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ABSTRACT 

 

INFLUENCE OF INCREASING TAPIOCA STARCH 

ON PROTEIN , FAT CONTENT , WATER CONTENT, and Aw, OF MEAT 

BALLS CHIP 

 

 

This research was purposed to understand the effect of                  

difference of tapioca starch in meat balls chip on chemical qualities such as 

protein, fat content, water content, and water activities (Aw).  

The material used in this study was meat ball 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 

chemical qualities such the as protein, fat content, water content, and water 

activities (Aw) meat ball 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 water content and Aw, whereas protein and fat. 

 The conclusion of this research was addition of tapioca starch in meat balls 

chip decreases water content, Aw and protein content and increased fat content. 

The best treatment was meat balls chip made with tapioca starch 40%. This water 

content 4.48%, Aw 0.59, protein content 15.61%, fat content 28.35%. It is 

suggested to add 40% tapioca starch in order to get the meat balls chip with 

optimal result. 

 

Keywords: tapioca, meatballs chip, chemical qualities.  
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RINGKASAN 

 

PENGARUH  TINGKAT  PENAMBAHAN  TEPUNG  TAPIOKA  

TERHADAP KADAR PROTEIN, KADAR LEMAK, KADAR AIR, DAN Aw 

KERIPIK  BAKSO DAGING SAPI 

 

 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 19 Maret - 1 April 2011 di 

Laboratorium Teknologi Hasil Ternak, Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Laboratorium Mekatronika Alat dan 

Mesin Agoindustri Fakultas Teknologi Pertanian dan Laboratorium Teknologi 

Pengolahan Pangan Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 

Brawijaya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh 

penambahan tepung tapioka terhadap kadar protein, kadar lemak, kadar air, dan 

Aw keripik bakso daging sapi. 

 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 kadar protein, kadar lemak, 

kadar air, dan aktivitas air (Aw). Data yang diperoleh dianalisa                        

dengan menggunakan analisis ragam (ANOVA), 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 yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

kadar protein, kadar lemak, kadar air, dan aktivitas air (Aw) keripik bakso. 

Penambahan tepung tapioka pada keripik bakso sapi sebesar 40% memberikan 

hasil yang optimal ditinjau dari kadar protein 15,61%, kadar lemak 28,35%, kadar 

air 4,48%, dan Aw 0,59. 

 Berdasarkan data hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa semakin 

tinggi penambahan tepung tapioka dalam keripik bakso sapi dapat menurunkan 

kadar air, Aw dan protein dan meningkatkan kadar lemak keripik bakso sapi, 

disarankan untuk penambahan tepung tapioka sebesar 40% pada pembuatan 

keripik bakso sapi karena memberikan hasil yang optimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Bakso merupakan salah satu teknologi pengolahan daging terestrukturisasi 

(restructured meat) yaitu daging yang dihaluskan, dicampur dengan tepung 

tapioka dan dibentuk dengan ukuran yang dikendaki, kemudian direbus dalam air 

mendidih dan apabila terapung maka bakso telah matang (Purnomo, 1997). 

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, 2003). Daging merupakan bahan 

pangan yang penting dalam memenuhi kebutuhan gizi. Selain mutu protein yang 

tinggi, pada daging terdapat kandungan asam amino yang lengkap dan seimbang. 

Keunggulan lain, protein daging lebih mudah dicerna dari pada protein yang 

berasal dari nabati, dan daging merupakan sumber vitamin dan mineral yang baik, 

diantaranya mineral kalsium, fosfor, dan zat besi serta vitamin A, D, E, K dan B 

kompleks (niasin, riboflavin, dan tiamin) (Astawan, 2007). Setiap 100 gram 

daging sapi mengandung 18,8% protein, 14% lemak, 66% air, 0,28% zat besi, 

1,1%, dan kalsium 1,7% (Anonimous, 1979).  

Bakso pada umumnya di pasaran mempunyai daya simpan yang relatif 

singkat dalam suhu ruang, karena mempunyai kadar air yang cukup tinggi dan 

komponen gizi bakso yang berpotensi mengalami kerusakan akibat pertumbuhan 

mikroba pembusuk. Salah satu alternatif cara untuk dapat mengawetkan dan 

menganekaragamkan produk bakso yang aman dan tetap menjaga kualitas gizi 
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bakso adalah dengan cara pengolahan menjadi keripik bakso. Keanekaragaman 

produk bakso menjadi keripik bakso merupakan suatu potensi yang dapat 

dikembangkan, sehingga akan diperoleh produk yang mempunyai daya tarik, nilai 

gizi yang cukup, daya simpan yang lebih lama, memiliki kekhasan tradisional dan 

aman bagi konsumen.  

Keripik adalah makanan ringan (snack food) yang tergolong jenis 

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

kandungan lemaknya tinggi. Produk keripik banyak disukai karena rasanya enak, 

renyah, tahan lama, praktis, mudah dibawa dan disimpan. Metode penggorengan 

yang paling tepat untuk keripik adalah deep fat frying, dengan suhu harus di atas 

titik didih air (sekitar 163-196 
0
C). Metode deep fat frying menghasilkan panas 

yang berlebihan sehingga menyebabkan pemasakan tidak merata dan bahan 

makanan menjadi cepat gosong (Sulistyowati, 2004), yang dapat merusak nilai 

gizi yang terkandung dalam keripik bakso, sehingga untuk mengurangi kerusakan  

hal tersebut, diperlukan penggorengan dengan  cara vakum. Pembuatan keripik 

bakso daging sapi dengan cara vakum ini diharapkan dapat meningkatkan daya 

tarik produk dan kandungan kimia dalam produk keripik bakso sapi masih baik. 

Keripik bakso daging sapi merupakan produk makanan kering yang dibuat 

dari daging sapi, bumbu dan komponen campuran. Komponen campuran pada 

keripik bakso memerlukan bahan yang dapat mengikat salah satunya yaitu tepung 

tapioka yang berfungsi sebagai filler (pengisi) dan binder (pengikat).  

Tepung tapioka dalam produk keripik bakso berfungsi untuk 

memperbaiki/menstabilkan emulsi, meningkatkan daya ikat air, memperkecil 

penyusutan, menambah berat produk dan dapat menekan biaya produksi. 
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Pembentukan gel (gelatinisasi) pada tapioka selama proses pembuatan bakso akan 

menghasilkan kekentalan, kepadatan dan kekakuan (Usmiati, 2009). Menurut 

Winarno (2002), tapioka mempunyai kandungan amilopektin tinggi yang 

menyebabkan meningkatnya daya ikat air selama gelatinisasi dan viskositas pati 

tergelatinisasi, yang menyebabkan kadar air bakso meningkat tetapi pada saat 

penggorengan kadar air menurun dengan banyaknya tepung tapioka yang 

ditambahkan. Penambahan tepung tapioka yang semakin banyak juga berpengaruh 

pada aktifitas air menjadi turun, Supeni (1995) hal ini disebabkan karena 

banyaknya granula pati yang mampu mengikat air, sehingga keberadaan air bebas 

pada produk semakin rendah. Bertambahnya tepung tapioka juga mempengaruhi 

kadar lemak yang mengalami peningkatan, Agustia (2009) menyatakan semakin 

tinggi jumlah tepung yang digunakan maka kadar lemak pada kentang krispi akan 

semakin meningkat, dikarenakan proses penggorengan menyebabkan air yang 

terdapat pada bahan, menguap dan rongga pada jaringan menjadi mengering yang 

kemudian digantikan oleh minyak.  

Menurut Usmiati (2009), tepung tapioka mengandung karbohidrat 86,55%, 

air 13,12%, protein 0,13%, lemak 0,04% dan abu 0,16%. Octaviani (2002) 

menambahkan bahwa semakin tinggi penambahan tepung maka protein bakso 

semakin kecil.  

Berdasarkan hal yang diatas maka fungsi dan kandungan amilopektin yang 

tinggi pada tapioka, akan mempengaruhi kualitas kimia keripik bakso sapi yang 

dihasilkan.  

Kualitas kimia keripik dapat ditentukan oleh beberapa karakteristik yang 

meliputi kadar air, aktivitas air (Aw), kadar lemak dan kadar protein. Rulita (2011) 
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pada penelitian keripik bakso daging ayam dengan penambahan konsentrasi 

tepung tapioka 10-30% dari berat daging menunjukkan kadar air menurun dari 

5,51 menjadi 4,16%, kadar protein turun sebesar 33,06% dari 40,64%, dan Aw 

0,47 jadi 0,42 sedangkan kadar lemak mengalami peningkatan dari 24,11 menjadi 

31,39% setelah penambahan tepung tapioka 30%. Elinda (2007), pada keripik 

daging sapi dengan konsentrasi tepung tapioka sebanyak 15% dari berat daging, 

mempunyai kadar air yang rendah sebesar 3,67% dengan kadar lemak keripik 

daging sebesar 28,08-31,17%. Kadar protein pada keripik daging mengalami 

peningkatan sebesar 35,92%, tetapi menurut Dalilah (2006), kadar protein bahan 

pangan yang digoreng, secara nyata mengalami penurunan. Sipahuntar (2008), 

kadar air yang rendah, mempengaruhi rendahnya Aw produk yang dihasilkan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh 

tingkat penambahan tepung tapioka terhadap kadar protein, kadar lemak, kadar 

air, dan Aw keripik bakso daging sapi dengan metode penggorengan vakum. 

1.2. Rumusan Masalah 

Apakah ada perbedaan pengaruh penambahan tepung tapioka terhadap 

kualitas kimiawi kadar protein, kadar lemak, kadar air dan Aw pada keripik bakso 

daging sapi? 

1.3. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat penambahan 

tepung tapioka terhadap kadar protein, kadar lemak, kadar air dan Aw pada keripik 

bakso daging sapi. 

1.4. Kegunaan 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi tentang 

alternatif  pengolahan bakso bagi industri besar atau industri kecil yang terkait 

dengan penelitian ini, serta sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut 

guna perbaikan mutu keripik bakso yang ditinjau dari kadar kimiawinya.   

1.5  Kerangka Pikir 

Daging memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi seperti  protein, lemak, 

mineral kalsium, fosfor, dan zat besi serta vitamin A, D, E, K dan B kompleks 

(niasin, riboflavin, dan tiamin) (Astawan, 2007). Daging dapat diolah menjadi 

berbagai macam masakan, seperti bakso. Bakso sebagai produk olahan tradisional, 

secara tidak sengaja telah menerapkan teknologi restructured meat.  

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 (1989), 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. Bakso dapat diolah lagi 

menjadi suatu produk  makanan yang baru dan dapat disimpan lebih lama yakni 

menjadi keripik bakso. Keripik bakso ini dapat disimpan cukup lama karena kadar 

air keripik bakso cukup rendah. 

 Pembuatan keripik bakso dilakukan melalui tahap penggilingan daging 
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kemudian ditambahkan komponen-komponen pelengkap lainya seperti, putih 

telur, garam, bawang putih, lada, es batu, dan dicampur dengan tepung tapioka 

dan dibentuk dengan ukuran yang dikendaki, kemudian direbus dalam air 

mendidih dan apabila terapung maka bakso telah matang (Purnomo, 1997). 

Tepung tapioka dalam pembuatan bakso merupakan 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, 1998). Tepung tapioka dalam produk keripik bakso berfungsi untuk 

memperbaiki/menstabilkan emulsi, meningkatkan daya ikat air, memperkecil 

penyusutan, menambah berat produk dan dapat menekan biaya produksi (Usmiati, 

2009).  

Pembentukan gel (gelatinisasi) oleh tapioka selama proses pembuatan 

bakso akan menghasilkan kekentalan, kepadatan dan kekakuan (Usmiati, 2009). 

Winarno (2002) menyatakan bahwa tepung tapioka mengandung amilopektin 

yang tinggi sehingga dapat meningkatkan daya ikat air selama gelatinisasi dan 

viskositas pati tergelatinisasi. Air yang dapat terserap pada saat gelatinisasi hanya 

dapat mencapai kadar 30%. Jumlah gugus hidroksil dalam molekul pati yang 

sangat besar menyebabkan kemampuannya dalam menyerap air sangat besar, 

menyebabkan semakin besar konsentrasi tepung tapioka maka kadar air semakin 

tinggi, apabila pati yang tergelatinisasi mengalami proses penggorengan, kadar air 

akan menurun karena air yang terjebak akan menguap.  

Beberapa hasil penelitian tentang keripik diantaranya tentang keripik 

daging dan keripik bakso daging ayam menunjukkan bahwa kualitas keripik dapat 
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diketahui dari kadar air, Aw, kadar protein dan kadar lemak. Rulita (2011) dalam 

penelitianya tentang keripik bakso daging ayam dengan penambahan konsentrasi 

tepung tapioka 10-30% dari berat daging pada keripik bakso ayam menunjukkan 

kadar air menurun dari 5,51 menjadi 4,16%, kadar protein turun sebesar 33,06% 

dari 40,64%, dan Aw 0,47 jadi 0,42 sedangkan kadar lemak mengalami 

peningkatan dari 24,11 menjadi 31,39% setelah penambahan tepung tapioka 30%. 

Elinda (2007), penggunaan tepung tapioka sebanyak 15% dari berat daging pada 

keripik daging sapi, mempunyai kadar air rendah sekitar 3,67%, dan protein 

35,92%, lemak 28,08-31,17%, nilai kadar protein dan lemak semakin meningkat 

setelah mengalami penggorengan, akan tetapi Dalilah (2006), berpendapat bahwa 

terjadi penurunan kadar protein setelah produk digoreng. Mellema (2003), volume 

dari lemak seimbang dengan total volume air yang keluar dari bahan yang 

digoreng sehingga kadar lemak akan sebanding dengan kadar air yang menguap 

selama penggorengan.  

Bourne (1992) berpendapat bahwa produk crackers yang baik mempunyai 

nilai Aw tidak lebih dari 0,7 akan mengurangi pertumbuhan mikroorganisme. 

Penggunaan tapioka dalam pembuatan keripik bakso sapi berfungsi sebagai filler 

dan binder sehingga dapat mempengaruhi kualitas keripik bakso sapi ditinjau dari 

sifat kimia yaitu kadar air, Aw, kadar protein dan kadar lemak. 

1.6. Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah diduga terdapat pengaruh dari 

penambahan konsentrasi tepung tapioka yang berbeda terhadap kadar protein, 

kadar lemak, kadar air, dan Aw pada keripik bakso daging sapi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Keripik Bakso  

Keripik adalah makanan ringan (snack food) yang tergolong jenis 

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

kandungan lemaknya tinggi. 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, dan tahan lama, praktis 

dan mudah dibawa dan disimpan (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). Kualitas keripik juga 

ditentukan kualitas minyak goreng yang digunakan, jumlah ulangan pemakaian 

minyak goreng, perlakuan sebelum penggorengan, cara penggorengan dan 

pengemasan (Sulistyowati, 2004). 

Kerenyahan merupakan faktor penentu mutu produk-produk keripik. 

Komposisi kimiawi produk terutama kadar air menentukan sifat kerenyahan, pada 

keripik paru kadar airnya sekitar 4% (Anonimus 1996), semakin rendah kadar air 

suatu produk maka produk tersebut akan semakin renyah (Evawati, 1997). 

Kualitas kimia keripik juga dapat ditentukan dari kadar protein dan kadar lemak, 
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keripik paru mempunyai kadar protein 15% (Anonimus 1996). Protein dapat 

mempengaruhi kerenyahan keripik yang dihasilkan karena semakin banyak 

protein maka kerenyahan akan semakin menurun, keadaan ini dipengaruhi oleh 

protein yang dapat mengikat air selama penggorengan. Hal ini dimungkinkan 

karena jumlah kolagen yang berbeda dalam proses gelatinisasi dan pembentukan 

matrik pati protein, hilangnya sejumlah kandungan air dari bahan yang digoreng 

menyebabkan terjadinya peningkatan lemak keripik karena minyak menggantikan 

ruang kosong akibat penguapan air pada saat penggorengan (Elinda, 2007).  

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 (Soeparno, 1998). 

Daging merupakan bahan pangan yang penting dalam memenuhi 

kebutuhan gizi. Selain mutu protein yang tinggi, pada daging terdapat kandungan 

asam amino yang lengkap dan seimbang. Keunggulan lain, protein daging lebih 

mudah dicerna daripada protein yang berasal dari nabati. Bahan pangan ini juga 

mengandung beberapa jenis mineral dan vitamin (Astawan, 2007).     

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 ketimbang yang berasal dari nabati. Bahan 
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pangan ini juga mengandung beberapa jenis mineral dan vitamin (Soeparno, 

1998). 

Daging merupakan sumber protein yang berkualitas tinggi, mengandung 

vitamin B, dan mineral, khususnya besi. Komposisi kimia daging sapi per 100 g 

bahan dapat dilihat pada Tabel 1, sedang komposisi kimia daging sapi segar 

berdasarkan letak bagiannya terdapat pada tabel 2. 

Tabel 1. Komposisi Kimia Daging Sapi dalam 100 g 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 

 Daging juga merupakan sumber vitamin dan mineral yang sangat baik. 

Secara umum, daging merupakan sumber mineral kalsium, fosfor, dan zat besi, 

serta vitamin B kompleks (niasin, riboflavin, dan vitamin), tetapi rendah kadar 

vitamin C (Astawan, 2007).  

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/g. 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 (Anonimus, 2008). Komposisi 

daging sapi segar berdasarkan letak bagian-bagiannya dapat dilihat pada Tabel 2. 

Sumber: Anonimus (1979) 
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Tabel 2. Komposisi daging sapi segar berdasarkan letak bagian- bagiannya 

 

Potongan daging 

(g) 

Protein 

(%) 

Air  

(%) 

Lemak 

(%) 

Abu  

(%) 

Kalori (per 

100 g) 

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  

di layukan, yaitu daging yang telah mengalami proses aging atau penuaan, karena 

akan menyebabkan tekstur bakso yang dihasilkan kurang kenyal (Widyaningsih 

dan Murtini, 2006). 

2.3. Bakso 

 Bakso adalah produk olahan daging yang digiling halus, ditambah bahan 

pengikat dan dicampur bumbu-bumbu, dibentuk bulat-bulat kemudian direbus 

hingga mengapung (Komariah, Surajuddin dan Purnomo, 2005). Bakso sebagai 

produk olahan tradisional, secara tidak sengaja telah menerapkan teknologi 

restructured meat. Titik berat perhatian dalam pembuatan bakso adalah 

kemampuan saling mengikat antara partikel daging dan bahan-bahan lain yang 

ditambahkan (Purnomo, 1998). 

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 
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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 g) 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 pengikat 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 (Purnomo, 1997). Formula bahan pembuat 

bakso daging dapat bervariasi namun satu hal yang menjadi pedoman yaitu 

adanya standarisasi mutu bakso (Anonimus 1995). 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). 
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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 dasar 

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

dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4. Komposisi kimia tepung tapioka per 100 g 

 

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 
                             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 ke dalam 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 
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telah berubah menjadi gel bersifat irreversible, dimana molekul-molekul pati 

saling melekat membentuk suatu gumpalan sehingga viskositasnya semakin 

meningkat (Handershot, 1970). 

Tapioka yang ditambahkan mempengaruhi kualitas bakso yang dihasilkan, 

semakin banyak tapioka yang ditambahkan menyebabkan kekenyalan bakso 

makin menurun dan kandungan proteinnya makin rendah karena daging makin 

sedikit dan kandungan karbohidrat makin tinggi (Usmiati, 2009), untuk 

menghasilkan bakso daging yang lezat dan bermutu tinggi, jumlah tepung yang 

digunakan sebaiknya paling banyak 15% dari berat daging (Wibowo, 2000). 

Tepung tapioka berperan sebagai bahan pengisi dalam bakso. Bahan 

pengisi ini berfungsi memperbaiki/menstabilkan emulsi, meningkatkan daya 

mengikat air, memperkecil penyusutan, menambah berat produk dan dapat 

menekan biaya produksi (Usmiati, 2009). 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, 1992).  

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 

Tomasao, 1991). 
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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 g 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  
             (Santoso, 1992) 

2.4.3  Garam 

Garam dapur mempunyai istilah kimia natrium clorida (NaCl). Garam 

mempunyai peranan penting dalam proses memasak baik untuk penyedap maupun 

untuk mengawetkan makanan, termasuk dalam pembuatan bakso. Garam bersifat 

higroskopis dan dapat mematikan kuman (Sudjaja dan Tomasoa, 1991). Pada 
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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 ; Forrest et.al, 1975). 

Komposisi unsur garam dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6. Kandungan Gizi Garam Per 100 g 

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 
                            (Murniyah dan  Sunarman, 2000)  

 

Garam berfungsi untuk memperbaiki cita rasa selain itu memberi rasa 

gurih pada bakso, melarutkan protein dan sebagai pengawet. Konsentrasi garam 

yang digunakan mempunyai batasan yang pasti. Hal ini banyak tergantung pada 

factor-faktor luar, dalam lingkungan, pH, dan suhu. Garam menjadi efektif pada 

suhu rendah dan kondisi yang lebih asam (Bukle, et al., 1987). Garam dapur yang 

biasanya digunakan dalam pembuatan bakso sebanyak 2,5% dari berat daging 

(Anonimus, 2009). 

2.4.4 Lada 

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

menghendaki temperatur tinggi, curah hujan yang rata dan derah 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 (Anonimus, 1989). Komposisi kimia lada dapat 

dilihat pada tabel 7. 
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Tabel 7. Komposisi kimia lada hitam dan lada putih (per 100 g bahan) 

Komposisi     Lada hitam  Lada putih  

Air         (g)  12,58   13,2 

Protein        (g)  11,73   11,1 

Minyak etheris        (g)    1,5     1,5  

Amidon dan karbohidrat  (g)  41,05   61,65 

Celullosa             (g)  13,7     6,0 

Abu            (g)    4,65     1,9 

Zat alcohol kering        (g)    9,9   10,2  
         Sumber: Anonimus (1989) 

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 (Anonimus, 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 pemasukan 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). 
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2.5. Proses  Penggorengan 

Menurut Ketaren (1986), proses penggorengan adalah suatu proses 

memasak bahan pangan dengan menggunakan minyak atau lemak dalam ketel 

penggorengan. 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.  

Menurut Matz (1992), prinsip dasar pengolahan pangan dengan 

pengorengan adalah proses pindah panas secara konduksi. Terdapat perbedaan 

antara proses penggorengan dengan proses pengolahan pangan lainnya, antara 

lain: 

1. Proses pemasakan memerlukan waktu yang relatif singkat karena besarnya 

perbedaan suhu antara sumber panas dan bahan pangan 

2. Minyak goreng sebagai medium penghantar panas merupakan bagian dari 

produk akhir, contohnya pada keripik kentang terserap sekitar 3,5-6% 

3. Produk yang dihasilkan memiliki tekstur yang renyah 

4. Medium penghantar panas (minyak goreng) mengalami perubahan 

komposisi dan karakteristiknya. 

Menurut Fellows (1992), proses penggorengan ditujukan untuk 

meningkatkan karakteristik warna, flavor dan aroma yang merupakan kombinasi 

dari reaksi maillard dan komponan volatile 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 
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meningkat cepat menuju tingkat panas minyak, sedangkan suhu bagian dalam 

makanan meningkat perlahan sampai tingkat 100 
0
C. 

 Ketaren (1986) mengemukakan ada empat sistem yang terlibat dalam 

proses penggorengan, yaitu : 

1. Sistem mekanis yaitu sistem yang menggerakkan produk masuk, melewati 

dan keluar dari ketel penggorengan. 

2. Sistem lemak atau minyak yang berperan sebagai media pemanas dan 

unsur ingredient produk akhir. 

3. Sistem thermal yang berfungsi sebagai alat pemindah panas ke minyak 

goreng. 

4. Sistem pengontrol suhu penggorengan. 

 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 proses 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 

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

sedangkan menurut Matz (1992), suhu minyak goreng biasanya berkisar antara 

176,7-190,6 
0
C sebelum bahan pangan masuk dan antara 160-173,9 

0
C pada saat 

akhir penggorengan.  

Kondisi penggorengan, seperti suhu sangat berperan penting dalam 

menentukan sifat produk. Pada penggorengan umumnya diperlukan suhu 

optimum untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dimana semakin tinggi suhu 
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biasanya waktu penggorengan juga akan semakin pendek, akan tetapi hal ini harus 

dihubungkan dengan sifat produk yang diperoleh. Pada umumnya penggorengan 

suhu yang terlalu tinggi akan diperoleh produk yang berwarna lebih gelap. Produk 

basah akan terjadi kematangan yang kurang merata dengan penggunaan suhu yang 

terlalu tinggi, sedangkan untuk produk yang keras akan berakibat menurunnya 

daya kembang produk (Yuwono dan Susanto, 1998). 

2.6. Vacuum frying 

Penggorengan vakum adalah suatu metode pengurangan kadar minyak 

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 sekitar  kurang 60 Torr dan 8 kPa  yang 

dapat menurunkan titik didih minyak dan kadar air bahan pangan tersebut (Shyu, 

Hau and Hwang, 1998). Penggunaan mesin penggoreng vakum (vacuum frying) 

memungkinkan mengolah buah atau komoditi yang peka panas seperti buah dan 

sayuran menjadi hasil olahan berupa keripik (chips) seperti keripik nangka, 

keripik apel, keripik salak, keripik pisang, keripik nenas, keripik melon, keripik 

salak, keripik pepaya, dan lain-lain. Pada kondisi vakum, suhu penggorengan 

dapat diturunkan menjadi 70-85°C karena penurunan titik didih air (Anonimus, 

2008).  

Sistem penggorengan vacuum frying, menghasilkan produk-produk 

pangan yang rusak dalam penggorengan (seperti buah-buahan dan sayur-sayuran) 

akan bisa digoreng dengan baik, menghasilkan produk yang kering dan renyah, 
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tanpa mengalami kerusakan nilai gizi dan flavor seperti halnya yang terjadi pada 

penggorengan biasa. Umumnya, penggorengan dengan tekanan rendah akan 

menghasilkan produk dengan tekstur yang lebih renyah (lebih kering), warna yang 

lebih menarik. Hal penting lain dari produk hasil penggorengan vakum adalah 

kandungan minyak yang lebih sedikit dan lebih porous (lebih ringan) dan 

umumnya mempunyai daya rehidrasi yang lebih baik. Secara khusus, 

penggorengan vakum berpotensi untuk mengurangi pembentukan akrilamida pada 

produk goreng (Anonimus, 2008). 

2.7. Kadar protein  

Kadar protein bahan pangan umumnya dipakai sebagai salah satu cara 

untuk mengukur mutu bahan pangan karena protein adalah suatu zat yang sangat 

penting bagi kehidupan manusia. Fungsi protein adalah untuk memelihara 

jaringan yang telah ada, pembangunan jaringan atau sel baru, pengatur dan 

pengahasil energy (Winarno, 1997). Kadar protein ditentukan oleh komposisi 

asam-asam amino, sehingga protein mempunyai kualitas yang beraneka ragam 

tergantung sampai seberapa jauh protein dapat menyediakan asam-asam amino 

essensial dalam jumlah memadai (Buckle et al.,1987).  

Protein yang mampu menyediakan asam amino essensial dalam 

perbandingan yang menyamai kebutuhan manusia mempunyai mutu tinggi dan 

sebaliknya protein yang kekurangan satu atau lebih asam amino essensial 

mempunyai mutu yang rendah (Winarno, 1997). 

2.8. Kadar lemak 

Lemak banyak tedapat pada hampir semua bahan pangan dengan bahan 

kandungan yanag brbeda-beda. Penambahan lemak dalam pengolahan bahan 
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pangan berfungsi untuk menambah kalori, serta memperbaiki tekstur dan cita rasa 

bahan pangan (Winarno, 1997).  

Berdasarkan lokasi secara anatomis, terdapat empat kategori lemak pada 

daging yaitu lemak internal, lemak subcutan, lemak inter muscular, dan lemak 

intra muscular, yang bervariasi untuk masing-masing jenis ternak jenis lemak 

dalam bahan pangan terdiri dari lemak jenuh yang banyak mengandung asam 

lemak tanpa ikatan rangkap dan lemak tidak jenuh yang banyak mengandung 

asam lemak berikatan rangkap. Kedua jenis lemak ini keberadaanya hampir selalu 

diikuti oleh senyawa sterol yang disebut kolesterol (Legowo, 2004).  

2.9. Kadar air 

 Air dalam bahan pangan berperan sebagai bahan pelarut dari beberapa 

komponen disamping ikut sebagai bahan pereaksi, sedang bentuk air dapat 

ditemukan sebagai air bebas dan air terikat. Air bebas dapat dengan mudah hilang 

bila terjadi penguapan sedangkan air terikat sulit dibebaskan dengan cara tersebut. 

Kandungan air dalam bahan pangan akan berubah-ubah sesuai dengan 

lingkungannya, dalam hal ini sangat erat hubungannya dengan daya awet bahan 

pangan tersebut, sehingga menjadi pertimbangan utama dalam pengolahan dan 

pengelolaan pasca panen bahan tersebut (Purnomo, 1995).  

Kadar air adalah air yang terkandung di dalam bahan pangan yang 

biasanya dinyatakan dalam persen. Kadar air dalam bahan dapat mempengaruhi 

tekstur, cita rasa, dan daya tahan bahan makanan tersebut (Winarno,1993). 

Kumulasari (2002) menyatakan bahwa tapioka dalam suatu produk dapat 

mempengaruhi tinggi rendahnya kandungan air di dalam bahan suatu bahan, 
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semakin tinggi kandungan tapioka suatu bahan maka akan cenderung 

menyebabkan penurunan kadar air.  

3.0. Aktivitas Air (Aw) 

Winarno (2002) menyatakan bahwa Aw diartikan sebagai jumlah air bebas 

dalam bahan pangan yang dapat digunakan oleh mikroorganisme untuk 

pertumbuhannya. Setiap mikroorganisme mempunyai Aw minimum agar dapat 

tumbuh dengan baik. Jenis mikroorganisme yang berbeda membutuhkan jumlah 

air yang berbeda pula untuk pertumbuhan (Buckle, et al., 2007). Bakteri pada 

umumnya membutuhkan Aw minimal yang tinggi untuk kehidupannya yaitu 

sekitar 0,9 sedangkan kapang dan jamur memerlukan Aw yang relatif lebih rendah 

yaitu 0,7-0,8 (Susanto, 1995).  

Bourne (1992) berpendapat agar produk crackers (snack food) mempunyai 

daya simpan yang lama dengan kernyahan yang baik maka Aw yang diharapkan 

tidak lebih dari 0,7, karena di atas nilai tersebut maka mikroorganisme dapat 

tumbuh dan produk akan kehilangan kerenyahannya (crispness dan crunchiness). 

Winarno (2002) juga menyatakan bahwa bahan pangan kering dengan Aw sekitar 

0,7 sudah cukup baik. Kebusukkan makanan yang dikeringkan terjadi pada 

penyimpanan 1-2 minggu pada Aw 0,8-0,85 dengan kemungkinan penyebabnya 

adalah cendawan. Daya simpan bahan pangan pada Aw 0,7-0,75 lebih lama karena 

sedikit mikroorganisme yang dapat tumbuh. Mikroorganisme yang dapat tumbuh 

antara lain bakteri Aw 0,90; khamir  Aw 0,80 - 0,90; dan kapang Aw 0,60 - 0,70. 

Menurut Supeni (1995), semakin banyak kandungan pati pada produk 

kering akan menyebabkan aktivitas air semakin rendah, hal ini disebabkan karena 

banyaknya granula pati yang mampu mengikat air, sehingga keberadaan air bebas 
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pada produk semakin rendah. Menurut Sudarmadji dkk. (1997), bahan pangan 

akan mempunyai aktivitas air yang rendah apabila tersusun dari bahan-bahan yang 

mudah mengikat air sehingga air bebas relatif menjadi lebih kecil. 

Lenovich (1992) menyatakan bahwa semakin rendah Aw maka 

kerenyahannya akan semakin tinggi, dan pada nilai Aw yang rendah produk akhir 

akan mengurangi ratio pertumbuhan jamur dan pertumbuhan bateri pathogen. Lin 

(1992) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tingkat Aw yang aman bagi 

bahan pangan adalah tingkat dimana nilai Aw cukup rendah untuk menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme selama penyimpanan.  

Purnomo (1995) menyatakan bahwa kelembaban seimbang dapat diukur 

dengan hygrometer dan hasilnya dapat digunakan untuk menentukan Aw bahan 

pangan melalui rumus  Aw  = 
100

ERH

 
= 

Po

P

                               
 

Keterangan :    ERH = Kelembaban relatif seimbang 

                         P = Tekanan parsial uap air dalam bahan pangan 

  Po = Tekanan uap air jenuh pada air yang sama 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 19 Maret - 1 April 2011 di 

Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

untuk pembuatan bakso, pengujian kadar air, kadar lemak keripik bakso, dan 

kadar protein keripik bakso, Laboratorium Mekatronika Alat dan Mesin 

Argroindustri Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya untuk 

penggorengan keripik bakso, Laboratorium Teknik Pengolahan Pangan Hasil 

Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya untuk pengujian 

aktivitas air (Aw) keripik bakso. 

3.2. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah keripik bakso daging  

yang dibuat dari daging sapi dengan penambahan tepung tapioka, bumbu-bumbu 

berupa garam, lada, bawang putih, putih telur dan es batu, kemudian digoreng 

menggunakan penggorengan vakum (vacuum frying). Daging sapi diperoleh dari 

pasar Dinoyo Tepung tapioka yang digunakan cap Dua Angsa yang di dapat dari 

toko Persada Malang. Bahan tambahan yang digunakan terdiri dari bawang putih, 

garam,  putih telur, lada bubuk, STPP, air, es batu dan minyak goreng yang 

digunakan merk Bimoli.  

Bahan kimia yang digunakan dalam penelitian ini meliputi akuades,  NaOH 1 

N (E. Merck, Jerman), tablet Kjeldahl (E. Merck, Jerman), H2SO4 pekat (E. 
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Merck, Jerman), asam borat (E. Merck, Jerman), indikator methyl orange, 

indikator PP dan petroleum eter (E. Merck, Jerman). 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 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, meat slicer, baskom, freezer, kompor gas, alat penggorengan 

vakum (vacuum frying) dan peniris (spinner), botol timbang, oven (Memmert, 

Germany), eksikator, retronic hygroskop, kertas saring, seperangkat alat ekstraksi 

lemak metode Soxhlet (Memmert tipe W-350), seperangkat alat uji protein metode 

Kjeldahl (Buchi Auto Kjeldahl unit K-370). Peralatan tambahan lain gunting, 

kertas tissue, kertas label, spidol, benang, plastik dan plastik klip. 

3.3. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 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 dalam penelitian adalah 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. 
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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 

Prosedur penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1) Prosedur pembuatan bakso daging 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, lada dan 

garam juga ditambahkan sambil digiling. 

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

50%. 

d. Adonan dicetak menggunakan plastik ukuranya 3x10 cm dengan berat 

± 100 gram. 

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

yang pertama dilakukan pada suhu ± 60
0
C selama sekitar 10 menit dan 

perebusan kedua dilakukan pada suhu ± 98
0
C selama sekitar 10 menit 

sampai bakso mengapung. 

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

dibekukan di freezer dengan suhu -15
0
C selama ± 24 jam. 

2) Pembuatan keripik bakso daging sapi, prosedur pembuatannya yaitu : 
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a. Bakso daging sapi yang sudah dibekukan dipotong-potong dengan 

ukuran ± 2 mm dengan meat slicer. 

b. Potongan bakso beku kemudian dimasukkan ke dalam alat 

penggorengan vacuum dengan suhu 70-85°C dan tekanan 70 cmHg 

selama 30 menit.      

c. Keripik bakso sapi ditiriskan selama 15 menit  menggunakan spinner 

untuk mengurangi kelebihan minyak pada produk, setelah itu keripik 

bakso dikemas dalam plastik. 

d. Dilakukan analisa kualitas kimia keripik bakso daging sapi (kadar air, 

Aw, protein dan lemak). 

3.4.1 Komposisi Adonan Keripik Bakso Sapi 

Komposisi adonan bakso sapi dalam penelitian ini, semua berat bahan  

telah dikonversikan dari satuan persen ke g. Konsentrasi penambahan tepung 

tapioka sebanyak P1: 10% , P2: 20%, P3: 30%, P4: 40%, P5: 50%, dari berat 

daging sapi. Persentase garam 2,5%, lada 0,7% , STPP 0,3%, bawang putih 5%, 

putih telur 5,5%, dan es batu 15%, sehingga diperoleh hasil komposisi adonan 

bakso sapi pada   Tabel 8.  

Tabel 8. Komposisi Adonan Bakso Sapi 

Bahan-bahan P1(10%) P2(20%) P3(30%) P4(40%) P5(50%) 

Daging sapi (g) 639 568 497 426 355 

Tepung tapioka (g) 71 142 213 248 355 

Bawang putih (g) 50 50 50 50 50 

Garam (g) 25 25 25 25 25 

Lada (g) 7 7 7 7 7 

STPP (g) 3 3 3 3 3 

Putih Telur (g) 55 55 55 55 55 

Es/ Air Es (g) 150 150 150 150 150 

Jumlah Adonan (g) 1000 1000 1000 1000 1000 
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3.4.2 Variabel Pengamatan  

Variabel pengamatan pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Analisis kadar air (Sudarmadji dkk., 1997) seperti pada Lampiran 1. 

2. Analisis aktivitas air (Aw) (Purnomo, 1995) seperti pada Lampiran 2. 

3. Analisis kadar protein (Sudarmadji dkk., 1997) seperti pada Lampiran 3. 

4. Analisis kadar lemak dengan metode soxhlet (Sudarmadji dkk., 1997) 

seperti pada Lampiran 4. 

3.5. Analisis Data 

   Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis ragam, apabila 

terdapat perbedaan yang nyata di antara perlakuan maka dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan (UJBD) (Yitnosumarto,1991). 

3.6. Batasan Istilah 

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

yang digoreng dengan menggunakan metode vacuum 

friying 

 Vacuum friying       : Metode penggorengan dengan suhu 80 - 90 
0
C dan tekanan 

70cmHg selama 30 menit 
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Daging sapi segar 

Diagram alir prosedur pembuatan keripik bakso daging sapi dalam 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 (Rulita, 2011). 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                           Uji kimiawi 

                                                                                              (Kadar Protein, Kadar      

Lemak, Kadar Air dan Aw) 

 

  

 

 

Gambar 1. Diagram alir prosedur penelitian 

 

 

Bakso sapi beku dipotong-potong ± 2mm 

dengan meat slicer  

Potongan bakso beku dimasukkan ke alat 

penggorengan vakum (vacuum frying) 

dengan suhu 80 
0
C dan tekanan 70 cmHg 

selama 30 menit 

 

Ditiriskan menggunakan spinner selama 15 

menit 

 

Bakso sapi dibekukan dalam 

Freezer suhu -15
0
C selama ± 24 

Diproses menjadi bakso  

 

Keripik bakso 

daging  sapi 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pengaruh Penambahan Tepung Tapioka Terhadap Kadar Protein 

Keripik  Bakso Sapi 

 

Hasil Analisis variansi kadar protein (Lampiran 5) menunjukkan bahwa 

penambahan tepung tapioka memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap kadar protein keripik bakso sapi. Rata-rata kadar protein keripik bakso 

sapi dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel  9. Rata-rata Kadar Protein (%) 

 

Perlakuan  (%) 

P1 (penambahan tepung tapioka 10%) 36,10
c
 

P2 (penambahan tepung tapioka 20%) 32,01
bc

 

P3 (penambahan tepung tapioka 30%) 26,21
b
 

P4 (penambahan tepung tapioka 40%) 15,61
a
 

P5 (penambahan tepung tapioka 50%)   9,74
a   

 

  Keterangan: superskrip a,ab dan b pada kolom yang sama menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

 

Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa perlakuan P1 berbeda sangat 

nyata dengan perlakuan P4 dan P5, tetapi P1 tidak berbeda nyata dengan 

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

P2 tidak berbeda nyata dengan perlakuan P3. Kadar protein yang tertinggi 

terdapat pada perlakuan P1(10%) yaitu sebesar 36,10% dan terendah pada 

perlakuan P5(50%) yaitu sebesar 9,74%. 

Pengaruh penambahan tepung tapioka terhadap kadar Protein keripik 

bakso sapi dapat dilihat pada diagram Gambar 2. 
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Gambar 2. Pengaruh Penambahan Tepung Tapioka Terhadap Kadar Protein 

Keripik 

       Bakso Sapi 

 

Grafik Gambar 2 menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penambahan 

tepung tapioka, akan menurunkan kadar protein dari keripik bakso sapi. Hal ini 

bisa terjadi karena komposisi tepung tapioka yang mempunyai kandungan protein 

rendah dengan kandungan karbohidrat yang tinggi sehingga semakin banyak 

tepung tapioka yang ditambahkan maka kadar protein keripik bakso sapi akan 

semakin rendah. Menurut Usmiati (2009), tepung tapioka mengandung 

karbohidrat 86,55%, air 13,12%, protein 0,13%, lemak 0,04% dan abu 0,16%. 

Octaviani (2002) menambahkan bahwa semakin tinggi penambahan tepung maka 

protein bakso semakin kecil. Menurut Dalilah (2006) dengan mengurangi kadar 

air, bahan pangan akan mengandung senyawa–senyawa seperti protein, 

karbohidrat, lemak dan mineral dalam konsentrasi yang lebih tinggi. 

 Kadar protein keripik bakso sapi pada penelitian ini dengan penambahan 

tepung 10%-50% dengan nilai tertinggi 36,10% dan terendah 9,74 %, berbeda 

dengan hasil yang diperoleh pada penelitian yang dilakukan oleh Rulita (2011) 
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pada keripik bakso daging ayam dengan penambahan tepung tapioka sampai 30% 

diperoleh hasil terendah kadar protein 33,06% sedang pada penelitian ini hasil 

terendah pada penambahan tepung sampai 50% diperoleh hasil 9,74%. Hal ini 

terjadi karena jumlah protein yang ada dalam daging sapi per masa tepung yang 

digunakan dalam adonan keripik bakso akan semakin kecil, karena protein yang 

tertinggi hanya terdapat pada daging sapi  dan pada tepung tapioka kadar 

proteinya semakin kecil, sehingga kadar protein menjadi turun karena faktor 

tersebut. Octaviani (2002) menambahkan bahwa semakin tinggi penambahan 

tepung maka protein bakso semakin kecil.   

Dalam penelitian ini kadar protein masih baik yaitu 15,61 pada 

penambahan tepung sekitar 40%, sesuai syarat mutu keripik paru sapi SNI 01-

4280-1996 yang memiliki standar kadar protein minimal 15% (Anonimus, 1996).  

4.2. Pengaruh Penambahan Tepung Tapioka Terhadap Kadar Lemak 

Keripik Bakso Sapi 

 

Hasil Analisis variansi kadar lemak (Lampiran 6) menunjukkan bahwa 

penambahan tepung tapioka pada pembuatan keripik bakso bakso sapi 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar lemak keripik 

bakso sapi. Rata-rata nilai kadar lemak keripik bakso sapi dapat dilihat pada Tabel 

10. 

Tabel 10. Rata-rata Kadar Lemak (%) 

 

Perlakuan   (%) 

P1 (penambahan tepung tapioka 10%) 21,50
a
  

P2 (penambahan tepung tapioka 20%)                          22,19
a
  

P3 (penambahan tepung tapioka 30%)   24,75
ab

 

P4 (penambahan tepung tapioka 40%)                          28,35
b
 

P5 (penambahan tepung tapioka 50%)  31,82
b   

 

  Keterangan: superskrip a,ab dan b pada kolom yang sama menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 
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Berdasarkan Tabel 10 dapat diketahui bahwa perlakuan P4 dan P5 berbeda 

nyata dengan perlakuan P1 dan P2, tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan 

pada P3. Perlakuan P1 dan P2 tidak berbeda nyata dengan perlakuan P3. Kadar 

lemak tertinggi terdapat pada perlakuan P1 (50%) yaitu sebesar 31,82% dan nilai 

terendah pada  P5(10%) yaitu sebesar 21,51%. 

Pengaruh penambahan tepung tapioka terhadap kadar Lemak keripik 

bakso sapi dapat dilihat pada diagram Gambar 3. 
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Gambar 3. Pengaruh Penambahan Tepung Tapioka Terhadap Kadar Lemak 

Keripik   

       Bakso sapi 

 

 Grafik gambar 3 menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penambahan 

tepung tapioka maka, akan meningkatkan kadar lemak dari keripik bakso sapi. 

Terjadinya peningkatan ini disebabkan karena kandungan air yang tinggi pada 

bakso sapi, pada tingkat penambahan 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50% secara 

berturut-turut yaitu sebesar 60,51%, 64,03%, 68,28%, 71,83%, dan 73,57% 

(Lampiran 9), semakin tinggi kadar air menyebabkan kadar lemak keripik bakso 

sapi yang dihasilkan juga semakin tinggi pula, hal ini disebabkan karena pada saat 

penggorengan menyebabkan air yang ada pada bakso sapi, menguap dan rogga 

pada jaringan menjadi kering dan kemudian digantikan oleh minyak yang 
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digunakan untuk menggoreng keripik bakso sapi sehingga kadar lemak akan 

menjadi meningkat.  Agustia (2009) juga berpendapat bahwa semakin tinggi 

jumlah tepung yang digunakan maka kadar lemak pada kentang krispi akan 

semakin meningkat, dikarenakan pada saat proses penggorengan digunakan suhu 

yang tinggi sehingga menyebabkan air yang terdapat pada bahan, menguap dan 

rongga pada jaringan menjadi mengering yang kemudian digantikan oleh minyak. 

Berdasarkan hasil analisis kadar lemak keripik bakso sapi apabila 

dibandingkan dengan hasil analisis kadar air (Tabel 11) terdapat hubungan bahwa 

dengan semakin turunnya kadar air keripik bakso sapi seiring dengan penambahan 

tepung tapioka, maka kadar lemak keripik bakso sapi akan meningkat. Pada 

penelitian yang dilakukan Rulita (2011) kadar lemak pada keripik bakso ayam  

berdasarkan tingkat penambahan tepung tapioka dari 10%, 15%, 20%, 25%, dan 

30% berturut-turut mengalami peningkatan sebesar 24,11%, 25,88%, 27,70%, 

29,39%, dan 31,39%, dari penelitian tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi 

penambahan tepung tapioka, maka kadar lemak juga meningkat, begitu juga hasil 

Penelitian yang dilakukan Agustia (2009), kadar lemak  kentang krispi 

berdasarkan level pati yang berbeda yaitu penambahan kombinasi tepung gandum 

dan tepung maizena 25%, 30%, 35% dan 40% secara berturut-turut mengalami 

peningkatan sebesar 24,81%; 26,79%; 29,04% dan 29,65%, semakin tinggi 

jumlah tepung yang digunakan maka kadar lemak pada kentang krispi akan 

semakin meningkat.  

Pada hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil kadar lemak keripik 

bakso sapi lebih tinggi jika dibandingkan dengan kadar lemak bakso sapi yaitu 

dengan nilai terendah sebesar 21,50% pada keripik  bakso sapi dengan kadar 
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lemak bakso sapi pada perlakuan penambahan tepung tapioka 10%-50% diperoleh 

hasil kadar lemak tertinggi 8,61% dan terendah 2,44% (Lampiran 9). Terjadinya 

peningkatan kadar lemak dimungkinkan karena adanya energi yang termetabolis 

dari produk pangan yang digoreng. Menurut Elinda (2007), pangan yang berasal 

dari tumbuhan dapat menyerap lemak lebih tinggi dibanding pangan berasal dari 

hewan. Tingginya kadar lemak setelah hasil penelitian pada penggorengan tomat 

(35–75%) dan jamur (65–80%). Kadar lemak kentang goreng lebih rendah (1–

36%) namun masih lebih tinggi kadar lemaknya dibanding pada ayam goreng 

(10–30%) dan daging sapi goreng (10–25%).  

Hasil kadar lemak keripik bakso sapi tertinggi pada penelitian ini terdapat 

pada P5 (50%) dengan nilai sebesar 31,82%, nilai ini masih tidak jauh lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan penelitian Elinda (2007) pada keripik daging sapi 

dengan penambahan tepung tapioka 15% memberikan kadar lemak sebesar 28,08–

31,17%. Kadar lemak keripik bakso pada penelitian ini, masih lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Markinson (1987), dengan 

kadar lemak pada bakso yang digoreng sebesar 10–25%. 

4.3. Pengaruh Penambahan Tepung Tapioka Terhadap Kadar Air Keripik     

Bakso Sapi 

 

Hasil Analisis variansi kadar air (Lampiran 7) menunjukkan bahwa 

penambahan tepung tapioka memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata 

(P<0,01) terhadap kadar air keripik bakso sapi. Rata-rata nilai kadar air keripik 

bakso sapi dapat dilihat pada Tabel 11. 
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Tabel 11. Rata-rata nilai kadar air  (%) 

 

Perlakuan  (%) 

P1 (penambahan tepung tapioka 10%) 6,17
b
 

P2 (penambahan tepung tapioka 20%) 5,24
b
 

P3 (penambahan tepung tapioka 30%) 4,97
b
 

P4 (penambahan tepung tapioka 40%) 4,48
ab

 

P5 (penambahan tepung tapioka 50%)                          3,80
a
 

  Keterangan: superskrip a,ab dan b pada kolom yang sama menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

 

Berdasarkan Tabel 11 dapat diketahui bahwa perlakuan P5 berbeda nyata 

dengan perlakuan P1, P2, dan P3, tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan P4. 

Perlakuan P1, P2, dan P3 tidak berbeda nyata dengan perlakuan P4. Kadar air 

tertinggi terdapat pada perlakuan P1 (10%) sebesar 6,17% dan terendah pada 

perlakuan P5 (50%) yaitu sebesar 3,8%.   

Pengaruh penambahan tepung tapioka terhadap kadar air keripik bakso 

sapi dapat dilihat pada diagram Gambar 4. 
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Gambar 4. Pengaruh Penambahan Tepung Tapioka Terhadap Kadar Air Keripik   

                  Bakso sapi 

 

Pada gambar 4 menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penambahan 

tepung tapioka, akan menurunkan kadar air dari keripik bakso sapi, hal ini karena 

kandungan amilopektin yang tinggi pada tepung tapioka dapat menyebabkan 
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menurunnya kadar air pada keripik bakso daging sapi. Kandungan amilopektin 

yang tinggi pada tepung tapioka, akan menghasilkan bakso sapi dengan 

kandungan kadar air tinggi. Kadar air bakso sapi pada penelitian ini, pada 

perlakuan dengan penambahan tepung tapioka 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, secara 

berturut-turut mengalami peningkatan kadar air sebesar 60,51%, 64,03%, 68,28%, 

71,83%, 73,57% (Lampiran 9). Kadar air bakso sapi yang semakin tinggi, akan 

menyebabkan semakin banyak air yang teruapkan pada saat proses penggorengan 

yang berakibat berkurangnya kadar air menjadi rendah, dikarenakan pada proses 

penggorengan akan terjadi penguapan air yang terjebak dalam  bakso sapi dan 

digantikan dengan minyak. Menurut Sahin, Sastry and Bayindirli (1999), proses 

penggorengan merupakan fenomena transfer yang terjadi secara simultan yaitu 

panas yang ditransfer dari minyak ke bahan, massa air diuapkan dari bahan dan 

minyak diserap oleh bahan.  Elinda (2007) menambahkan bahwa selama proses 

penggorengan berlangsung, minyak meresap ke dalam daerah crust dan sebagian 

mengisi ruang-ruang kosong yang terjadi akibat hilangnya air dalam produk.  

Supriyanto dkk. (2006) juga menambahkan bahwa air yang berada di 

permukaan bahan akan menjadi uap karena adanya kontak langsung dengan 

minyak goreng, akibatnya konsentrasi air pada permukaan bahan selalu lebih 

rendah dibandingkan konsentrasi air yang berada di dalam bahan. Massa air akan 

terdifusi dari dalam ke permukaan bahan sebagai kadar air akhir produk goreng. 

Winarno (2002) menyatakan bahwa jumlah gugus hidroksil dalam molekul pati 

yang sangat besar menyebabkan kemampuannya dalam menyerap air sangat 

besar, jadi semakin besar konsentrasi tepung tapioka maka kadar air keripik bakso 

sapi akan semakin rendah.  
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Berdasarkan data dari hasil analisis kadar air keripik bakso sapi apabila 

dibandingkan dengan data hasil analisis kadar air bakso sapi terdapat hubungan 

bahwa semakin meningkatnya kadar air bakso sapi seiring dengan penambahan 

tepung tapioka, maka kadar air keripik bakso sapi akan semakin menurun. Pada 

penelitian Rulita (2011) menyatakan bahwa penambahan tepung tapioka dapat 

menurunkan kadar air keripik bakso ayam, dari rata-rata hasil kadar air keripik 

bakso ayam pada level penambahan tepung tapioka 10%, 15%, 20%, 25%, dan 

30% secara berturut mengalami penurunan sebesar 5,51%, 5,26%, 4,92%, 4,75%, 

4,16%, dari hasil tersebut menunjukkan level penambahan pati dapat menurunkan 

kadar air.  Selain itu pada penelitian yang dilakukan Agustia (2009), rerata 

penggunaan level pati menunjukkan penurunan kadar air. Rata-rata kadar air 

kentang krispi pada konsentrasi kombinasi tepung gandum dan tepung maizena 

25%, 30%, 35% dan 40% secara berturut-turut mengalami penurunan sebesar 

1,62%; 1,25%; 1,07% dan 0,97%.  

Keripik bakso sapi pada penelitian yang telah dilakukan jika dibandingkan dengan 

keripik paru sapi, tidak memenuhi syarat mutu karena mempunyai kadar air lebih 

dari 4% yaitu sebesar 6,17%. Sedangkan persyaratan mutu keripik paru sapi 

dengan SNI 01-4280-1996 mempunyai kadar air maksimal 4% (Anonimus,1996).    

4.4. Pengaruh Penambahan Tepung Tapioka Terhadap Aktivitas Air (Aw)    

Keripik Bakso Sapi 

 

Hasil Analisis variansi Aw (Lampiran 8) menunjukkan bahwa penambahan 

tepung tapioka memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata (P<0,01) 

terhadap nilai aktivitas air (Aw) keripik bakso sapi. Rata-rata nilai kadar air 

keripik bakso sapi dapat dilihat pada Tabel 12. 
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Tabel 12. Rata-rata nilai aktivitas air (Aw) 

 

Perlakuan  Aw 

P1 (penambahan tepung tapioka 10%) 0,63
b
 

P2 (penambahan tepung tapioka 20%)                           0,62
b
 

P3 (penambahan tepung tapioka 30%)  0,61
ab

 

P4 (penambahan tepung tapioka 40%)  0,59
ab

 

P5 (penambahan tepung tapioka 50%)                           0,58
a
 

  Keterangan: superskrip a,ab dan b pada kolom yang sama menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

 

Berdasarkan Tabel 12 dapat diketahui bahwa perlakuan P5 berbeda nyata 

dengan perlakuan P1 dan P2, tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan P3 dan 

P4. Perlakuan P3 dan P4 tidak berbeda nyata dengan perlakuan P1 dan P2. Nilai 

Aw tertinggi terdapat pada perlakuan P1(10%)yaitu sebesar 0,63 dan nilai terendah 

terdapat pada perlakuan P5 (50%) yaitu sebesar 0,58. 

Pengaruh penambahan tepung tapioka terhadap kadar Aw keripik bakso 

sapi dapat dilihat pada diagram Gambar 5. 
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Gambar 5. Pengaruh Penambahan Tepung Tapioka Terhadap nilai Aw Keripik      

                  Bakso sapi 

 

Grafik gambar 5 menunjukkan bahwa semakin banyak tingkat 

penambahan tepung tapioka maka nilai aktivitas air Aw dari keripik bakso sapi 

mengalami penurunan. Rendahnya Aw pada keripik bakso sapi ini disebabkan 

karena kandungan amilopektin yang tinggi pada tepung tapioka, sehingga semakin 
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tinggi tingkat konsentrasi pati maka banyak granula pati yang dapat mengikat air, 

yang akan berdampak pada keberadaan air bebas pada keripik bakso sapi juga 

semakin rendah, karena air bebas lebih sedikit dibandingkan dengan air yang 

terikat oleh granula pati sehingga Aw menjadi rendah. Menurut Supeni (1995), 

semakin banyak kandungan pati pada produk kering akan menyebabkan aktivitas 

air semakin rendah, hal ini disebabkan karena banyaknya granula pati yang 

mampu mengikat air, sehingga keberadaan air bebas pada produk semakin rendah.  

Menurut Sudarmadji dkk. (1997), bahan pangan akan mempunyai aktivitas 

air yang rendah apabila tersusun dari bahan-bahan yang mudah mengikat air, 

sehingga air bebas relatif menjadi lebih kecil. Menurut Widyastuti (1999), fungsi 

tapioka dalam pembuatan bakso adalah sebagai filler yaitu fraksi bukan daging 

yang ditambahkan dan mempunyai sifat dapat mengikat air dan membentuk gel.  

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa Aw keripik bakso mengalami 

penurunan seiring dengan penambahan tepung tapioka. Pada penelitian yang sama 

yang dilakukan Rulita (2011) rata-rata nilai Aw yang dihasilkan setelah 

penambahan tepung tapioka 10-30% mengalami penurunan dengan nilai Aw 

tertinggi 0,47% pada penambahan 10% dan nilai Aw terendah 0,42% setelah 

penambahan tepung 30% dari hal ini juga dapat disebabkan oleh terjadinya 

penurunan kadar air seiring dengan penambahan tepung tapioka. Berdasarkan data 

hasil analisis Aw apabila dibandingkan dengan data hasil analisis kadar air (Tabel 

11) terdapat korelasi bahwa semakin menurunnya kadar air seiring dengan 

penambahan tepung tapioka, nilai Aw juga akan semakin menurun. Supeni (1995) 

menyatakan bahwa semakin banyak kandungan pati pada produk kering akan 

menyebabkan aktivitas air semakin rendah karena keberadaan air bebas pada 
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produk semakin rendah. Supriyanto dkk. (2006) menambahkan bahwa kadar air 

yang semakin menurun secara tidak langsung akan menurunkan Aw dalam produk. 

Keripik bakso sapi termasuk ke dalam produk crackers yang diharapkan 

mempunyai daya simpan yang lama dengan kerenyahan yang baik. Dalam 

penelitian ini, nilai Aw keripik bakso sapi yang dihasilkan rendah dengan nilai Aw 

paling tinggi sebesar 0,63. Bourne (1992) berpendapat bahwa produk crackers 

(snack food) mempunyai daya simpan yang lama dengan kerenyahan yang baik 

maka Aw yang diharapkan tidak lebih dari 0,7 karena diatas nilai tersebut maka 

mikroorganisme dapat tumbuh dan produk akan kehilangan kerenyahannya 

(crispness dan crunchiness).  

Winarno (2002) menambahkan bahwa bahan pangan kering dengan Aw 

sekitar 0,7 sudah cukup baik. Daya simpan bahan pangan pada Aw 0,7–0,75 lebih 

lama karena sedikit mikroorganisme yang dapat tumbuh. Mikroorganisme yang 

dapat tumbuh antara lain bakteri Aw 0,90 ; khamir  Aw 0,80–0,90 ; dan kapang   

Aw 0,60–0,70. Lenovich (1992) berpendapat bahwa semakin rendah Aw maka 

akan mengurangi ratio pertumbuhan jamur dan bakteri patogen. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

 Berdasarkan data hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Perlakuan penambahan tepung tapioka pada keripik bakso sapi 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap  kadar air , Aw 

, protein dan lemak.  

2. Penambahan tepung tapioka yang semakin tinggi dalam keripik bakso sapi 

dapat menurunkan kadar air, Aw dan protein serta meningkatkan kadar 

lemak keripik bakso sapi.   

3. Pada perlakuan terbaik menunjukkan bahwa dengan penambahan tepung 

tapioka 40% mampu memperbaiki kualitas keripik bakso sapi yang 

optimal dengan nilai kadar air 4,48%, Aw 0,59, kadar lemak 28,35%, dan 

kadar  protein 15,61%.  

5.2. Saran 

 Berdasarkan penelitian ini, maka disarankan pembuatan keripik bakso sapi 

dengan perlakuan penambahan tepung tapioka 40% karena memberikan hasil 

yang optimal.  
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Lampiran 1. Prosedur Analisis Kadar Protein dengan metode Kjeldal 

 

Pengukuran kadar protein keripik bakso ayam dilakukan dengan metode 

Kjeldal menurut prosedur Sudarmadji dkk. (1997), yaitu: 

1. Sampel ditimbang sebanyak 0,3 gram dan dimasukkan kedalam labu Kjeldhal, 

ditambahkan 0,5 tablet katalisator dan 15 ml H2SO4 pekat, untuk blanko tanpa 

sampel kemudian didestruksi pada lemari asam dengan suhu 200-250°C 

selama kurang lebih 2-3 jam (sampai warna hijau jernih). 

2. Hasil destruksi ditambahkan air destilasi 50 ml kemudian dipindahkan ke 

dalam labu kjeldal dan ditambahkan  NaOH 40%  sebanyak 50 ml, 

selanjutnya didestilasi dengan destilat ditampung di dalam erlenmeyer yang 

telah diisi    50 ml asam borat 3%, ditambahkan 2-3 tetes indikator methyl 

orange dan indikator PP. Destilasi diakhiri setelah destilat diperoleh sebanyak 

50 ml. 

3. Destilat yang diperoleh dititrasi dengan menggunakan 0,2 N H2SO4 sampai 

warna berubah menjadi merah muda 

4. Kadar protein dihitung sebagai berikut : 

% N  =   (ml titrasi sampel-ml titrasi blanko) x n x 14 x100% 

                                        berat sampel 

 

% Kadar Protein =  % N  x faktor koreksi (6,25) 

 

Keterangan :   

  n = Normalitas H2SO4 untuk titrasi 

14 = BM nitrogen 
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Lampiran 2. Prosedur Analisa Kadar Lemak dengan Metode Soxhlet 

Pengukuran kadar lemak keripik bakso ayam pada penelitian ini dilakukan 

dengan metode Soxhlet menurut Sudarmadji dkk. (1997) : 

1. Kertas saring dan kapas dimasukkan ke dalam oven pada suhu 105°C selama 

24 jam, kemudian dimasukkan ke dalam eksikator selama 30 menit, setelah itu 

kertas saring dan kapas ditimbang dengan menggunakan timbangan analitik 

(X gram). 

2. Sampel ditimbang kira-kira 1-2 gram kemudian dibungkus dengan kertas 

saring dan kapas yang telah diketahui beratnya dan ditimbang kembali          

(Y gram). 

3. Sampel dimasukkan dalam labu soxhlet, diekstraksi dengan larutan petroleum 

eter (PE) kurang lebih 5 jam sampai larutan PE di dalam alat ekstraksi 

berwarna kekuningan. 

4. Sampel diangin-anginkan hingga PE menguap. Selanjutnya dioven semalam 

pada suhu 105°C, kemudian didinginkan dalam eksikator selama 30 menit, 

sampel yang sudah dingin ditimbang. Perlakuan ini diulang sampai dicapai 

berat konstan (Z gram) yaitu selisih penimbangan berat sampel berturut-turut 

kurang dari 0,2 mg. 

5. Kadar lemak dihitung sebagai berikut : 

% Kadar Lemak   =    (Y – X ) – (Z – X)  x 100% 

                                                   (Y – X)    
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Lampiran 3. Prosedur Analisis Kadar Air dengan metode thermogravitimetri   

Pengujian kadar air bakso pada penelitian ini menggunakan metode 

thermogravitimetri  menurut Sudarmadji dkk. (1997), prosedurnya tertera seperti 

di bawah ini:  

1. Botol timbang dimasukkan ke dalam oven pada suhu 105°C selama 24 jam, 

kemudian dimasukkan ke dalam eksikator selama 30 menit, setelah itu botol 

ditimbang dengan menggunakan timbangan analitik (X gram). 

2. Sampel yang telah dihaluskan lalu ditimbang kira-kira 2-5 gram, kemudian 

dimasukkan ke dalam botol timbang yang telah diketahui beratnya dan 

ditimbang kembali (Y gram). 

3. Sampel dalam botol timbang dimasukkan ke dalam oven pada suhu 105°C 

selama 4 jam, kemudian didinginkan dalam eksikator selama 30 menit, sampel 

yang sudah dingin ditimbang. Perlakuan ini diulang sampai dicapai berat 

konstan (Z gram) yaitu selisih penimbangan berat sampel berturut-turut 

kurang dari 0,2 mg. 

4. Kadar air dihitung sebagai berikut : 

% Kadar Air   =  (Y – X) – (Z – X)  x 100% 

                                         (Y – X) 
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Lampiran 4.   Prosedur Analisis Aktivitas Air (Aw) dengan rotronic hygroskop 

Pengujian aktivitas air keripik bakso ayam dilakukan dengan alat rotronic 

hygroskop menurut Purnomo (1995) dengan prosedur sebagai berikut : 

1. Memilih 5 macam garam dengan kemurnian yang tinggi (analitical reagent) 

dengan nilai ERH berkisar antara perkiraan ERH sampel. 

2. Membuat larutan jenuh dan mengatur suhu larutan 25
0
C dengan memasukkan 

ke dalam penangas air. 

3. Mengatur nilai ERH larutan garam jenuh dan mencatat respon alat pada 15, 

30, 45 dan 120 menit. 

4. Membuat kurva kalibrasi dari data pengukuran dan nilai ERH larutan garam 

jenuh. 

5. Mengkonversikan nilai ERH sampel yang telah dikalibrasikan ke dalam Aw 

sebagai berikut :   Aw = ERH / 100 
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Lampiran 5.  Hasil Pengukuran dan Analisis Statistik Kadar Protein (%) Keripik  

                    Bakso Sapi 

 

Perlakuan 
Kelompok Total Rata-rata 

1 2 3   

P1 35,96 36,84 35,51   108,31 36,103 

P2 32,14 32,74 31,15 96,03 32,01 

P3 29,81 30,31 18,53 78,65 26,217 

P4 14,56 16,01 16,27 46,84 15,613 

P5  08,73 09,80 10,68 29,21  9,737 

Total   121,2   125,7   112,14   359,04  

 

Faktor Koreksi (FK) = 
pxn

Yij
p

i

n

j

2

1 1














 

= 
  2

35

04,359

x
= 

15

128,90
= 8593,981 

 

JK Total  = 
2

11

Yij
n

j

p

i




 - FK 

   = 35,96
2 
+ 32,14

2 
+……….+ 10,68

2 
– FK 

   = 10156,512-  8593,981 

= 1562,531 

 

JK Perlakuan = 


p

i 1 n

Yij
n

j

2

1
















- FK 

= 

22222

3

21,2984,4665,7803,9631,108 
- 8593,981 

=  10061,949 – 8593,981 

= 1467,968 

 

JK Kelompok  = 


n

j 1 p

Yij
p

i

2

1











- FK 

= 
5

14,1127,1252,121 222 
- 8593,981  

 = 8613,061 – 8593,981 

= 19,080 

 

JK Galat   = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 

= 1562,531– 1467,968 – 19,080 

= 75,482 
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Tabel Sidik Ragam 

 

SK db JK KT F hitung 
F tabel 

 0,05  0,01 

Kelompok 2 19,080 9,540    1,011 4,46 8,65 

perlakuan 4 1467,968 366,992 38,896** 3,84 7,01 

galat 8 75,482 9,435       

total 14 1562,531         

Keterangan : (**) menunjukkan bahwa di antara perlakuan terdapat perbedaan 

yang sangat nyata (Fhitung>Ftabel ). 

 

 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) pengaruh perlakuan terhadap kadar protein 

JNT 1% =  JND 1% x 
r

KTG
  

  = JND 1% x  
3

43,9
   

  = JND 1% x  1,773 

 

Tabel nilai JND dan JNT pada berbagai selingan  

Selingan 2 3 4 5 

JND 1% 4,74 5,00 5,14 5,23 

JNT 1%   8,406   8,867   9,115   9,275 

 

 

Hasil UJBD Kadar Protein 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P5 9,74 a 

P4 15,61 a 

P3 26,21    b 

P2 32,01       bc 

P1 36,10         c 
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Lampiran 6. Hasil Pengukuran dan Analisis Statistik Kadar Lemak (%) Keripik 

Bakso Sapi 

 

Perlakuan 
Kelompok Total Rata-rata 

1 2 3   

P1 21,82     20,70 21,99 64,51 21,503 

P2 19,34 22,99 24,25 66,58 22,193 

P3 22,65 25,93 25,67 74,25 24,750 

P4 26,05 30,97 28,04 85,06 28,353 

P5 31,08 32,98 31,42 95,48 31,827 

Total   120,94   133,57   131,37   385,88     128,627 

 

Faktor Koreksi (FK) = 
pxn

Yij
p

i

n

j

2

1 1














 

= 
  2

35

88,385

x
= 

15

148903,37
= 9926,892 

 

JK Total  = 
2

11

Yij
n

j

p

i




 - FK 

   = 21,82
2 
+ 19,34

2 
+……….+ 31,42

2 
– FK 

   =10187,985 -  9926,892 

 

= 261,094 

 

JK Perlakuan = 


p

i 1 n

Yij
n

j

2

1
















- FK 

                               = 

22222

3

48,9506,8525,7458,6651,64 
- 9926,892 

 

=10153,044 – 9926,892 

 

= 226,153 

 

JK Kelompok  = 


n

j 1 p

Yij
p

i

2

1











- FK 

= 
5

37,13157,13394,120 222 
- 9926,892 

   = 9945,101  – 9926,892 

= 18,209 
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JK Galat   = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 

   = 261,094 – 226,153 – 18,209 

= 16,731 

Tabel Sidik Ragam 

 

SK db JK KT F hitung 
F tabel 

 0,05  0,01 

Kelompok 2 18,209 9,105    4,353 4,46 8,65 

perlakuan 4 226,153 56,538 27,033** 3,84 7,01 

galat 8 16,731 2,091       

total 14 261,094         

Keterangan : (**) menunjukkan bahwa di antara perlakuan terdapat perbedaan 

yang sangat nyata (Fhitung>Ftabel ). 

 

 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) pengaruh perlakuan terhadap kadar lemak 

JNT 1% =  JND 1% x 
r

KTG
  

  = JND 1% x  
3

091,2
   

  = JND 1% x  0,835 

 

Tabel nilai JND dan JNT pada berbagai selingan  

Selingan 2 3 4 5 

JND 1% 4,74 5,00 5,14 5,23 

JNT 1%   3,957   4,175   4,291   4,367 

 

 

Hasil UJBD Kadar Lemak 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P1 21,503 a 

P2 22,193 a 

P3 24,750   ab 

P4 28,353     b 

P5 31,827     b 
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Lampiran 7. Hasil Pengukuran dan Analisis Statistik Kadar Air (%) Keripik 

Bakso Sapi  

 

Perlakuan 
Kelompok Total Rata-rata 

1 2 3   

P1 6,22 6,51 5,78 18,510 6,170 

P2 5,08 5,87 4,77 15,721 5,240 

P3 5,35 5,26 4,31 14,921 4,974 

P4 4,76 4,49 4,20 13,448 4,483 

P5 3,83 3,65 3,93 11,414 3,805 

Total   25,24   25,78  22,9935 74,014  

 

 

Faktor Koreksi (FK) = 
pxn

Yij
p

i

n

j

2

1 1














 

= 
  2

35

014,74

x
= 

15

5478,07
= 365,20 

 

JK Total  = 
2

11

Yij
n

j

p

i




 - FK 

   =6,22
2
+5,08

2
 +……….+3,93

2
 – 365,20 

   =  376,25- 365,20  

= 11,083 

JK Perlakuan  = 


p

i 1 n

Yij
n

j

2

1
















- FK 

= 

22222

3

41,1144,1392,1472,1551,18 
- 365,20 

= 374,38 – 365,20   

= 9,3 

 

JK Kelompok  = 


n

j 1 p

Yij
p

i

2

1











- FK 

   = 

222

5

99,2278,2524,25 
- 365,20 

   = 366,04 - 365,20 

= 0,87 

 

JK Galat   = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 

= 11,08 – 9,3 – 0,87 

 = 0,91 
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Tabel Sidik Ragam 

 

SK db JK KT F hitung 
F tabel 

0,05 0,01 

Kelompok 2 0,874 0,437 3,876 4,46 8,65 

perlakuan 4 9,308 2,327 20,650** 3,84 7,01 

galat 8 0,901 0,113       

total 14 11,083         

Keterangan : (**) menunjukkan bahwa di antara perlakuan terdapat perbedaan 

yang sangat nyata (Fhitung>Ftabel 0,01). 

 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) pengaruh perlakuan terhadap kadar air 

JNT 1% =  JND 1% x 
r

KTG
  

  = JND 1% x  
3

113,0
   

  = JND 1% x  0,01983 

 

Tabel nilai JND dan JNT pada berbagai selingan  

Selingan 2 3 4 5 

JND 1% 4,74 5,00 5,14 5,23 

JNT 1%   0,919   0,969   0,996   1,014 

 

 

Hasil UJBD Kadar Air 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P5 3,8 A 

P4 4,48   Ab 

P3 4,97     B 

P2 5,24     B 

P1 6,17     B 
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Lampiran 8. Hasil Pengukuran dan Analisis Statistik Aktvitas Air (Aw) Keripik 

Bakso Sapi 

 

Perlakuan 
Kelompok Total Rata-rata 

1 2 3   

P1 0,64 0,63 0,63      1,90   0,633 

P2 0,63 0,62      0,60 1,85 0,617 

P3 0,61 0,61 0,61 1,83 0,610 

P4 0,59 0,59 0,58 1,76 0,587 

P5 0,59      0,6 0,55 1,74        0,58 

Total 3,06 3,05 2,97 9,08  

 

Faktor Koreksi (FK) = 
pxn

Yij
p

i

n

j

2

1 1














 

= 
 2

35

08,9

x
= 

15

82,44
= 5,4964 

JK Total  = 
2

11

Yij
n

j

p

i




 - FK 

   = 0,64
2 
+ 0,63

2 
+……….+ 0,55

2 
– FK 

   = 5,5042 -  5,4964 

= 0,0078 

 

JK Perlakuan  = 


p

i 1 n

Yij
n

j

2

1
















- FK 

= 

22222

3

74,176,183,185,19,1 
- 5,4964 

= 5,05022 – 5,4964 

= 0,0058 

 

JK Kelompok  = 


n

j 1 p

Yij
p

i

2

1











- FK 

= 
5

97,205,306,3 222 
- 5,4964 

= 5,4974 – 5,4964 

= 0,001 

 

JK Galat   = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 

   = 0,0078 – 0,0058 – 0,001 

= 0,001 
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Tabel Sidik Ragam 

 

SK db JK KT F hitung 
F tabel 

 0,05  0,01 

Kelompok 2 0.00097 0,000486667   3,792 4,46 8,65 

perlakuan 4 0.00577 0,00144 11,247** 3,84 7,01 

galat 8 0.00103 0,00013       

total 14 0.00777         

Keterangan : (**) menunjukkan bahwa di antara perlakuan terdapat perbedaan 

yang sangat nyata (Fhitung>Ftabel 0,01). 

 

 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) pengaruh perlakuan terhadap aktivitas air  

JNT 1% =  JND 1% x 
r

KTG
  

  = JND 1% x  
3

00013,0
   

  = JND 1% x  0,006 

 

Tabel nilai JND dan JNT pada berbagai selingan  

Selingan 2 3 4 5 

JND 1% 4,74 5,00 5,14 5,23 

JNT 1%   0,028 0,03     0,0308     0,0314 

 

 

Hasil UJBD Aktivitas Air 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P5 0,58 a 

P4 0,59   ab 

P3 0,61   ab 

P2 0,62     b 

P1 0,63     b 
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Lampiran 9. Data Analisis Daging Sapi, Bakso Sapi dan Keripik Bakso Sapi. 

 

Jenis sampel 
Kadar protein  

(%) 

Kadar lemak 

(%) 

Kadar Air  

(%) 

Aw 

 

  K1 17,07 14,32 67,01 0,99 

Daging Sapi K2 18,75 13,02 66,03 0,99 

 K3 17,60 13,12 68,09 0,99 

 P1 17,12   8,61 60,51 0,96 

 P2 15,07   6,35 64,03 0,97 

Bakso Sapi P3 13,02   4,58 68,28 0,98 

 P4 10,08   3,03 71,83 0,97 

 P5   8,38   2,44 73,57 0,96 

 P1 36,10 21,50   6,17 0,63 

 P2 32,01 22,19   5,24 0,62 

Keripik Bakso Sapi P3 26,21 24,75   4,97 0,61 

 P4 15,61 28,35  4,48 0,59 

 P5   9,74 31,82       3,80 0,58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


