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ABSTRACT 

 
INFLUENCE OF INCREASING TAPIOCA STARCH  

ON PHYSICAL QUALITIES AND ORGANOLEPTIC PROPERTIES  
OF MEATBALL CHIPS  

WITH VACUUM FRYING METHOD 
 
 

  This research was purposed to understand the effect of difference 
concentration of tapioca starch in meatball chips with vacuum frying method on 
physical qualities (breaking force and brightness) and organoleptic properties 
(color, taste and crispness).  

The material used in this study was meatball chip that fried by vacuum 
frying method with addition of tapioca starch as much as 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 
and 50 %. The research method is a Randomized Block Design (RBD) with five 
treatments and repeated three times. The variables measured were the physical 
qualities and organoleptic properties of meatball chip. Data were analyzed by 
analysis of variance and followed by Duncan’s Multiple Range Test. 

The result showed that increasing tapioca starch gave a very significant 
effect (P<0.01) on breaking force, brightness, taste, crispness and color from 
organoleptic properties. 
  The conclusion of this research was addition of tapioca starch in meatball 
chips decreases breaking force and increases brightness value and organoleptic 
properties. The best treatment was meatball chips made with tapioca starch 40%. 
This product had breaking force 8.12 kg/cm2; brightness 49.33; color 6.80; taste 
5.69; and crispness 6.00. It is suggested to add 40% tapioca starch in order to get 
the meatball chips with optimal result. 
 
Keywords: tapioca, meatball chips, physical qualities, organoleptic properties  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RINGKASAN 

 
PENGARUH TINGKAT PENAMBAHAN TEPUNG TAPIOKA 

TERHADAP KUALITAS FISIK DAN ORGANOLEPTIK  
KERIPIK BAKSO DAGING SAPI   

DENGAN METODE PENGGORENGAN VAKUM 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh 
penambahan konsentrasi tepung tapioka terhadap kualitas fisik dan organoleptik 
pada keripik bakso daging sapi. 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 19 Maret - 1 April 2011 di 
Laboratorium Teknologi Hasil Ternak, Laboratorium Mekatronika Alat dan Mesin 
Agroindustri Fakultas Teknologi Pertanian, Laboratorium Teknologi Pengolahan 
Pangan Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian dan Laboratorium Material 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Brawijaya. 
 Materi yang digunakan dalam penelitian adalah keripik bakso yang dibuat 
dari daging sapi yang ditambah tepung tapioka dan digoreng menggunakan 
penggorengan vakum (vacuum frying). Metode penelitian yang digunakan yaitu 
percobaan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK). Perlakuan tingkat 
penambahan tepung tapioka yakni sebesar 10% (P1), 20% (P2), 30% (P3), 40% 
(P4) dan 50% (P5). Parameter yang diamati meliputi daya patah, kecerahan warna  
dan organoleptik yang meliputi warna, rasa, dan kerenyahan. Data yang diperoleh 
dianalisa dengan menggunakan analisis ragam (ANAVA), dan jika ada perbedaan 
dilanjutkan dengan menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan tepung tapioka pada 
keripik bakso sapi memberikan pengaruh pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 
terhadap daya patah, kecerahan warna, dan nilai kesukaan panelis terhadap rasa, 
kerenyahan dan  warna keripik bakso. Nilai daya patah (kg/cm2) keripik bakso 
sapi dengan penambahan tepung tapioka 10%, 20%, 30%, 40% dan 50% adalah 
11,28; 9,49; 9,04; 8,12; 6,06; nilai kecerahan warna 38,7; 44,13; 47,63; 49,33; 50; 
nilai organoleptik warna 3,79; 5,20; 6,38; 6,80; 6,2; nilai organoleptik rasa 5,08; 
5,81; 5,69; 5,69; 5,97; dan nilai organoleptik kerenyahan 5,06; 5,63; 5,79; 6,00; 
5,99. 
 Berdasarkan data hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 
penambahan tepung tapioka dalam keripik bakso sapi dapat menurunkan nilai 
daya patah dan meningkatkan nilai kecerahan warna maupun tingkat kesukaan 
panelis terhadap keripik bakso sapi.  Penambahan tepung tapioka pada keripik 
bakso sapi sebesar 40% memberikan hasil yang optimal ditinjau dari kualitas fisik 
dan organoleptik dengan nilai daya patah 8,12 kg/cm2; kecerahan warna 49,33; 
nilai kesukaan terhadap warna 6,80; rasa 5,69; kerenyahan 6,00; disarankan untuk 
penambahan tepung tapioka sebesar 40% pada pembuatan keripik bakso sapi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Daging merupakan salah satu bahan pangan asal ternak yang bernilai gizi 

tinggi karena mengandung protein hewani, lemak, vitamin B kompleks dan 

mineral, khususnya zat besi yang sangat diperlukan dalam pertumbuhan dan 

perkembangan tubuh. Setiap 100 gram daging dapat memenuhi kebutuhan gizi 

orang dewasa setiap harinya  ± 10% kalori, 50% protein dan 35% zat besi. Rata-

rata komposisi kimia daging adalah protein 16-22%, lemak 1,5-13%, senyawa 

nitrogen non protein 1,5%, senyawa anorganik 1%, karbohirat 0,5% dan air antara 

65-80% (Soeparno,1998). Kualitas kimia daging ditentukan oleh beberapa faktor 

yaitu tipe ternak, jenis kelamin, umur, dan pakan, pH daging, hormon, marbling, 

metode penyimpanan, macam otot daging dan lokasi pada suatu otot daging 

(Anonim, 2008). 

Salah satu teknologi pengolahan daging adalah daging terestrukturisasi 

(restructured meat) (Raharjo,1996). Bakso merupakan salah satu produk olahan 

daging, yang menerapkan teknologi restrukturisasi, yaitu melakukan penggilingan 

daging dan pencampuran bumbu dan tepung, kemudian dibentuk seperti bola-bola 

kecil lalu direbus dalam air panas. Bakso telah banyak dikenal oleh semua lapisan 

masyarakat, secara teknis pengolahan bakso cukup mudah dan dapat dilakukan 

oleh siapa saja, bila ditinjau dari upaya kecukupan gizi masyarakat, bakso dapat 

dijadikan sebagai sarana yang tepat, karena produk ini bernilai gizi tinggi dan 

disukai oleh semua lapisan masyarakat (Widyaningsih dan Murtini, 2006). Daging 

sebagai bahan baku pembuatan bakso dapat berasal dari berbagai jenis ternak, 



 
 

antara lain, sapi, babi, ayam dan ikan, namun pada umumnya daging yang biasa 

digunakan adalah daging sapi (Purnomo, 2008). 

Pengolahan daging dibagi menjadi dua yaitu pengolahan basah dan kering. 

Pengolahan basah memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi tetapi umur 

simpannya kurang maksimal jika disimpan pada suhu ruang, oleh karena itu 

sebaiknya dilakukan pengolahan kering. Pengolahan kering biasanya dilakukan 

pada daging sebelum dikonsumsi. Salah satu daging olahan dengan metode 

transfer panas dapat dibuat keripik untuk memperpanjang umur simpan, akan 

tetapi pada pembuatan keripik terjadi kerusakan gizi akibat pemanasan. 

Pembuatan keripik bakso sapi ini diharapkan dapat meningkatkan daya simpan 

daging olahan maupun untuk diversifikasi bakso. Sesuai dengan trend yang 

berkembang di masyarakat perkotaan yang menginginkan produk olahan yang 

simpel dan praktis maka keripik bakso ini perlu dikembangkan sehingga dapat 

langsung dikonsumsi. 

Keripik adalah makanan ringan (snack food) yang tergolong jenis 

makanan crackers, yaitu makanan yang bersifat kering, renyah (crispy) dan 

kandungan lemaknya tinggi (Sulistyowati, 2004). Keripik merupakan makanan 

ringan (snack food) yang tergolong jenis makanan cracker  yaitu  makanan  yang  

bersifat  kering  dan renyah dengan kandungan lemak yang tinggi. Renyah adalah 

keras dan mudah patah, dan sifat  renyah  pada cracker ini akan hilang jika produk 

menyerap air. Produk ini banyak disukai karena rasanya enak, renyah, dan tahan 

lama, praktis dan mudah dibawa dan disimpan (Sulistyowati, 2004). Metode 

penggorengan yang paling tepat untuk keripik adalah deep fat frying, untuk 

menggoreng keripik, suhu harus di atas titik didih air (sekitar 163-196 0C), 

sebaliknya jika digunakan suhu di atas 196 0C degradasi minyak menjadi lebih 



 
 

cepat dan kualitas minyak goreng menjadi menurun, akibatnya panas yang 

dihasilkan menjadi berlebihan dan hal ini akan menyebabkan pemasakan tidak 

merata dan bahan makanan menjadi cepat gosong (Sulistyowati, 2004), sehingga 

dapat  merusak nilai gizi yang terkandung dalam keripik bakso. Pencegahan 

penurunan gizi pada penggorengan tersebut dapat dilakukan  dengan  cara vakum, 

maksudnya pengorengan hampa pada tekanan rendah dan suhu 90 0C (Lenny, 

2004).  Pembuatan keripik bakso daging sapi dengan cara vakum ini diharapkan 

dapat meningkatkan daya tarik produk dan kandungan kimia dalam produk keripik 

bakso masih baik. 

 Pembuatan keripik bakso melalui tahap penggilingan daging dengan 

komponen campuran. Komponen campuran tersebut memerlukan bahan yang 

dapat mengikat salah satunya yaitu berupa tepung tapioka yang berfungsi sebagai 

bahan pengisi dan pengikat.  Tapioka mempunyai kandungan amilopektin tinggi 

yang tidak larut dalam air, tidak mudah menggumpal, mempunyai daya lekat 

tinggi, tidak mudah pecah atau rusak. Tapioka juga dapat meningkatkan daya ikat 

air selama gelatanisasi dan viskositas pati tergelatanisasi. Menurut Usmiati (2009), 

pembentukan gel (gelatinisasi) oleh tapioka selama proses pembuatan bakso akan 

menghasilkan kekentalan, kepadatan dan kekakuan. Elinda (2007), juga 

mengatakan bahwa penambahan tepung tapioka dapat meningkatkan nilai 

kekerasan obyektif dan nilai organoleptik dari keripik daging. Penambahan tepung 

tapioka akan meningkatkan nilai kerenyahan dan nilai sensoris dari keripik bakso 

(Rachmawati, 2008). Hal tersebut akan memberikan dampak pada kualitas fisik  

dan organoleptik keripik bakso yang dihasilkan yakni pada kerenyahan, rasa, dan 

warna yakni memiliki warna coklat keemasan, renyah dan memiliki rasa yang 

khas. 



 
 

Penggunaan tepung tapioka dapat mempengaruhi kualitas fisik dan 

organoleptik kripik bakso, sehingga berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan 

penelitian pengaruh penambahan tepung tapioka terhadap kualitas fisik dan 

organoleptik kripik bakso. 

 
1.2. Perumusan Masalah 

Apakah ada perbedaan pengaruh penambahan konsentrasi tepung tapioka 

terhadap kualitas fisik dan organoleptik pada keripik bakso daging sapi? 

 
1.3. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh 

penambahan konsentrasi tepung tapioka terhadap kualitas fisik dan organoleptik 

pada keripik bakso daging sapi. 

 
1.4. Kegunaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagi informasi tentang 

alternatif  pengolahan bakso sebagai produk kripik bakso bagi industri besar atau 

industri kecil yang terkait dengan penelitian ini, serta sebagai bahan informasi 

untuk penelitian lebih lanjut guna perbaikan mutu kripik bakso. 

 
1.5. Kerangka Pikir 

Bakso sebagai produk olahan tradisional, secara tidak sengaja telah 

menerapkan teknologi restructured meat. Definisi bakso daging menurut SNI 

01‐‐‐‐3818‐‐‐‐1995 adalah produk makanan berbentuk bulatan atau lain, yang diperoleh 

dari campuran daging ternak (kadar daging tidak kurang dari 50%) dan pati atau 

serealia dengan atau tanpa penambahan makanan yang diizinkan. Titik berat 

perhatian dalam pembuatan bakso adalah kemampuan saling mengikat antara 



 
 

partikel daging dan bahan-bahan lain yang ditambahkan (Purnomo, 1998). Bakso 

merupakan salah satu makanan yang mempunyai kadar air dan nilai gizi tinggi 

terutama protein (Wibowo, 2000), tingginya kandungan protein dan air dalam 

bakso dapat menyebabkan bakso menjadi rusak pada suhu ruang, oleh karena itu 

perlu adanya usaha pengawetan bakso yakni dengan pembuatan kripik bakso 

sekaligus untuk penganekaragaman pengolahan bakso menjadi produk kering. 

Keripik menurut Sulistyowati (2004) adalah makanan ringan (snack food) 

yang tergolong jenis makanan crackers, yaitu makanan yang bersifat kering, 

renyah (crispy). Keripik dapat dibuat dengan cara penggorengan dan pengeringan. 

Pembuatan keripik yang ada selama ini dilakukan adalah dengan metode 

penggorengan. Menurut Sulityowati (2004), metode penggorengan yang paling 

tepat untuk keripik adalah deep frying, salah satu metode penggorengannya adalah 

penggorengan vakum, karena dengan penggorengan vakum dapat mengontrol 

suhu, tekanan, maupun reaksi Maillard akibat adanya reaksi antara gula pereduksi 

dengan gugus amin bebas dari asam amino ataupun protein. 

Penggorengan vakum yang digunakan adalah menurut Lenny (2004), 

yakni menggunakan suhu 90 0C dengan tekanan 70 cm Hg selama 30 menit, 

kemudian dispin (diputar dengan cara ditiriskan) selama 3 menit sampai 

minyaknya keluar. Menurut Elinda (2007), keripik daging mempunyai kadar air 

yang rendah yaitu 3,97%, hal ini terjadi karena pati yang ditambahkan akan 

mempengaruhi daya ikat air selama gelatinisasi dan hal ini mengakibatkan keripik 

daging menjadi lebih renyah. 

Keripik bakso dibuat dengan 2 komponen utama yakni daging giling dan 

bahan yang dapat mengikat. Bahan yang dapat mengikat tersebut adalah tepung 

tapioka. Tepung tapioka dalam produk bakso menurut Usmiati (2009) berfungsi 



 
 

untuk memperbaiki atau menstabilkan emulsi dan meningkatkan daya ikat air 

sehingga dapat mempengaruhi kualitas fisik dari keripik bakso yang dihasilkan, 

hal serupa juga dikemukakan Rachmawati (2008) yang menyatakan bahwa 

penambahan tepung tapioka dapat meningkatkan kerenyahan dan nilai sensoris 

dari keripik bakso. Menurut Elinda (2007), penambahan tepung tapioka akan 

meningkatkan kualitas fisik dari keripik daging. 

Tepung tapioka yang ditambahkan pada keripik bakso dengan komposisi 

yang semakin tinggi dapat menurunkan nilai daya patah yang disebabkan oleh 

jumlah protein dan kadar air dalam keripik, karena semakin banyak tepung tapioka 

yang ditambahkan maka jumlah protein akan semakin sedikit begitu juga kadar air 

keripik, menyebabkan keripik menjadi semakin renyah dan nilai daya patah 

menjadi turun. Penambahan komposisi tepung tapioka yang semakin tinggi pada 

kripik bakso juga meningkatkan nilai kecerahan warna maupun tingkat kesukaan 

panelis terhadap keripik bakso, karena tepung tapioka mempunyai kenampakan 

yang sangat jernih sehingga nilai dari kecerahan warna keripik bakso akan 

mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan konsentrasi tapioka yang 

ditambahkan. Konsentrasi tepung tapioka yang ditambahkan sebesar 30% mampu 

menghasilkan kualitas keripik  bakso yang optimal ditinjau dari kualitas fisik 

(daya patah dan kecerahan warna) dan organoleptik (warna, rasa dan kecerahan) 

(Zenny, 2011). 

Penggunaan tingkat penambahan tepung tapioka pada keripik bakso daging 

sapi diharapkan dapat  menjadikan produk semakin ekonomis serta memiliki 

kualitas fisik dan organoleptik yang baik. 

 

 



 
 

1.6. Hipotesis 

Diduga terdapat perbedaan pengaruh penambahan konsentrasi tepung 

tapioka terhadap kualitas fisik (daya patah dan kecerahan warna) serta 

organoleptik pada keripik bakso daging sapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Keripik 

Keripik adalah makanan ringan (snack food) yang tergolong jenis makanan 

crackers yaitu makanan yang bersifat kering, renyah (crispy) dan kandungan 

lemaknya tinggi (Sulistyowati, 2004). Keripik merupakan makanan ringan (snack 

food) yang tergolong jenis makanan cracker  yaitu  makanan  yang  bersifat  

kering  dan renyah dengan kandungan lemak yang tinggi. Renyah adalah keras 

dan mudah patah. Sifat  renyah  pada cracker ini akan hilang jika produk 

menyerap air. Produk ini banyak disukai karena rasanya enak, renyah, tahan lama, 

praktis, mudah dibawa, dan disimpan. Kualitas keripik ditentukan kualitas minyak 

goreng yang digunakan, jumlah ulangan pemakaian minyak goreng, perlakuan 

sebelum penggorengan, cara penggorengan dan pengemasan (Sulistyowati, 2004). 

Pembuatan keripik dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mengiris bahan 

utama secara langsung atau terlebih dahulu membuat adonan yang sering disebut 

keripik simulasi yang bertujuan untuk mendapatkan ukuran produk yang seragam 

bahkan lebih besar daripada bentuk aslinya (Siahaan, 1988). 

Kerenyahan merupakan faktor penentu mutu produk-produk keripik. 

Komposisi kimiawi produk terutama kadar air menentukan sifat kerenyahan, 

semakin rendah kadar air suatu produk maka produk tersebut akan semakin renyah 

(Evawati, 1997). 

 
2.2. Daging Sapi  

Daging didefenisikan sebagai sebuah jaringan hewan dan semua produk 

hasil pengolahan jaringan-jaringan tersebut yang sesuai untuk dimakan serta tidak 



 
 

menimbulkan ganguan kesehatan bagi yang memakannya. Organ-organ misalnya 

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

dalam defenisi ini. Protein merupakan komponen bahan kering yang terbesar dari 

daging. Nilai nutrisi daging yang tinggi disebabkan karena daging mengandung 

asam-asam amino esensial yang lengkap dan seimbang. Selain protein, otot 

mengandung air, lemak, karbohidrat dan komponen anorganik. Keunggulan lain, 

protein daging lebih mudah dicerna dibanding yang berasal dari nabati. Bahan 

pangan ini juga mengandung beberapa jenis mineral dan vitamin (Soeparno, 

1998). 

Komponen yang terpenting dalam pembuatan bakso adalah protein. 

Protein daging berperan dalam pengikatan hancuran daging selama pemasakan 

dan pengemulsi lemak sehingga produk menjadi empuk, kompak dan kenyal 

(Anonim, 2008). Menurut Lan, Novakofski, McCuster, Brewer, Carr and McKeith 

(1995), sifat protein otot daging membentuk gel, membantu memperbaiki tekstur 

dan stabilisasi antara lemak dan air dalam produk olahan daging.  

Persyaratan mutu daging segar digolongkan menjadi tiga yaitu Mutu I, 

Mutu II, dan Mutu III. Syarat mutu yang sama untuk ketiga jenis mutu meliputi 

warna merah khas daging segar, bau khas daging segar dan kuman maks. 0,5 juta 

CFU/gram. Persyaratan mutu yang berbeda meliputi penampakan, kekenyalan, 

dan pH. Mutu I kering, kenyal dan pH 5,3-5,8. Mutu II lembab, kurang kenyal dan 

pH 5,3-5,8. Mutu III basah, lembek dan pH 5,3-5,7 (Anonim, 1995). 

Daging merupakan bahan pangan yang penting dalam memenuhi 

kebutuhan gizi. Daging mengandung beberapa jenis mineral dan vitamin. Daging 

merupakan sumber mineral kalsium, fosfor, dan zat besi, serta vitamin B 

kompleks (niasin, riboflavin, dan vitamin), tetapi rendah kadar vitamin C. Selain 



 
 

kaya protein, daging juga mengandung energi sebesar 250 kkal/100g. Kadar lemak 

pada daging berkisar antara 5-20 %, tergantung pada jenis dan spesies, makanan, 

dan umur ternak. Daging juga mengandung kolesterol, kadar kolesterol daging 

sekitar 500mg/100g lebih rendah dari pada kolesterol otak (1.800-2.000mg/100g) 

atau kolesterol kuning telur (1.500mg/100g) (Astawan 2007).     

Daging merupakan sumber protein yang berkualitas tinggi, mengandung 

vitamin B, dan mineral. Komposisi kimia daging sapi per 100 gram bahan dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi Kimia Daging Sapi dalam 100 gram Bahan 
Komponen Satuan Jumlah 
Kalori  Kal 207,00 
Protein g 18,80 
Lemak g 14,00 
Hidrat arang g 0,00 
Kalsium mg 11,00 
Fosfor   mg 170,00 
Besi mg 2,80 
Vitamin A SI 30,00 
Vitamin B1 mg 0,08 
Vitamin C mg 0,00 
Air  g 66,00 
Sumber: Anonimus (2009) 

Komposisi kimia daging sapi segar berdasarkan letak bagian-bagiannya 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Komposisi Kimia Daging Sapi Segar Berdasarkan Letak Bagian- 
Bagiannya   
Potongan daging 

(gram) 
Protein 

(%) 
Air  
(%) 

Lemak 
(%) 

Abu  
(%) 

Kalori (per 100 
gram) 

Chuck 18,6 65 16 0,9 220 

Flank 19,9 61 18 0,9 250 

Loin 16,7 57 25 0,8 290 

Rib 17,4 59 23 0,8 280 

Topside 19,5 69 11 1,0 180 

Rumb 16,2 55 28 0,8 320 
Sumber : Cole and Lawrie (1975) 



 
 

 Daging yang digunakan dalam pembuatan bakso harus daging segar, yaitu 

dari ternak yang baru dipotong, sebaiknya tidak menggunakan daging yang telah  

dilayukan, yaitu daging yang telah mengalami proses aging atau penuaan, bila 

menggunakan daging yang telah layu, tekstur bakso yang dihasilkan kurang 

kenyal (Widyaningsih dan Murtini, 2006). 

 
2.3. Bakso 

 Bakso didefinisikan sebagai daging yang dihaluskan, dicampur dengan 

tepung pati, lalu dibentuk bulat-bulat dengan tangan sebesar kelereng atau lebih 

besar dan dimasukkan ke dalam air panas jika ingin dikonsumsi. Pembuatan 

adonan bakso yaitu daging dipotong kecil, kemudian dicincang halus dengan 

menggunakan pisau tajam atau blender. Setelah itu daging diuleni dengan es batu 

atau air es (10-15% berat daging) dan garam serta bumbu lainnya sampai menjadi 

adonan yang kalis dan plastis sehingga mudah dibentuk. Sedikit demi sedikit 

ditambahkan tepung kanji agar adonan lebih mengikat. Penambahan tepung kanji 

cukup 15-20% berat daging (Ngadiwaluyo dan Suharjito, 2003). 

Bakso sebagai produk olahan tradisional, secara tidak sengaja telah 

menerapkan teknologi restructured meat. Difinisi bakso daging menurut SNI 

01‐‐‐‐3818‐‐‐‐1995 adalah produk makanan berbentuk bulatan atau lain, yang diperoleh 

dari campuran daging ternak (kadar daging tidak kurang dari 50%) dan pati atau 

serealia dengan atau tanpa penambahan makanan yang diizinkan. Titik berat 

perhatian dalam pembuatan bakso adalah kemampuan saling mengikat antara 

partikel daging dan bahan-bahan lain yang ditambahkan (Purnomo, 1998).  

Astawan (2007), menyatakan bahwa bakso dibuat dari daging sapi giling 

kemudian ditambahkan  tepung tapioka, bahan pengikat (alginat, polipospat), 



 
 

bumbu serta air sehingga terbentuk adonan dan dibentuk seperti bola-bola kecil 

(berat 8-10 gram) kemudian direbus selama 10 menit.  

Bahan baku utama bakso adalah daging yang mempunyai nilai gizi tinggi 

terutama protein, disamping bahan pengikat, bahan pengisi dan bahan tambahan 

lainnya. Jenis daging yang biasa digunakan adalah daging sapi meskipun dapat 

juga digunakan daging kelinci, daging ayam atau daging dari ternak darat lainnya 

(Wibowo, 2000). 

Bahan pengisi yang digunakan dalam pembuatan bakso dapat berasal dari 

berbagai jenis tepung, namun pada dasarnya bahan yang digunakan adalah tepung 

tapioka, dan bahan tambahan lainnya, dapat berupa garam dapur, bawang putih 

dan bahan penyedap (MSG) (Purnomo, 1997). Standarisasi mutu bakso di 

Indonesia sudah diatur dalam SNI seperti yang terlihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Syarat Mutu Bakso Daging menurut SNI 01-3818-1995 
Kriteria uji    Satuan     Persyaratan 
Bau      -    Normal khas daging 
Rasa     -    Gurih 
Warna      -    Normal 
Tekstur    -    Kenyal 
Air     %b/b    Maksimal 70,0 
Abu     %b/b    Maksimal 3.0 
Protein    %b/b    Maksimal 9,0 
Lemak    %b/b    Maksimal 2,0 
Borak     %b/b    Tidak boleh ada 
Sumber: Anonimus (1995) 

 
2.4. Bahan Pembuatan Bakso 

2.4.1. Tepung tapioka 

Tepung tapioka termasuk jenis pati yang tak termodifikasi atau pati biasa, 

yaitu semua jenis pati yang dihasilkan di pabrik pengolahan tepung singkong 

(Tjokroadikoesoemo, 1986). Kandungan gizi tepung tapioka lebih rincinya dapat 

dilihat pada Tabel 4. 



 
 

Tabel 4. Komposisi Kimia Tepung Tapioka per 100 gram 
Komposisi Jumlah 
Kalori (kal)                             362,0 
Protein (g)                                        0,5 
Lemak (g)                                         0,3 
Karbohidrat (g)                                86,9 
Air (g)                                            12,0 
Fosfor (mg)                                      0,0 
Kalsium (mg)                                    0,0 
Besi (mg)                                         0,0 
Bdd (%)                                       100,0 
Sumber: Anonimus (1996) 
 Pati terdiri dari dua fraksi yang dapat dipisahkan dengan air panas. Fraksi 

terlarut disebut amilosa dan fraksi yang tidak terlarut disebut amilopektin. Sifat 

pati tidak larut dalam air, namun bila suspensi pati dipanaskan akan terjadi 

gelatinisasi setelah mencapai suhu tertentu (suhu gelatinisasi). Hal ini disebabkan 

oleh pemanasan energi kinetik molekul-molekul air yang menjadi lebih kuat dari 

pada daya tarik menarik antara molekul pati dalam granula, sehingga air dapat 

masuk kedalam pati tersebut dan pati akan bengkak atau mengembang. Granula 

pati dapat membengkak luar biasa dan pecah, sehingga tidak dapat kembali pada 

kondisi semula. Perubahan sifat inilah yang disebut gelatinisasi (Winarno, 1997).  

Tepung tapioka memiliki kandungan pati yang lebih tinggi. Pati memegang 

peranan penting dalam menentukan tekstur makanan, dimana campuran granula 

pati dan air bila dipanaskan akan membentuk gel. Pati yang telah berubah menjadi 

gel bersifat irreversible, dimana molekul-molekul pati saling melekat membentuk 

suatu gumpalan sehingga viskositasnya semakin meningkat (Handershot, 1970). 

Fungsi tapioka dalam pembuatan bakso adalah sebagai filler  yaitu fraksi 

bukan daging yang ditambahkan dan mempunyai sifat dapat mengikat air dan 

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

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



 
 

1988). Tahapan pengembangan suspensi pati selama gelatinasi dipanaskan dibagi 

menjadi tiga : 

1. Pada saat di dalam air dingin, granula pati akan menyerap air sebanyak 20-

25% dari beratnya, tahapan ini reversible. 

2. Pada tahapan pemanasan sampai 650 C mulai terjadi pengembangan 

granula yang bersifat irreversible. Granula pati akan menyerap air lebih 

banyak yaitu 300% sampai dengan 2500%. 

3. Pada saat pemanasan diatas 650 C granula pati akan mengalami penguraian 

karena panas. 

 
2.4.2. Bawang putih 

Bawang putih merupakan jenis bumbu yang berasal dari jenis umbi. 

Bumbu mempunyai peranan penting dalam pengolahan makanan. Fungsi bumbu 

untuk memberikan rasa dan bau yang sedap pada masakan serta memberikan 

pangaruh preservative terhadap bahan pangan karena mengandung lemak (minyak 

esenial, substansi yang bersifat bakteriostatik) (Urbain, 1971; Sudjaja dan 

Tomasoa, 1991). 

Santoso (1992), menyatakan bahwa di dalam bawang putih terdapat 

sejumlah komponen aktif antara lain : 

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

anti radang 

2. Alliin , yaitu suatu asam amino yang antibiotik 

3. Selenium, yaitu suatu mikro mineral yang merupakan faktor yang bekerja 

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

racun yang merusak sel) 



 
 

Komposisi kimia umbi bawang putih terdiri dari zat organik yaitu protein, 

lemak, hidrat arang disamping mengandung zat-zat hara sepeti kalsium, fosfor, 

besi, vitamin dan belerang (Santoso, 1992). Komposisi kimia umbi bawang putih 

dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Komposisi Kimia Umbi Bawang Putih per 100 gram Bahan 
Komposisi                      Jumlah   

Protein  (g)                       4,5   
Lemak  (g)                       0,2   
Kalsium  (g)                     42,0   
Air   (g)                     71,0   
Fospor     (mg)                   134,0    
Besi    (mg)                       1,0  
Karbohidrat   (g)                     23,1   
Vitamin B1  (mg)                     0,22  
Vitamin C  (mg)                     15,0   
Kalori   (kkal)                     95,0  
Sumber: Santoso (1992) 

2.4.3. Garam 

Garam merupakan hasil olahan dari air laut. Garam mempunyai peranan 

penting dalam proses memasak baik untuk penyedap maupun untuk mengawetkan 

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

Tomasoa, 1991). Pada konsentrasi yang tinggi garam berfungsi sebagai : (1) 

pengawet atau penghambat pertumbuhan mikroba. (2) penambahan aroma dan cita 

rasa (flavour). Garam akan meningkatkan tekanan osmotik medium atau bahan 

pangan yang juga direfleksikan dengan rendahnya aktifitas air (Urbain, 1971). 

Komposisi unsur garam dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Kandungan Gizi Garam Per 100 Gram 
Kandungan unsur Jumlah 
NaCl          (g)   95 
CaCl2             (g) 0,9 
MgSO4       (g) 0,5 
MgCl2        (g) 0,5 
Bahan tak berlarut Sangat sedikit 
Air            (g) 3,1 
Sumber: Murniyah dan Sunarman (2000) 
 



 
 

Garam berfungsi untuk memperbaiki cita rasa, melarutkan protein dan 

sebagai pengawet. Konsentrasi garam yang digunakan mempunyai batasan yang 

pasti. Hal ini banyak tergantung pada faktor-faktor luar, dalam lingkungan, pH, 

dan suhu. Garam menjadi efektif pada suhu rendah dan kondisi yang lebih asam 

(Buckle, et al., 1987). 

 
2.4.4. Lada 

Lada (Peper negrum) adalah tanaman cost crop, yaitu tanaman yang 

menghendaki temperatur tinggi, curah hujan yang rata dan daerah yang kaya akan 

unsur hara. Terdapat dua jenis lada, yaitu lada hitam dan lada putih. Lada hitam 

adalah lada yang dikeringkan bersama kulitnya, sedangkan lada putih adalah lada 

yang dikeringkan tanpa kulit (Anonymous, 1989). Komposisi kimia lada dapat 

dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Komposisi Kimia Lada Hitam dan Lada Putih per 100 gram bahan 

Komposisi 
Lada hitam (g) Lada putih (g) 

Tertinggi 
(%) 

Terendah 
(%) 

Tertinggi 
(%) 

Terendah 
(%) 

Air  15,6 9,56 16,5 9,9 
Protein 12,66 10,8 12,4 9,8 
Minyak eteris 2 1 2 1 
Amidon dan karbohidrat 50 32,1 69 54,3 
Selulosa 15,5 11,9 7,8 4,2 
Abu 5,9 3,4 3 0,8 
Zat alkohol kering* 13,3 6,5 11,9 8,5 

*) alkohol dengan kadar air yang sangat rendah (<1%) (Huang, 1997) 
Sumber: Sarpian (2007) 

Lada sebagai bumbu masakan bisa memberikan bau sedap, harum dan 

menambah kelezaatan masakan, karena di dalam lada terdapat tiga zat khas yaitu 

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

kelompok yang sama seperti nicotine, arekoline dan conicine (Anonimous, 1989). 

 

 



 
 

2.4.5. Es atau Air Es 

Dalam pembuatan bakso perlu ditambahkan air es. Penambahan air dalam 

bentuk air es ini bertujuan untuk melarutkan garam dan mendistribusikannya 

secara merata ke seluruh permukaan massa daging, memudahkan ekstraksi protein 

serabut otot, membantu pembentukan emulsi, serta mempertahankan mutu adonan 

karena pengaruh peningkatan suhu akibat tekanan mekanik yang dihasilkan 

sebelum penghancuran dan pencampuran (Wibowo, 2000). 

Penggunaan es juga berfungsi menambahkan air ke adonan, sehingga 

adonan tidak kering selama pembentukan adonan maupun selama perebusan. 

Penambahan es juga meningkatkan rendemennya. Es batu dicampur pada saat 

proses penggilingan. Hal ini dimaksudkan agar selama penggilingan, daya 

elastisitas daging tetap terjaga sehingga bakso yang dihasilkan akan lebih kenyal. 

Biasanya untuk hasil yang lebih baik, es yang ditambahkan sebanyak 10%-15% 

dari berat daging (Widyaningsih dan Murtini, 2006). 

 
2.5. Proses  Penggorengan 

Minyak goreng berbentuk cair dalam suhu kamar. Minyak merupakan 

bahan cair yang disebabkan karena rendahnya kandungan asam lemak jenuh dan 

tingginya kandungan asam lemak yang tidak jenuh, yang memiliki satu atau lebih 

ikatan rangkap diantara atom-atom karbonnya , sehingga mempunyai titik lebur 

yang rendah (Winarno, 1997).  

Jenis minyak goreng sangat beragam mulai dari minyak kelapa, minyak 

kelapa sawit, minyak jagung dan minyak kedelai dengan kualitas beragam. 

Minyak goreng yang baik berwarna kuning cerah dan tidak tengik. Minyak yang 

paling baik digunakan untuk keripik adalah minyak kelapa, karena minyak 

tersebut mampu menghasilkan hasil akhir gorengan yang kering dan 



 
 

berpenampilan bagus, sedangkan minyak lain memberikan kesan mengkilat 

(berminyak) (Sulistyowati, 2004). 

Menurut Winarno (2002), minyak goreng berfungsi sebagai penghantar 

panas, penambah rasa gurih dan penambah nilai kalori bahan pangan. Menurut 

Auliana (2001), makanan yang diproses dengan penggorengan menjadi lebih 

gurih, berwarna lebih baik, nilai gizi meningkat, dan waktu pemasakan lebih 

cepat. Selain berfungsi sebagai media penghantar panas, minyak goreng juga akan 

diserap oleh bahan pangan. Suhu penggorengan yang baik adalah sekitar 163-196 

0C, meskipun kadang-kadang harus memperhatikan pula produk yang digoreng. 

Menurut Sahin, Sastry dan Bayindirli (1999), proses penggorengan merupakan 

fenomena transfer yang terjadi secara simultan yaitu transfer panas, transfer massa 

air dan transfer minyak. Panas yang ditransfer dari minyak ke bahan, massa air 

diuapkan dari bahan dan minyak diserap oleh bahan sehingga memberi pengaruh 

yang lebih gurih pada makanan. Menurut Fellows (1992) proses penggorengan 

ditujukan untuk meningkatkan karakteristik warna, flavor dan aroma yang merupakan 

kombinasi dari reaksi Maillard dan komponan volatil yang diserap dari minyak. Pada 

saat makanan ditaruh dalam minyak panas, suhu permukaan makanan akan meningkat 

cepat menuju tingkat panas minyak, sedangkan suhu bagian dalam makanan 

meningkat perlahan sampai tingkat 100 °C. 

Metode penggorengan yang paling tepat untuk keripik adalah deep fat 

frying, untuk menggoreng keripik, suhu harus di atas titik didih air (sekitar 163-

196 0C). Di bawah 163 0C sebenarnya stabilitas minyak goreng dapat 

dipertahankan, tetapi waktu penggorengan menjadi lebih lama dan tidak 

ekonomis. Sebaliknya, jika digunakan suhu di atas 196 0C degradasi minyak 

menjadi lebih cepat dan kualitas minyak goreng menjadi menurun. Akibatnya, 



 
 

panas yang dihasilkan menjadi berlebihan. Hal ini akan menyebabkan pemasakan 

tidak merata dan bahan makanan menjadi cepat gosong (Sulistyowati, 2004).     

 
2.6. Metode Penggorengan Vacuum Frying 

Menurut Lawson (1995), proses penggorengan terdiri dari tiga metode, 

yaitu : 

• Griddling yaitu proses penggorengan dengan menggunakan griddle atau 

alat goreng dengan permukaan datar dan menggoreng dengan minyak 

goreng yang sangat sedikit sehingga membentuk lapisan film minyak pada 

permukaan griddle. 

• Pan frying yaitu proses penggorengan dengan menggunakan sedikit 

minyak goreng (± 0,05 inci) dari permukaan ketel, sedikit lebih banyak 

dibandingkan minyak yang dipakai pada metode griddling. 

• Deep fat frying yaitu proses penggorengan dengan menggunakan pindah 

panas, langsung dari minyak yang panas ke makanan yang dingin. 

Metode penggorengan yang paling tepat untuk keripik adalah deep fat 

frying, salah satu cara dari pengorengan deep fat frying adalah penggorengan 

vakum. Penggorengan vakum adalah suatu metoda pengurangan kadar air pada 

produk sambil tetap mempertahankan kandungan nutrisi produk. Teknologi ini 

dapat digunakan untuk memproduksi sayuran dan buah-buahan yang didehidrasi 

tanpa mengalami reaksi pencoklatan (browning) atau produk menjadi hangus. 

Pada operasi penggorengan vakum, bahan pangan mentah dipanaskan dibawah 

kondisi tekanan yang diturunkan yang dapat menurunkan titik didih minyak dan 

kadar air bahan pangan tersebut (Shyu, Hau and Hwang,1998). 

Menurut Ketaren (1986), proses penggorengan dengan metode deep fat 

frying sangat penting karena prosesnya cepat, mudah dan produknya mempunyai 



 
 

tekstur dan aroma yang lebih disukai. Proses ini menggunakan minyak goreng 

yang banyak karena bahan makanan yang digoreng harus seluruhnya terendam 

dalam minyak. 

Lenny (2004) telah melakukan penelitian pembuatan keripik bengkuang. 

Kondisi proses terbaik pengolahan keripik bengkuang yaitu digoreng secara 

vakum (70 cm Hg) pada suhu 90°C selama 30 menit. Keripik bengkuang dispin 

(diputar dengan cara ditiriskan) selama 3 menit sampai minyaknya keluar/tiris. 

Mesin penggorengan vakum terdiri atas dua bagian, yaitu tabung 

penggorengan bervakum dengan rak penggorengan di dalamnya dan mesin vakum 

(dapat menggunakan mesin vakum dengan oli atau mesin vakum dengan water 

jet). Pemanasan dilakukan dengan kompor elpiji yang dihubungkan dengan sensor 

otomatis pengatur suhu, apabila panas dalam tabung telah mencapai angka yang 

ditentukan, api kompor gas akan mengecil secara otomatis dan menyala lagi untuk 

menstabilkan temperatur, begitu seterusnya. Penggorengan vakum berguna untuk 

memperlambat terjadinya ketengikan pada medium penggorengan. Hal ini 

disebabkan kontak dengan udara dapat diminimumkan dan temperatur yang 

dipakai sekitar 90 0C, dengan demikian medium penggorengan dapat dipakai 

berkali-kali (Elinda, 2007). 

Dalam proses penggorengan dengan metode deep fat frying yang menjadi 

masukan dari ketel penggorengan adalah minyak, bahan makanan yang digoreng 

dan panas, sedangkan yang menjadi keluaran ialah makanan yang telah digoreng, 

uap panas, minyak, by product berminyak dan potongan-potongan bahan makanan 

(remah-remah) yang dapat disaring (Lawson, 1995). Prinsip penggorengan pada 

metode deep fat frying menurut Lawson (1995) dapat dilihat pada Gambar 1. 

 



 
 

 Uap   Uap yang dihasilkan dari minyak  
dan hasil samping 

 

Bahan Mentah        Hasil Gorengan 
 
          Minyak 
 
 
    Panas          Penyaringan Remah 

Gambar 1. Proses Penggorengan 

 
2.7. Reaksi  Bahan Pangan yang Digoreng 

Menurut Ketaren (1986), semua bahan pangan yang digoreng mempunyai 

struktur yang sama (Gambar 2), yaitu terdiri dari : 

∼∼∼∼ Inner zone (core) adalah bagian pangan gorengan yang masih mengandung 

air. 

∼∼∼∼ Outer zone (crust) adalah bagian paling luar pangan goreng yang 

mengalami dehidrasi pada waktu proses penggorengan. 

∼∼∼∼ Outer zone surface adalah bagian paling luar dari makanan goreng yang 

berwarna coklat kekuning-kuningan. 

 
        outer zone surface 

  

inner zone (core) 

 outer zone (crust)    

Gambar 2. Penampang Melintang Makanan Gorengan 

 
Permukaan luar (outer zone surface) akan berwarna coklat keemasan 

akibat penggorengan. Timbulnya warna pada permukaan bahan disebabkan oleh 

reaksi browning atau reaksi Maillard. Tingkat intensitas warna ini tergantung dari 

Minyak dalam ketel 
pengorengan 



 
 

lama dan suhu menggoreng serta komposisi kimia dari bahan pangan yang 

digoreng sedangkan jenis lemak yang digunakan berpengaruh sangat kecil 

terhadap warna permukaan bahan pangan (Ketaren 1986). 

Menurut Mailangkay (2002), untuk jenis makanan hasil gorengan tipis, 

seperti keripik, bagian dalam ikut tergoreng sehingga yang ada hanya bagian luar 

(outer zone) dan permukaan bagian luar (outer zone surface). Perubahan fisik 

yang terjadi selama penggorengan adalah penguapan air, kenaikan suhu produk 

sampai pada tingkat yang diinginkan, peningkatan suhu permukaan produk 

sehingga terjadi efek pencoklatan dan kerenyahan, perubahan dimensi produk 

selama digoreng, perpindahan minyak goreng dari sistem sebagai komponen oleh 

makanan yang digoreng dan terakhir adalah perubahan densitas produk selama 

proses penggorengan.  

Minyak yang digunakan dalam proses penggorengan deep fat frying akan 

mengalami perubahan kimia selama penggorengan. Reaksi-reaksi kerusakan 

selama proses penggorengan terjadi secara bertahap. Mula-mula diawali dengan 

terjadinya pembentukan warna, oksidasi yang diikuti dengan polimerasi dan pada 

akhirnya adalah reaksi hidrolisis (Lawson, 1995). Bahan pangan yang digoreng 

terdiri dari beberapa komponen antara lain gula, lemak, protein dan logam. 

Komponen-komponen tersebut membuat bahan yang digoreng menjadi cokelat 

dan bereaksi dengan minyak sehingga lama-kelamaan warna minyak menjadi 

gelap (Mailangkay, 2002).  

Perubahan-perubahan kimia atau penguraian lemak dan minyak dapat 

mempengaruhi bau dan rasa suatu bahan makanan, baik menguntungkan ataupun 

tidak. Kerusakan minyak selama penggorengan akan mempengaruhi mutu dan 

nilai gizi dari bahan pangan yang digoreng. Minyak yang rusak akibat proses 



 
 

okidasi dan polimerasi akan menghasilkan bahan pangan dengan rupa yang kurang 

menarik, cita rasa yang tidak enak serta kerusakan sebagian vitamin dan asam 

lemak esensial (Ketaren, 1986). Akibat panas dari minyak goreng maka vitamin 

A, B, C dan D dalam bahan pangan akan mengalami degradasi sedangkan protein 

dalam bahan pangan akan berubah menjadi asam amino baru seperti lisinoalanin 

(LAL) yang tidak dapat dicerna (Damayanthi, 1994). 

Dalam penelitian Dalilah (2006), menunjukkan bahwa setelah daging 

mengalami proses penggorengan, secara nyata daya cerna proteinnya menurun 

dari semula sebesar 78,3% untuk daging mentah menjadi 31,2% untuk daging 

yang digoreng dalam minyak goreng. Penurunan nilai gizi ini terutama disebabkan 

karena terjadinya reaksi pencoklatan (Maillard) selama proses pengolahan, protein 

(asam amino) daging bereaksi dengan gula (pereduksi) yang ditambahkan sebagai 

bumbu. Penurunan kadar protein pada daging goreng disebabkan juga oleh 

penggunaan minyak yang mengandung 98% lemak dan penggunaan santan. 

Persentase lemak yang meningkat menyebabkan persentase protein menurun. 

 Menurut penelitian Elinda (2007), kadar air pada keripik daging akan 

semakin kecil disebabkan karena tingginya kandungan amilopektin pada pati yang 

mempengaruhi daya ikat air selama gelatinisasi dengan kadar lemak yang 

meningkat, karena minyak mengantikan ruang kosong akibat air yang menguap 

saat penggorengan dan kadar lemak dapat meningkat dengan meningkatnya lama 

penggorengan. Kadar protein dalam keripik juga meningkat disebabkan adanya 

penambahan bahan lain yang mengandung protein seperti kolagen yang 

merupakan protein tahan terhadap panas. 

 
 
 
 



 
 

2.8. Daya Patah 

 Daya patah adalah sifat fisik pangan yang berhubungan dengan tekanan 

yang mematahkan produk. Parameter daya patah sangat diperlukan dalam 

beberapa produk terutama yang bersifat kering seperti kerupuk, keripik, dan 

biskuit. Prinsip pengujian daya patah adalah produk diletakkan pada suatu 

tumpuan kemudian bahan diberi beban (Yuwono dan Sutanto, 1998). 

 Pengukuran daya patah sangat dibutuhkan dalam produk-produk pangan 

kering seperti biskuit (kue kering), kerupuk dan keripik sebagai indikasi tinggi 

rendahnya kerenyahan suatu produk yang akan dinyatakan secara kuantitas 

(Labuza and Katz, 1981). 

 Sifat kerenyahan makanan dapat hilang akibat terjadinya absorbsi air pada 

makanan, sehingga makanan menjadi susah dipatahkan dan lunak pada matriks. 

Hal ini menyebabkan ditolaknya makanan kering tersebut (Labuza and Katz, 

1981). Suatu produk pangan dikatakan renyah apabila produk kering tersebut 

mudah dipatahkan saat dikunyah. Selain itu kerenyahan juga dipengaruhi oleh 

proporsi amilopektin yang tinggi dalam pati yang digunakan (Matz, 1984). 

 
2.9. Uji Organoleptik 

 Uji organoleptik adalah penilaian secara sensori yang dilakukan dengan 

menggunakan indera pengecap dan perasa pada waktu bahan pangan disajikan. 

Penilaian menggunakan indera pengecap dan perasa dipakai untuk mengukur 

mutu bahan pangan dalam rangka pengendalian mutu pengembangan produk yang 

baru (Idris, 1995). 

 Pengujian sensori suatu bahan pangan untuk mengetahui mutunya dapat 

dilakukan dengan indera pengecap, pembau dan peraba pada waktu bahan pangan 

dimakan. Pengujian organoleptik antara lain uji warna, rasa dan tekstur (Purwadi, 



 
 

1994). Winarno (2002) menyatakan bahwa nilai organoleptik atau nilai kesukaan 

terhadap suatu produk merupakan pertimbangan utama sebelum melihat nilai gizi 

supaya produk tersebut dapat diterima oleh konsumen. 

 Pengujian mutu organoleptik produk dilakukan dengan menggunakan 

Hedonic test (Purwadi,1994). Pengujian dilakukan meliputi warna, rasa, aroma 

dan tekstur. Menurut Idris (1995), pengujian dilakukan oleh 30 panelis tidak 

terlatih yang dihadapkan pada sampel yang telah diberi kode tertentu. Hasil 

pengujian tersebut selanjutnya dikuantifikasikan dengan memberi skor 1-9 seperti 

yang tertera pada Lampiran 5. 

 Warna yang terdapat pada bahan pangan dapat memberikan petunjuk 

mengenai perubahan dalam makanan, contohnya adalah terdapat pencoklatan 

(Deman, 1997 disitasi Rochfanti, 2005).  

Rasa makanan dapat dikenali dan dibedakan oleh kuncup-kuncup cecapan 

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

mempunyai 4 cecapan utama yaitu asin, asam, manis, dan pahit (Winarno, 2002). 

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

proses pengolahan pangan misalnya reaksi pencoklatan serta kandungan glutamin 

(Belitz dan Grosh, 1986 disitasi Winarno, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2011 sampai dengan 

tanggal 1 April 2011 di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya untuk pembuatan bakso dan uji organoleptik, 

Laboratorium Mekatronika Alat dan Mesin Agroindustri Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya untuk penggorengan keripik bakso, Laboratorium 

Teknik Pengolahan Pangan Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya untuk pengujian kecerahan warna keripik bakso dan 

Laboratorium Material Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) 

Universitas Brawijaya untuk pengujian daya patah. 

 
3.2. Materi Penelitian 

Adalah kripik bakso sapi yang digoreng dengan metode Vacuum Frying, 

dengan penambahan tepung tapioka sebanyak 10 %, 20 %, 30%, 40% dan 50% 

dari berat daging sapi yang digunakan pada pembuatan baksonya. 

 
3.2.1.  Bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan adalah: 

- Daging sapi (segar)  yang diperoleh dari pasar Dinoyo Malang. 

- Tepung tapioka cap ”Dua Angsa” yang diperoleh dari toko Avia Malang. 

- Bahan tambahan pembuat bakso : 

• Bawang putih, garam, putih telur dan lada yang diperoleh dari pasar 

Dinoyo Malang. 



 
 

• STPP (Sodium Tripoliphosphatase) yang diperoleh dari toko Avia 

Malang. 

- Minyak Goreng merk Bimoli yang diperoleh di toko ”Rahma” daerah 

Ketawanggede Malang. 

- es batu. 

 
3.2.2.  Peralatan Penelitian 

Peralatan yang digunakan untuk penelitian adalah: 

- Peralatan pembuatan bakso sapi, antara lain: chopper, panci (panci besar, 

panci sedang dan panci kecil), kompor gas, telenan, pengaduk, sarung 

tangan plastik, termometer, baskom, sendok, peniris, pisau, stop watch dan 

timbangan digital (metller toledo). 

- Peralatan untuk pembuatan keripik bakso, antara lain:  meat slicer ”Gatra”, 

baskom, freezer, kompor gas, alat penggorengan vacuum frying 

(penggorengan dan spinner) dan stop watch. 

- Peralatan analisis daya patah, antara lain: Imada Gauge Pressure ZP200N.  

- Peralatan analisis kecerahan warna, antara lain: Color Reader “Minolta” 

tipe CR-10. 

- Lain-lain: gunting, kertas tissue, kertas label, spidol, benang, plastik dan 

plastik klip. 

 
3.3. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan dengan Rancangan 

Acak Kelompok  (RAK) (Sastrosupadi, 2000). Pengelompokan didasarkan pada 

kualitas daging  yang kemungkinan bervariasi dikarenakan waktu pengambilan 



 
 

sampel yang tidak bersamaan yang diduga sebagai sumber keragaman. Perlakuan 

penambahan konsentrasi tepung tapioka adalah sebagai berikut :  

a. P1 : Perlakuan dengan konsentrasi penambahan tepung tapioka sebanyak 

10% dari berat daging sapi. 

b. P2 : Perlakuan dengan konsentrasi penambahan tepung tapioka sebanyak 

20% dari berat daging sapi. 

c. P3 : Perlakuan dengan konsentrasi penambahan tepung tapioka sebanyak 

30% dari berat daging sapi. 

d. P4 : Perlakuan dengan konsentrasi penambahan tepung tapioka sebanyak 

40% dari berat daging sapi. 

e. P5 : Perlakuan dengan konsentrasi penambahan tepung tapioka sebanyak 

50% dari berat daging sapi. 

 
3.4. Prosedur Penelitian 

3.4.1. Prosedur Pembuatan Keripik Bakso Sapi 

Prosedur penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1) Prosedur pembuatan bakso sapi (Wibowo, 2000) yang dimodifikasi,    

yaitu : 

a. Daging dipisahkan dari lemak dan uratnya, dicincang kemudian 

digiling hingga lumat. 

b. Es batu, putih telur dan bumbu yang terdiri dari bawang putih, bawang 

goreng, lada dan garam juga ditambahkan sambil digiling. 

c. Tepung tapioka ditambahkan sebanyak 10 %, 20 %, 30%, 40% dan 

50% dari berat daging sapi, sambil digiling. 

d. Adonan dicetak menggunakan plastik  berukuran panjang 10 cm, lebar 

3 cm dan tinggi 3 cm. 



 
 

e. Adonan yang sudah dicetak, direbus dengan 2 kali rebusan. Rebusan 

yang pertama dilakukan pada suhu ± 600C selama sekitar 10 menit dan 

perebusan kedua dilakukan pada suhu ± 980C selama sekitar 10 menit 

sampai bakso mengapung. 

f. Bakso yang sudah matang segera diangkat dan ditiriskan, kemudian 

dibekukan dalam freezer (suhu -15 0C selama 24 jam). 

2) Pembuatan keripik bakso daging sapi, prosedur pembuatannya yaitu : 

a. Bakso daging sapi yang sudah dibekukan diiris – iris tipis ukuran tebal 

± 2 mm dengan meat slicer. 

b. Potongan bakso kemudian dimasukkan ke dalam alat penggorengan 

vacuum frying dengan suhu 80 0C, tekanan 70 cm Hg selama 30 menit. 

c. Keripik bakso ditiriskan selama 15 menit dengan alat spiner 

berkecepatan 1200 rpm untuk mengurangi kelebihan minyak yang 

menempel pada keripik daging. 

d. Dilakukan analisa kualitas fisik keripik bakso sapi (daya patah dan 

kecerahan warna) dan organoleptik (rasa, warna dan kerenyahan). 

 
3.4.2. Variabel Pengamatan  

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah : 

1. Daya patah (Yuwono dan Susanto, 1998) (Lampiran 2)  

2. Kecerahan warna (Yuwono dan Susanto, 1998) (Lampiran 3) dan 

3. Organoleptik yang meliputi warna, rasa, dan kerenyahan (Idris, 

1995) (Lampiran 4). 

 

 

 



 
 

Daging sapi segar 

Diproses menjadi bakso sapi 

Bakso sapi dibekukan dalam freezer 
dengan suhu -15°C 

Bakso beku dipotong-potong dengan ukuran ketebalan ± 2 mm 
dengan meat slicer 

 

Potongan bakso dimasukkan ke alat penggorengan vakum (vacuum 
frying) dengan suhu 80 0C dan tekanan 70 cmHg selama 30 menit 

Ditiriskan menggunakan spinner selama 15 menit 
dengan kecepatan 1200 rpm 

 

3.5. Analisis Data 

 Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisa ragam dan 

apabila menunjukkan adanya perbedaan pada tabel analisis ragam di antara 

perlakuan, baik perbedaan yang nyata maupun sangat nyata, maka dilanjutkan 

dengan uji jarak berganda Duncan (Yitnosumarto, 1993). 

Diagram alir prosedur pembuatan keripik bakso sapi dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada Gambar 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3. Diagram Alir Prosedur Pembuatan Keripik Bakso Sapi 
 

 

Keripik bakso sapi 

Dianalisis : 
1. Daya patah 
2. Kecerahan warna 
3. Organoleptik  



 
 

3.6. Komposisi Adonan Keripik Bakso Sapi 

Komposisi adonan bakso sapi terdiri dari bawang putih 5%; garam 2,5; 

lada 0,7%: STTP 0,53%; putih telur 5,5%; es batu 15%; tepung tapioka 10 – 50% 

sesuai perlakuan dan daging sapi. Semua berat bahan  telah dikonversikan dari 

satuan persen ke gram. Tabel komposisi adonan bakso sapi tertera pada Tabel 8. 

Tabel 8. Komposisi Adonan Bakso Sapi 

Bahan-bahan P1 P2 P3 P4 P5 
Daging sapi (gram) 639 568 497 426 355 
Tepung tapioka (gram) 71 142 213 248 355 
Bawang putih (gram) 50 50 50 50 50 
Garam (gram) 25 25 25 25 25 
Lada (gram) 7 7 7 7 7 
STPP (gram) 3 3 3 3 3 
Putih Telur (gram) 55 55 55 55 55 
Es/ Air Es (gram) 150 150 150 150 150 
Jumlah Adonan (gram) 1000 1000 1000 1000 1000 
 

3.7. Batasan Istilah 

Keripik Bakso Sapi : Produk makanan kering (snack) dari bakso daging sapi 

yang digoreng dengan menggunakan metode deep fat 

frying 

Vacuum Frying  : Metode penggorengan dengan merendam bahan pangan 

pada minyak panas dengan suhu 800C dengan tekanan 70 

cm Hg selama 30 menit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pengaruh Penambahan Tepung Tapioka terhadap Daya Patah Keripik 
Bakso Sapi 
 
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan tepung tapioka pada 

pembuatan keripik bakso sapi memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata 

(P<0,01) terhadap daya patah keripik bakso sapi. Data dan analisis statistik dari 

daya patah keripik bakso sapi selengkapnya pada Lampiran 6. Rata – rata nilai 

daya patah keripik bakso sapi dan hasil UJBD 1% dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Rata – Rata Nilai Daya Patah (kg/cm2) Keripik Bakso Sapi dan Hasil 
UJBD 1% 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P1 11,28 ± 0,37 a 
P2 9,49 ± 0,76 a 
P3 9,04 ± 0,84   ab 
P4 8,12 ± 1,45     b 
P5 6,06 ± 1,13     b 

Keterangan : Superskrip a, ab dan b pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

 
Pada data Tabel 9 diketahui bahwa perlakuan P1 dan P2 berbeda sangat 

nyata dengan perlakuan P4 dan P5, tetapi tidak berbeda nyata dengan P3, hal ini 

menunjukkan bahwa nilai daya patah keripik bakso sapi akan semakin menurun 

dengan meningkatnya konsentrasi tepung tapioka. Nilai daya patah tertinggi 

sebesar 11,28 kg/cm2 yaitu pada perlakuan penambahan tepung tapioka 10 persen 

(P1), sedangkan daya patah terendah terdapat pada perlakuan penambahan tepung 

tapioka 50 persen (P5) yaitu sebesar 6,06 kg/cm2. 

Nilai daya patah menunjukkan jumlah gaya yang dibutuhkan untuk 

mematahkan produk, semakin besar gaya yang dibutuhkan untuk mematahkan 

produk, semakin kecil daya patah dari produk.  



 
 

Penggunaan tepung tapioka yang semakin banyak akan menurunkan nilai 

daya patah, yang berarti pula bahwa kekuatan yang diperlukan untuk mematahkan 

keripik lebih kecil karena semakin renyah. Kerenyahan keripik disebabkan oleh 

jumlah protein dan kadar air dalam keripik, semakin banyak tepung tapioka yang 

ditambahkan maka jumlah protein akan semakin sedikit begitu juga kadar air 

keripik, menyebabkan keripik menjadi semakin renyah dan nilai daya patah 

menjadi turun. 

Menurut Friedman (1995), meningkatnya kekerasan bahan pangan berbahan 

dasar pati diakibatkan adanya penambahan protein. Hal ini diperkuat Saxelby dan 

Brown (1980) yang menyatakan bahwa kadar protein menentukan daya patah 

keripik, hal ini disebabkan oleh panjangnya peptida protein yang dikandung oleh 

bahan pangan. Semakin tinggi kadar protein maka ikatan peptida yang terbentuk 

semakin panjang dan kuat sehingga ikatan hidrogen penyusunnya juga semakin 

kuat. Ikatan hidrogen yang kuat menyebabkan adonan lebih mampu menahan 

pengembangan gas pada saat penggorengan sehingga keripik yang dihasilkan 

menjadi keras (Surhaini dkk., 2009). 

Air dalam jaringan pati akan menjadi uap akibat meningkatnya suhu 

sehingga granula sel membengkak pada saat pengeringan atau penggorengan. 

Akibat desakan uap ini maka akan terjadi pengembangan jaringan pati dan 

membentuk kantong – kantong udara pada keripik. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Rahayu (1989), semakin renyah keripik menunjukkan bahwa rongga – rongga 

yang terbentuk semakin besar sehingga keripik mudah pecah dan lebih mudah 

dipatahkan. 

 Nilai daya patah keripik bakso sapi dengan penambahan tepung tapioka 

sebesar 10%, 20%, 30%, 40% dan 50% ini, didapat hasil berturut – turut (kg/cm2) 



 
 

11,28; 9,49; 9,04; 8,12; dan 6,06; hal ini menunjukkan semakin banyak tepung 

tapioka yang ditambahkan akan semakin menurunkan nilai daya patah kripik 

bakso. Penelitian ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Zenny (2011) tentang nilai daya patah kripik bakso ayam dengan tingkat 

penambahan tepung tapioka dari 10%, 15%, 20%, 25% dan 30% yang diperoleh 

hasil berturut – turut (kg/cm2) 10,43; 7,53; 7,3; 6,4 dan 5,43. 

 
4.2. Pengaruh Penambahan Tepung Tapioka terhadap Kecerahan Warna 

Keripik Bakso Sapi 
 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa penambahan tepung tapioka pada 

pembuatan keripik bakso sapi memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata 

(P<0,01) terhadap kecerahan warna keripik bakso sapi. Data dan analisis statistik 

dari uji kecerahan warna keripik bakso sapi selengkapnya pada Lampiran 7.Rata – 

rata nilai kecerahan warna keripik bakso sapi dan hasil UJBD 1% dapat dilihat 

pada Tabel 10. 

Tabel 10. Rata – Rata Nilai Kecerahan Warna Keripik Bakso Sapi dan Hasil 
UJBD 1% 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P1 38,7 ± 0,26 a 
P2 44,13 ± 3,69    b 
P3 47,63 ± 1,41      bc 
P4 49,33 ± 1,01        c 
P5 50 ± 0,79        c  

Keterangan : Superskrip a, bc dan c pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

 
 Pada data Tabel 10 menunjukkan bahwa P1 berbeda sangat nyata dengan 

P2, P3, P4 dan P5.Perlakuan P2 tidak berbeda nyata dengan perlakuan P3, namun 

berbeda sangat nyata dengan P4 dan P5, hal ini menunjukkan bahwa nilai 

kecerahan warna keripik bakso sapi akan semakin tinggi dengan meningkatnya 

konsentrasi tepung tapioka. Nilai kecerahan warna tertinggi sebesar 50 yaitu pada 

perlakuan penambahan tepung tapioka 50 persen (P5), sedangkan kecerahan 



 
 

warna terendah terdapat pada perlakuan penambahan tepung tapioka 10 persen 

(P1) yaitu sebesar 38,7. 

 Tabel 10 menunjukkan bahwa semakin banyak tapioka yang ditambahkan 

maka semakin tinggi pula nilai kecerahan warna dari keripik bakso sapi. 

Kecerahan kripik daging sapi semakin meningkat seiring dengan semakin 

meningkatnya penambahan tepung tapioka pada kripik daging sapi (Lampiran 13), 

hal ini disebabkan oleh tapioka memiliki kenampakan yang sangat jernih pada 

bentuk pasta sehingga semakin banyak tepung tapioka yang ditambahkan akan 

mengakibatkan warna kripik bakso sapi menjadi lebih jernih, seperti yang 

diungkapkan Tjokroadikoesoemo (1986) bahwa dalam bentuk pasta tepung 

tapioka menunjukkan kenampakan yang sangat jernih sehingga sangat disukai 

karena dapat mempertinggi mutu penampilan produk akhir, tidak mudah 

menggumpal pada suhu normal, memiliki daya rekat tinggi, tidak mudah pecah 

atau rusak pada suhu normal dan suhu gelatinasi yang lebih rendah yang dapat 

menghemat pemakaian energi, dengan demikian nilai dari kecerahan warna 

keripik bakso sapi akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan 

konsentrasi tapioka yang ditambahkan. 

 Kecerahan kripik daging sapi juga ditentukan oleh jumlah protein dan 

amilopektin yang terkandung dalam kripik bakso sapi tersebut. Kripik bakso sapi 

dengan penambahan tepung tapioka sebesar 10% mempunyai kecerahan yang 

cenderung lebih gelap (Lampiran 13) karena jumlah protein daging sapi lebih 

banyak daripada jumlah amilopektin, sedangkan pada kripik bakso sapi dengan 

penambahan tepung tapioka 50% mempunyai kecerahan yang cenderung lebih 

cerah (Lampiran 13) karena jumlah protein daging sapi relatif sama dengan 

jumlah amilopektin.  



 
 

 Pada penelitian sebelumnya tentang pengaruh penambahan tepung tapioka 

terhadap kecerahan warna kripik bakso ayam yang dilakukan oleh Zenny (2011), 

konsentrasi tepung tapioka yang ditambahkan sebesar 10%, 15%, 20%, 25% dan 

30%; didapatkan hasil berturut – turut 40,87; 42,8; 45,37; 48,17 dan 51,3; artinya 

penambahan tepung tapioka dapat meningkatkan kecerahan warna bakso ayam; 

sedangkan pada penelitian ini, penambahan konsentrasi tepung tapioka  dilakukan 

sebanyak 10%, 20%, 30%, 40% dan 50%; didapatkan hasil berturut turut 38,7; 

44,13; 47,63; 49,33; dan 50; hal ini menunjukkan semakin banyak tapioka yang 

ditambahkan maka semakin tinggi pula nilai kecerahan warna dari keripik bakso. 

4.3. Pengaruh Penambahan Tepung Tapioka terhadap Organoleptik 
Keripik Bakso Sapi 
 

4.3.1. Organoleptik Warna Keripik Bakso Sapi dengan Perlakuan Tepung 

Tapioka 

 Hasil analisis ragam (Lampiran 8), diketahui bahwa penilaian warna 

menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) untuk perlakuan 

penambahan konsentrasi tepung tapioka pada kripik bakso sapi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penilaian warna terendah didapatkan pada perlakuan 1 yakni 

keripik bakso sapi dengan penambahan konsentrasi tepung tapioka sebesar 10%, 

dengan nilai rata-rata 3,79 (agak tidak menyukai), sedangkan untuk penilaian 

warna tertinggi didapatkan pada perlakuan 4 yakni keripik bakso dengan 

penambahan konsentrasi tepung tapioka sebesar 40%, dengan nilai rata – rata 6,80 

(menyukai) yakni warna yang lebih cerah. Rata – rata penilaian warna keripik 

bakso oleh panelis dapat dilihat pada Tabel 11 dan Gambar 4. 

 Pada data Tabel 11 menunjukkan bahwa P1 berbeda sangat nyata dengan 

P2, P3, P4 dan P5. Perlakuan P2 juga berbeda sangat nyata dengan P3, P4 dan P5, 

sedangkan Gambar 4 menunjukkan nilai kesukaan panelis terhadap warna keripik 



 
 

bakso yang cenderung naik seiring dengan penambahan tepung tapioka hingga P4 

(40%) kemudian mengalami penurunan pada P5 (50%). 

Tabel 11. Rata – Rata Nilai Organoleptik Warna Keripik Bakso Sapi dan Hasil 
UJBD 1% 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P1 3,79 ± 0,3 a 
P2 5,20 ± 0,73    b 
P3 6,38 ± 0,25      c 
P4 6,80 ± 0,33      c 
P5 6,24 ± 0,69      c 

Keterangan : Superskrip a, b dan c pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan yang nyata (P<0,01) 

 

0

1.5

3

4.5

6

7.5

10% 20% 30% 40% 50%

R
a

ta
 -

 r
a

ta
 

Konsentrasi Penambahan Tepung Tapioka 

Perlakuan 5

Perlakuan 4

Perlakuan 3

Perlakuan 2

Perlakuan 1

 
Gambar 4. Diagram Rata – Rata Nilai Organoleptik Warna Keripik Bakso Sapi 

dengan Perlakuan Tepung Tapioka 
 

  Warna keripik bakso sapi dengan penambahan konsentrasi tepung tapioka 

40% yaitu coklat keemasan, cenderung lebih disukai daripada keripik bakso sapi 

dengan penambahan konsentrasi tepung tapioka 10% yakni dengan warna cokelat 

kehitaman (Lampiran 13), hal ini karena sifat dari tepung tapioka yang banyak 

mengandung amilopektin yang salah satu sifatnya sangat jernih, sehingga semakin 

banyak tepung tapioka yang ditambahkan pada tingkat tertentu dapat 

meningkatkan penampilan produk akhir (lebih cerah), namun apabila lebih banyak 

daging yang ditambahkan, akan menurunkan penampilan produk akhir (lebih 



 
 

gelap), karena adanya reaksi Maillard antara grup amino dan karbohidrat. 

Menurut Parker (2003), reaksi antara protein dan gula hampir seluruhnya 

menimbulkan reaksi warna coklat atau sering disebut reaksi Maillard. Menurut 

Elinda (2007), semua zat makanan yang digoreng akan menyumbangkan zat – zat 

seperti gula, pati dan protein, zat – zat yang terekstrak dari makanan akan 

mengalami warna pencoklatan sendiri atau bereaksi dengan minyak yang 

menyebabkan minyak menjadi gelap. Minyak juga dapat berkontribusi terhadap 

perubahan warna bahan selama penggorengan. 

4.3.2. Organoleptik Rasa Keripik Bakso Sapi dengan Perlakuan Tepung 

Tapioka 

 Data hasil pengujian dan analisis ragam nilai kesukaan terhadap rasa keripik 

bakso sapi dapat dilihat pada Lampiran 9. Berdasarkan hasil analisis ragam dapat 

dilihat bahwa perlakuan penambahan konsentrasi tepung tapioka memberikan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) pada kesukaan panelis terhadap rasa keripik 

bakso sapi. Rata – rata nilai kesukaan terhadap rasa keripik bakso sapi dan hasil 

UJBD 5% dapat dilihat pada Tabel 12 dan Gambar 5.  

 Pada data Tabel 12 menunjukkan bahwa P1 sangat berbeda nyata dengan 

P2, P3, P4 dan P5, sedangkan Gambar 5 menunjukkan nilai kesukaan panelis 

terhadap rasa keripik bakso yang cenderung naik tajam dari P1 ke P2, kemudian 

menurun dari P2 ke P3 dan P4, kemudian mengalami kenaikan kembali pada P5.   

Tabel 12. Rata – Rata Nilai Organoleptik Rasa Keripik Bakso Sapi dan Hasil 
UJBD 1% 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P1 5,08 ± 1,2 a 
P2 5,81 ± 1,2    b 
P3 5,69 ± 0,92    b 
P4 5,69 ± 0,79    b 
P5 5,97 ± 0,43    b 

Keterangan : Superskrip a, ab dan b pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 
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Gambar 5. Diagram Rata – Rata Nilai Organoleptik Rasa Keripik Bakso Sapi 

dengan Perlakuan Tepung Tapioka 
 
 Rasa merupakan faktor yang menentukan dalam keputusan akhir konsumen 

untuk menerima atau menolak makanan. Penilaian rasa pada keripik bakso sapi 

didapatkan rata – rata nilai kesukaan tertinggi sebesar 5,97 (agak menyukai) yang 

didapat pada perlakuan 5 yakni perlakuan dengan penambahan tapioka 50%, 

sedangkan rata – rata nilai kesukaan terendah didapatkan pada perlakuan 1 yaitu 

perlakuan dengan penambahan tapioka 10 % sebesar 5,08 (netral). Keripik bakso 

sapi pada perlakuan 5 lebih disukai karena cita rasa bakso yang masih terasa 

meskipun dengan penambahan tepung tapioka sebesar 50%. 

 Kesukaan panelis terhadap nilai rasa memiliki kecenderungan meningkat 

dengan meningkatnya penambahan konsentrasi tapioka, hal ini diakibatkan oleh 

semakin meningkatnya konsentrasi tepung tapioka, maka kadar lemak dari keripik 

bakso sapi juga semakin banyak. Hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Sholehul (2011), semakin banyak tepung tapioka yang ditambahkan maka 

kadar lemak juga semakin meningkat, dengan semakin meningkatnya lemak yang 

terperangkap pada keripik bakso, maka rasa dari keripik bakso sapi juga semakin 

disukai. Lemak sangat mempengaruhi rasa dari keripik bakso sapi, karena lemak 

memiliki komponen – komponen yang akan menimbulkan suatu flavor dari bahan 



 
 

pangan. Menurut Winarno (1997), rasa dipengaruhi oleh komponen – komponen 

penyusun makanan seperti protein, lemak, dan vitamin.   

4.3.3. Organoleptik Kerenyahan Keripik Bakso Sapi dengan Perlakuan 

Tepung Tapioka 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa penambahan tapioka pada pembuatan 

keripik bakso sapi memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) pada nilai 

kesukaan panelis terhadap kerenyahan. Data dan analisis statistik dari nilai 

kesukaan terhadap kerenyahan keripik bakso sapi dapat dilihat pada Lampiran 10. 

Rata – rata nilai kesukaan terhadap kerenyahan keripik bakso sapi dan hasil UJBD 

5% dapat dilihat pada Tabel 13 dan Gambar 6.  

Tabel 13. Rata – Rata Nilai Organoleptik Kerenyahan Keripik Bakso Sapi dan 
Hasil UJBD 1%. 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P1 5,06 ± 2,1 a 
P2 5,63 ± 2,54    b 
P3 5,79 ± 1,44    b 
P4 6,00 ± 1,10    b 
P5 5,99 ± 0,56    b  

Keterangan : Superskrip a dan b pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 
yang sangat nyata (P<0,01) 
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Gambar 6. Diagram Rata – Rata Nilai Organoleptik Kerenyahan Keripik Bakso 

Sapi dengan Perlakuan Tepung Tapioka 



 
 

Pada data Tabel 13 menunjukkan bahwa P1 berbeda  sangat nyata dengan 

P2, P3, P4 dan P5, sedangkan Gambar 6 menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

kesukaan panelis terhadap kerenyahan keripik bakso cenderung meningkat dengan 

semakin meningkatnya konsentrasi tepung tapioka tapioka hingga P4 (40%) 

kemudian sedikit mengalami penurunan pada P5 (50%).  

Penilaian kerenyahan pada keripik bakso sapi didapatkan rata – rata nilai 

kesukaan tertinggi sebesar 6,00 (agak menyukai) pada perlakuan 4 yakni 

perlakuan dengan penambahan tapioka sebanyak 40%; sedangkan rata – rata nilai 

kesukaan terendah didapatkan pada perlakuan 1 yakni perlakuan dengan 

penambahan tapioka sebanyak 10% sebesar 5,06 (netral). 

Menurut Elinda (2007), kerenyahan keripik berdasarkan bunyi yang 

ditimbulkan jika produk dipatahkan, semakin tinggi daya patah pada angka 

tertentu akan menurunkan tingkat kerenyahan. Hal ini terjadi karena pada 

makanan kering seperti keripik timbulnya bunyi disebabkan oleh adanya rongga 

sel yang kaku dan rapuh yang berisi udara apabila diberikan gaya dari luar, sel –

sel akan patah dan menimbulkan getaran udara pada rongga – rongga tersebut. 

Getaran ini akan menghasilkan bunyi renyah yang penyaringannya tergantung 

pada kekakuan sel. Sholehul (2011) menyebutkan, selain berdasarkan bunyi, 

kerenyahan juga dipengaruhi oleh kadar air produk. Kadar air  keripik bakso sapi 

semakin menurun dengan semakin meningkatnya tapioka yang ditambahkan. 

Menurut Warkoyo (2002), komposisi produk terutama kadar air menentukan sifat 

kerenyahan produk, semakin rendah kadar air suatu produk, maka produk tersebut 

juga akan semakin renyah, hal ini diperkuat Rachmawati (2008) yang menyatakan 

bahwa pada kadar air tinggi menyebabkan tekstur kurang kering atau tidak renyah. 

 
 



 
 

4.4. Perlakuan Terbaik 

Perlakuan terbaik dari penelitian ini didapat dengan menggunakan indeks 

efektifitas (de Garmo et al., 1984). Prosedur pengukuran dan hasil perhitungan 

disajikan pada Lampiran 4 dan Lampiran 12. Penentuan perlakuan terbaik 

dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dari 

pengaruh perlakuan yang diberikan dan sebagai variabel yang digunakan (Idris, 

1995). 

Penentuan perlakuan terbaik ditentukan oleh rata-rata nilai produk tertinggi 

berdasarkan parameter organoleptik yang didapat dari penilaian panelis, hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat penerimaan konsumen terhadap produk keripik bakso 

sapi sudah cukup sehingga penilaian konsumen merupakan faktor utama dalam 

menentukan suatu produk yang disukai. 

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata rangking dalam menentukan 

perlakuan terbaik diketahui bahwa konsumen lebih menyukai produk bakso 

dengan perlakuan penambahan tepung tapioka sebesar 40% yaitu sebesar 0,89 

(Lampiran 12); hal tersebut diduga karena dengan semakin tinggi penambahan 

tepung tapioka mampu memperbaiki daya patah, kecerahan warna dan nilai 

kesukaan panelis terhadap organoleptik keripik bakso sapi yang meliputi warna, 

rasa dan kerenyahan.  

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Kesimpulan  

 Berdasarkan data hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Perlakuan penambahan konsentrasi tepung tapioka pada keripik bakso sapi 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap daya patah, 

kecerahan warna, dan nilai kesukaan panelis terhadap rasa, kerenyahan dan  

warna keripik bakso.  

2. Penambahan tepung tapioka yang semakin tinggi (10 – 50%) dalam keripik 

bakso sapi dapat menurunkan nilai daya patah dan meningkatkan nilai 

kecerahan warna maupun tingkat kesukaan panelis terhadap keripik bakso 

sapi.  

3. Pada hasil perlakuan terbaik menunjukkan bahwa perlakuan penambahan 

konsentrasi tepung tapioka sebesar 40% mampu menghasilkan kualitas 

keripik  bakso sapi yang optimal dengan nilai daya patah sebesar 8,12 

kg/cm2; kecerahan warna 49,33; nilai kesukaan terhadap warna 6,80; rasa 

5,69; kerenyahan 6,00.  

 
5.2. Saran 

 Berdasarkan penelitian ini, maka disarankan pembuatan keripik bakso sapi 

dengan perlakuan penambahan tepung tapioka 40% karena memberikan hasil yang 

optimal ditinjau dari kualitas fisik dan organoleptik.  
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Lampiran 1. Prosedur Pengukuran Daya Patah 

 Daya patah diukur menurut Bourne (1976) sebagai berikut : 

1. Sampel diambil sebanyak 10 buah dengan ukuran yang seragam 

2. Sampel diuji dengan alat Brazillien Test satu persatu dengan cara 

menggerakkan roda pemutar sampai menyentuh sampel yang pada akhirnya 

pecah. 

3. Angka yang menunjukkan skala dicatat. 

Daya Patah = 
)(      (b) Tebal x (a)Lebar  

(kg) skalapetunjuk  pada angka
2cm

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Penampang Keripik 
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Lampiran 2. Pengujian Kecerahan Warna Menggunakan Color Reader (Yuwono 
dan Susanto, 1998) 

 
• Siapkan sampel, jika sampel cair, taruh dalam gelas 

• Hidupkan color reader 

• Tentukan target pembacaan L*a*b* color space atau L*c*h* 

• Ukur warnanya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lampiran 3. Contoh Daftar Pertanyaan Uji Organoleptik Keripik Bakso Daging 
Sapi Dengan Hedonic Scale Scoring (Idris, 1995) 

 
Hari/tanggal  : 

Nama penguji  : 

Pengujian  : rasa  

Produk yang diuji : Keripik Bakso Daging Sapi 

 

 Ujilah rasa dari contoh sampel Keripik Bakso Daging Sapi berikut dan 

tulislah seberapa jauh Anda menyukai, dengan memberikan tanda (v) pada 

pernyataan-pernyataan yang tersedia yang dianggap sesuai dengan perasaan Anda. 

Harap diingat bahwa anda seorang saja yang dapat menyatakan apa yang anda 

suka dari pernyataan yang bijaksana dari anda pribadi sangat membantu kami. 

Penilaian Kode pelabelan 
Kode S1B1 S1B2 S1B3 S2B1 S2B2 S2B3 S3B1 S3B2 S3B3 S3B4 

Amat 
sangat 
menyukai 

                    

Sangat 
menyukai 

                    

Menyukai                      

Agak 
menyukai  

                    

Netral                     

Agak tidak 
menyukai 

                    

Tidak 
menyukai 

                    

Sangat 
tidak 
menyukai 

                    

Amat 
sangat 
tidak 
menyukai 

                    

 



 
 

 Nilai kriteria Uji Organoleptik Keripik Bakso Daging Sapi Dengan 
Hedonic Scale Scoring (Idris, 1995) 
 
Amat sangat menyukai : 9 

Sangat menyukai  : 8 

Menyukai      : 7 

Agak menyukai   : 6 

Netral      : 5 

Agak tidak menyukai  : 4 

Tidak menyukai   : 3 

Sangat tidak menyukai : 2 

Amat sangat tidak menyukai : 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 4. Prosedur Pemilihan Perlakuan Terbaik (De Garmo et al., 1984) 

 Untuk menentukan perlakuan terbaik digunakan metode indeks efektifitas 

dengan prosedur pembobotan sebagai berikut:  

• Pengelompokan parameter: parameter fisik dikelompokkan terpisah 

dengan parameter organoleptik 

• Setiap parameter diberi bobot 0-1 pada masing-masing kelompok. Bobot 

yang diberikan sesuai dengan tingkat kepentingan setiap parameter dalam 

mempengaruhi konsumen. 

• Nilai efektifitas (Ne) dihitung dengan rumus: 

 Ne = Np-Ntj 

      Ntb-Ntj  

 Dimana, Ne =  Nilai efektifitas 

    Ntj = Nilai perlakuan terjelek 

    Ntb = Nilai perlakuan terbaik 

    Np = Nilai perlakuan 

 Untuk parameter dengan rerata semakin besar semakin baik, maka 

nilai terendah sebagai nilai terjelek dan nilai tertinggi sebagai nilai terbaik. 

Sebaliknya untuk parameter dengan semakin kecil semakin baik, maka nilai 

tertinggi sebagai nilai terjelek dan nilai terendah sebagai nilai terbaik. 

• Perhitungan nilai produk (NP) 

 Nilai produk diperoleh dari perlakuan nilai efektifitas dengan bobot   

NP = NE X Bobot 

• Nilai produk dari semua parameter pada masing-masing kelompok 

perlakuan dijumlahkan. Perlakuan yang memiliki nilai produk tertinggi 

adalah perlakuan terbaik pada kelompok parameter 



 
 

• Perlakuan terbaik dipilih berdasarkan perlakuan yang memiliki produk 

tertinggi untuk parameter organoleptik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 5. Kuisioner pemilihan perlakuan terbaik 
 
Hari/tgl pengujian: 

Nama panelis      : 

Nama produk      : Keripik Bakso Daging Sapi 

 

 Berikut ini disajikan parameter fisik (daya patah dan kecerahan 

warna) dan organoleptik Keripik Bakso Daging Sapi yang meliputi warna, rasa 

dan kerenyahan. Anda diminta untuk mengurutkan berdasarkan penilaian anda 

mulai dari yang kurang penting – terpenting (1 - 5). 

Parameter Nilai kepentingan 

Daya Patah 
 
Kecerahan Warna 
 
Organoleptik : 

• Warna 
• Rasa 
• Kerenyahan 

............ 
 

............ 
 
 

............. 

............. 

............. 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 6.  Hasil Pengukuran dan Analisa Statistik Uji Daya Patah (kg/cm2) 
Keripik Bakso Sapi 

 

Perlakuan 
Kelompok 

Total Rata-rata 
K1 K2 K3 

P1 10,89 11,62 11,32 33,83 11,2767 
P2 9,11 9 10,36 28,47 9,49 
P3 8,55 8,56 10,01 27,12 9,04 
P4 8,08 6,69 9,58 24,35 8,11667 
P5 6,75 6,67 4,75 18,17 6,05667 

TOTAL 43,38 42,54 46,02 131,94 43,98 

Faktor Koreksi (FK) = 
pxn

Yij
p
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n

j

2
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11

Yij
n
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   = 10,892 + 9,112 +……….+ 4,752 – FK 
   = 1214,08– 1160,54 = 53,5454 
 

JK Perlakuan  = ∑
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22222
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17,1835,2412,2747,2883,33 ++++ - 1160,54 

= 1204,75 – 1160,54= 43,981 
 

JK Kelompok  = ∑
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p

i

2

1
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=
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   =
5

02,4654,4238,43 222 ++ - 1160,54 

   = 1161,86 - 1160,54= 1,31904 
 
JK Galat   = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 
   = 53,5454– 43,981– 1,31904= 8,24536 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TABEL ANALISIS RAGAM 
 

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Kelompok 2 1,31904 0,65952 0,640 4,46 8,65 
perlakuan 4 43,98096 10,99524 10,668** 3,84 7,01 
galat 8 8,24536 1,03067 
total 14 53,54536         

Keterangan : (**) menunjukkan bahwa di antara perlakuan terdapat perbedaan 
yang sangat nyata (P<0,01) 

 
Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) pengaruh perlakuan terhadap daya patah 
keripik bakso sapi 

JNT 1% =  JND 1% x 
r

KTG   

= JND 1% x  
3

1.03067   

= JND 1% x  0,586137  
Tabel nilai JND dan JNT pada berbagai selingan  

Selingan 2 3 4 5 
JND 1% 4,745 4,939 5,056 5,134 
JNT 1% 2,781 2,895 2,964 3,009 

 
Hasil UJBD 1% terhadap Daya Patah Keripik Bakso Sapi 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P1 6,06 a 
P2 8,12 a 
P3 9,04   ab 
P4 9,49     b 
P5 11,28     b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lampiran 7.  Hasil Pengukuran dan Analisa Statistik Kecerahan Warna Keripik 
Bakso Sapi 

 

PERLAKUAN 
KELOMPOK TOTAL 

 
Rata-rata 

K1 K2 K3 
P1 38,6 38,5 39 116,1 38,7 
P2 40 45,3 47,1 132,4 44,1333 
P3 46 48,4 48,5 142,9 47,6333 
P4 48,7 50,5 48,8 148 49,3333 
P5 49,7 50,9 49,4 150 50 

TOTAL 223 233,6 232,8 689,4 229,8 
 

Faktor Koreksi (FK) = 
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   = 38,62 + 402 +……….+ 49,42 – FK 
   =31979,16– 31684,824= 294,336 
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=
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   =
5

8,2326,233223 222 ++ - 31327,35 

   = 31698,76 - 31684,824= 13,936 
 
JK Galat   = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 
   = 294,336– 259,636– 13,936= 20,764 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TABEL ANALISIS RAGAM 
 

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Kelompok 2 13,93600 6,968 2,685 4,46 8,65 
Perlakuan 4 259,63600 64,90900 25,008** 3,84 7,01 
Galat 8 20,76400 2,59550 
Total 14 294,33600         

Keterangan : (**) menunjukkan bahwa di antara perlakuan terdapat perbedaan 
yang sangat nyata (P<0,01) 

 
Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) pengaruh perlakuan terhadap kecerahan 
warna keripik bakso sapi 

JNT 1% =  JND 1% x 
r

KTG   

= JND 1% x  
3

59550,2    

= JND 1% x  0,930143 
 
Tabel nilai JND dan JNT pada berbagai selingan  

Selingan 2 3 4 5 

JND 1% 4,745 4,939 5,056 5,134 
JNT 1% 4,414 4,594 4,703 4,775 

 
Hasil UJBD 1% terhadap Kecerahan Warna Keripik Bakso Sapi 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P1 38,7 a 
P2 44,13    b 
P3 47,63      bc 
P4 49,33       c 
P5 50       c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabel 2 Arah 
 

P/K K1 K2 K3 Total

P1 108 124 109 341
P2 131 164 173 468
P3 187 200 187 574
P4 194 214 204 612
P5 166 207 189 562

Total 786 909 862 2557  
 

Faktor Koreksi (FK) = 
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   = 15997 – 14529,44222 = 1467,55778 
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   = 14719,26666 - 14529,44222 = 189,82444 
 
JK Galat   = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok – JK Panelis 
   = 1467,55778– 527,99111– 51,36444– 189,82444 

= 698,37778 
 
 



 
 

TABEL ANALISIS RAGAM 
 

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 
Kelompok 2 51,36444 25,68222222 15,224 3 4,61 
Perlakuan 4 527,99111 131,99778 78,249** 2,37 3,32 
Panelis 29 189,82444 6,54567 3,880 1,47 1,72 
Galat 414 698,37778 1,68690       
Total 449 1467,55778         

Keterangan : (**) menunjukkan bahwa di antara perlakuan terdapat perbedaan 
yang sangat nyata (P<0,01) 

 
Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) pengaruh perlakuan terhadap kecerahan 
warna keripik bakso sapi 

JNT 1% =  JND 1% x 
pxm

KTG   

= JND 1% x  
530

68690,1

x
   

= JND 1% x  0,104047 
 
Tabel nilai JND dan JNT pada berbagai selingan  

Selingan 2 3 4 5 

JND 1% 4,745 4,939 5,056 5,134 
JNT 1% 0,494 0,514 0,521 0,534 

 
Hasil UJBD 1% terhadap Kecerahan Warna Keripik Bakso Sapi 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P1 3,79 a 
P2 5,20    b 
P5 6,24      c 
P3 6,38      c 
P4 6,80      c 



 
 

Tabel 2 Arah 
 

P/K K1 K2 K3 Total

P1 112 181 164 457
P2 133 203 187 523
P3 144 169 199 512
P4 149 167 196 512
P5 171 172 194 537

Total 709 892 940 2541  
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JK Galat   = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok – JK Panelis 
   = 1634,82 – 41,09778 – 198,12 – 198,12 = 993,58222 
 
 



 
 

TABEL ANALISIS RAGAM 
 

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 
Kelompok 2 198,12000 99,06 41,276 3 4,61 
Perlakuan 4 41,09778 10,27444 4,281** 2,37 3,32 
Panelis 29 402,02000 13,86276 5,776 1,47 1,72 
Galat 414 993,58222 2,39996       
Total 449 1634,82000         

Keterangan : (**) menunjukkan bahwa di antara perlakuan terdapat perbedaan 
yang sangat nyata (P< 0,01) 

 
Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) pengaruh perlakuan terhadap rasa 

JNT 5% =  JND 1% x 
pxm

KTG
  

= JND 5% x  
530

39996,2

x
   

= JND 5% x  0,12649 
 
Tabel nilai JND dan JNT pada berbagai selingan  

Selingan 2 3 4 5 
JND 5% 3,261 3,398 3,475 3,521 
JNT 5% 0,412 0,430 0,440 0,445 

 
Hasil UJBD Nilai Kesukaan Terhadap Rasa 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P1 5,08 a 
P2 5,81    b 
P3 5,69    b 
P4 5,69    b 
P5 5,97    b 

 
 
 



 
 
 
 

Tabel 2 Arah 
 

P/K K1 K2 K3 Total

P1 79 186 190 455
P2 81 217 209 507
P3 142 156 223 521
P4 157 165 218 540
P5 165 176 198 539

Total 624 900 1038 2562  
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   = 15018,1333 - 14586,32= 431,81333 
 
JK Galat   = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok – JK Panelis 
   = 2207,68 – 54,08 – 592,48 – 431,81333 = 1129,30667 
 
 



 
 
 
 

TABEL ANALISIS RAGAM 
 

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 
Kelompok 2 592,48000 296,24 108,601 3 4,61 
Perlakuan 4 54,08000 13,52000 4,956** 2,37 3,32 
Panelis 29 431,81333 14,89011 5,459 1,47 1,72 
Galat 414 1129,30667 2,72779       
Total 449 2207,68000         

Keterangan : (**) menunjukkan bahwa di antara perlakuan terdapat perbedaan 
yang sangat nyata (P<0,01) 

 
Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) pengaruh perlakuan terhadap kerenyahan 

JNT 5% =  JND 5% x 
pxm

KTG
  

= JND 5% x  
530

72779,2

x
   

= JND 5% x  0,134853 
 
Tabel nilai JND dan JNT pada berbagai selingan  

Selingan 2 3 4 5 
JND 5% 3,261 3,398 3,475 3,521 
JNT 5% 0,440 0,458 0,469 0,475 

 
Hasil UJBD Nilai Kesukaan Terhadap Kerenyahan 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P1 5,06 a 
P2 5,63    b 
P3 5,79    b 
P5 5,99    b 
P4 6,00    b  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Lampiran 11. Pemilihan Perlakuan Terbaik 
 

Nilai Kesukaan 
Panelis Warna Rasa Kerenyahan Daya Patah Kecerahan Warna 

1 2 3 5 4 1 
2 4 5 3 1 2 
3 2 5 1 4 3 
4 4 3 5 1 2 
5 2 3 4 5 1 
6 1 3 5 4 2 
7 3 5 4 2 1 
8 3 4 5 1 2 
9 3 4 2 5 1 
10 3 5 4 2 1 
11 4 5 1 3 2 
12 3 5 4 2 1 
13 5 4 3 2 1 
14 1 5 3 4 2 
15 2 3 4 5 1 
16 3 5 4 2 1 
17 2 4 3 5 1 
18 3 5 4 2 1 
19 4 5 3 1 2 
20 1 5 3 4 2 
21 3 5 4 2 1 
22 2 5 4 3 1 
23 1 5 4 3 2 
24 3 5 4 2 1 
25 2 4 5 3 1 
26 3 4 1 2 5 
27 1 4 5 3 2 
28 3 5 4 1 2 
29 3 5 4 2 1 
30 1 5 4 2 3 

Total 77 133 109 82 49 
Rata-
rata 2,56 4,43 3,63 2,73 1,63 

Ranking IV I II III V 
Bobot 

Variabel 0,58 1,00 0,82 0,62 0,37 
Bobot 

Normal 0,17 0,3 0,24 0,18 0,11 
 
 

 



 
 
 
 

Lampiran 13. Gambar Keripik Bakso Sapi 
 

   
 
 

    
 
 

  
 
 
 
 
 

Perlakuan penambahan tapioka 10 % Perlakuan penambahan tapioka 20 % 

Perlakuan penambahan tapioka 30 % Perlakuan penambahan tapioka 40 % 

Perlakuan penambahan tapioka 50 % 


