

lemak dan minyak termasuk dalam kelompok senyawa yang disebut lipida, yang pada

umumnya sama yaitu tidak larut dalam air. Dalam penanganan dan pengolahan bahan

pangan, perhatian lebih banyak pada suatu bagian dari lipida, yaitu trigliserida atau

neutral fat.

Lama penyimpanan yang tersarang terhadap perlakuan teknik pelapisan

pencelupan (P1) dan pelapisan pengolesan (P2) tidak memberikan perbedaan yang

nyata. Pada teknik pelapisan pencelupan (P1) pada penyimpanan hari ke-0 dan hari

ke- 2 tidak berbeda nyata dengan perlakuan penyimpanan hari ke-4 dan hari ke-6.

Pada teknik pelapisan pengolesan (P2) pada penyimpanan hari ke-0 dan hari ke-2

tidak berbeda nyata dengan penyimpanan hari ke-4 dan tidak berbeda nyata dengan

penyimpanan hari ke-6. Proses penyimpanan menggunakan suhu rendah atau refri

juga sangat berperan penting dalam mempertahankan penurunan kadar lemak, karena

pada bakso daging sapi terdapat asam-asam lemak jenuh yang mengakibatkan

terbentuknya padatan akibat dari penurunan suhu ruang penyimpanan. Karnadi

(2010) menambahkan, lemak jenuh mengandung ikatan tunggal pada rantai

hidrokarbonnya. Asam lemak jenuh mempunyai rantai zig-zag yang dapat cocok satu

sama lain, sehingga gaya tarik vanderwalls tinggi. Oleh sebab itu lemak jenuh
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biasanya berwujud padat saat dalam suhu sedang dan stabil pada suhu tinggi. Ikatan

vanderwalls adalah ikatan yang berlaku akibat kedudukan komposisi kimia yang

berikatan.

4. 3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Kadar Protein Bakso

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan teknik pelapisan

(pencelupan atau pengolesan) dengan edible coating tidak memberikan perbedaan

pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap kadar protein bakso daging sapi, sedangkan

lama simpan yang tersarang pada perlakuan teknik pelapisan (pencelupan dan

pengolesan) dengan edible coating juga tidak memberikan perbedaan pengaruh yang

nyata (P>0,05) terhadap kadar protein bakso daging sapi. Data dan analisis ragam

dapat dilihat pada Lampiran 7. Rata-rata nilai kadar protein bakso daging sapi dengan

perlakuan teknik pelapisan (pencelupan atau pengolesan) edible coating pada tiap

perlakuan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 7. Rata-rata nilai kadar protein (%) bakso daging sapi

lama penyimpanan
Kadar protein

Rata-rataPencelupan
(P1)

Pengolesan
(P2)

R0 (Tanpa penyimpanan) 9,15 9,24 9,19±0,06
R1 (2 hari) 9,24 9,26 9,25±0,05
R2 (4 hari) 9,30 9,39 9,34±0,06
R3 (6 hari) 9,33 9,41 9,37±0,06

Rata-rata 9,26±0.08 9,32±0,09

Berdasarkan data dari hasil penelitian, didapatkan rata-rata kadar air bakso

dengan perlakuan pelapisan bakso menggunakan edible coating karagenan dengan

teknik pencelupan (P1) sebesar 9,26 % dan (P2) sebesar 9,32 %. Kedua nilai rata-rata
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perlakuan teknik perlakuan pelapisan edible coating karagenan setelah di analisis

secara statistik ternyata tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05)

terhadap kadar protein bakso daging sapi.

Kadar protein yang tidak mengalami perubahan atau tidak memberikan

pengaruh yang nyata (P>0,05) diduga Edible Coating cukup mampu untuk

mempertahankan protein mengalami penurunan. Stabilnya kadar protein pada

dasarnya terpengaruh pada laju transmisi air pada produk. Hal ini dapat dilihat

semakin tinggi kadar air suatu bahan maka akan semakin rendah kadar protein pada

bahan tersebut ataupun sebaliknya semakin rendah kadar air bahan maka akan tinggi

kadar protein pada bahan tersebut. Lee (1976) menyatakan bahwa kerusakan bahan

pangan seperti penurunan kualitas gizi bahan yang dikemas meliputi kenaikan kadar

air, penurunan kadar protein, penurunan pati dan lain-lain diantaranya disebabkan

oleh proses fisis yang dipengaruhi oleh suhu, kadar air dan kelembaban lingkungan.

Berdasarkan data di atas, lama simpan (R1) untuk bakso daging sapi yang

diberikan perlakuan teknik pelapisan celup (P1) cenderung mengalami peningkatan

yang tidak signifikan pada perlakuan lama simpan (R2) yang juga meningkat pada

perlakuan lama simpan (R3) dan (R4), sedangkan untuk perlakuan teknik pelapisan

oles (P2) hampir sama dengan teknik pelapisan celup, yaitu pada lama simpan (R1)

cenderung mengalami peningkatan kadar protein yang tidak signifikan pada

perlakuan lama simpan (R2), yang juga meningkat pada perlakuan lama simpan (R3)

dan (R4). Meningkat atau menurunnya kadar protein pada bakso selain terpengaruh

oleh kandungan kadar air dalam produk, juga dapat disebabkan dari faktor lain.
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Lawrie (1995) menyatakan bahwa denaturasi protein juga menyebabkan protein dapat

di serang oleh enzim protease cathepsin dari daging, dimana enzim ini sebelumnya

tidak terikat oleh lisosom, akan tetapi di bebaskan dan di aktifkan ketika membran

partikel menjadi lemah akibat adanya penurunan pH.

Tinggi rendahnya kadar protein bakso berhubungan dengan tingginya kadar

daging yang digunakan karena menurut Mujiono (1995) semakin tinggi daging yang

digunakan maka kadar protein bakso juga akan semakin tinggi. Daging yang

digunakan pada adonan, beratnya lebih tinggi dari pada bahan lainnya sehingga kadar

proteinnya menjadi tinggi.

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).

4. 4 Pengaruh Perlakuan Terhadap Kadar Abu Bakso

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan teknik pelapisan

(pencelupan atau pengolesan) dengan edible coating memberikan perbedaan

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar abu bakso daging sapi,

sedangkan lama simpan yang tersarang pada perlakuan teknik pelapisan (pencelupan

dan pengolesan) dengan edible coating tidak memberikan perbedaan pengaruh yang

sangat nyata (P>0,05) terhadap terhadap kadar abu bakso daging sapi. Data dan

analisis ragam dapat dilihat pada Lampiran 8. Rata-rata nilai kadar abu dan hasil Uji
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Jarak Berganda Duncan (UJBD) dengan perlakuan teknik pelapisan (pencelupan atau

pengolesan) edible coating pada tiap perlakuan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel

8.

Tabel 8. Rata-rata nilai kadar abu (%) bakso daging sapi

Lama penyimpanan
Kadar abu

Rata-rataPencelupan
(P1)

Pengolesan
(P2)

R0 (Tanpa penyimpanan) 2,17 1,97 2,07±0,14
R1 (2 hari) 2,11 1,72 1,91±0,28
R2 (4 hari) 2,01 1,84 1,92±0,13
R3 (6 hari) 2.07 1,93 2,00±0,04

Rata-rata 2,09±0,08k 1,86±0,11l

Keterangan : Superskrip k dan l pada baris yang sama dari rata-rata nilai kadar abu
bakso daging sapi dengan perlakuan teknik pelapisan edible coating
menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01).

Berdasarkan data dari hasil penelitian, didapatkan rata-rata kadar abu bakso

dengan perlakuan pelapisan bakso menggunakan edible coating karagenan dengan

teknik pencelupan (P1) sebesar  2,09 % dan (P2) sebesar1,865%. Kedua nilai rata-rata

perlakuan teknik pelapisan edible coating karagenan setelah di analisis secara statistik

ternyata memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap

terhadap kadar abu bakso daging sapi.

Hasil ini diduga akibat perbedaan teknik pelapisan yang berbeda berakibat

pada ketebalan lapisan edible coating sehingga berpengaruh pada kadar abu bakso

dengan asumsi semakin tebal edible coating pada bakso maka akan semakin tinggi

kadar abu pada bakso tersebut karena pada edible coating karagenan terdapat

kandungan abu atau mineral. Winarno (1996) menyatakan, karagenan merupakan

senyawa hidrokoloid yang terdiri dari ester kalium, natrium, magnesium dan kalium
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sulfat, dengan galaktosa dan 3,6 anhydrogalakto copolimer. Perbedaan nilai kadar abu

bakso daging sapi tersebut juga di sebabkan karena tingginya nilai kadar abu pada

pada karagenan itu sendiri. Kadar abu menurut FAO (Food Agriculture Organization)

15-40%, FCC (Food Chemicals Codex) 18-40%, dan EEC (European Economic

Community) 15-40% (Yasita dan Rachmawati, 2010).

Berdasarkan data di atas, lama simpan (R1) untuk bakso daging sapi yang

diberikan perlakuan teknik pelapisan celup (P1) cenderung tidak mengalami

perubahan kadar abu pada perlakuan lama simpan (R2), yang juga tidak berubah pada

perlakuan lama simpan (R3) dan (R4). Sedangkan untuk perlakuan teknik pelapisan

oles (P2) hampir sama dengan teknik pelapisan celup, yaitu tidak mengalami

perubahan kadar abu pada perlakuan lama simpan yang tersarang pada teknik

pelapisan edible coating karagenan pada bakso daging sapi. Edible film atau coating

merupakan lapisan tipis dan kontinyu, terbuat dari bahan-bahan yang dapat dimakan,

dengan melapisi komponen makanan atau diletakkan di antara komponen makanan.

Lapisan ini bisa mencegah hilangnya senyawa-senyawa volatil pada aroma atau

flavour khas suatu produk pangan (Kroctha, 1992).
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Variasi teknik pelapisan edible coating karagenan memberikan perbedaan

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar abu tetapi tidak

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap kadar air, kadar

lemak dan kadar protein, sedangkan lama simpan yang tersarang pada perlakuan

teknik pelapisan edible coating karagenan tidak memberikan perbedaan

pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap kadar air, kadar lemak, kadar protein

dan kadar abu.

2. Perlakuan teknik pelapisan (celup dan oles) edible coating karagenan dapat

menghambat penurunan kualitas kimiawi dengan lama simpan 6 hari dalam

suhu refri 4oC, tetapi teknik pelapisan yang berbeda menyebabkan perbedaan

kadar abu.

5.2    Saran

Berdasarkan penelitian ini disarankan perlakuan pencelupan (P1) karena

lapisan edible coating karagenan lebih merata pada bakso daging sapi. Sebaiknya

lama simpan di tambahkan dan suhu yang digunakan sebagai penyimpanan dirubah

menjadi suhu ruang agar dapat lebih diketahui pengaruh dari teknik pelapisan dengan

edible coating terhadap lama simpan bakso daging sapi untuk penelitian selanjutnya.


