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SUBSTITUTION OF CASSAVA STARCH WITH 

JACKFRUIT SEED STARCH  

(Artocarpus heterophyllus Lamk) ON THE PHYSICAL OF 

CHICKEN MEATBALLS 
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1
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2
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2 
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   2) Lecturer of Animal Husbandry Brawijaya University 

 

ABSTRACT 

The aims of this research was purposed to find out 

substitution of cassava starch with jackfruit seed starch on the 

physical qualities such as pH, water holding capacity, texture 

and cooking loss. The method was using Block Randomized 

Design and repeated three times. The substitution level of 

cassava starch with jackfruit seed starch of 0% (T1), 25% 

(T2), 50% (T3), 75% (T4) and 100% (T5). Data were analyzed 

by analysis of variance. The results showed that substitution of 

cassava starch with jackfruit seed starch give not significant 

influence (P>0.05) on pH, water holding capacity, texture and 

cooking loss of chicken meatballs. The conclusion of this 

research that substitution of cassava starch with jackfruit seed 

starch decrease the pH, the water holding capacity, the texture 

and increase the cooking loss on physical quality of chicken 

meatballs. It was recommended in the process of chicken 

meatball with substitution 75% cassava starch with 25% 

jackfruit seed starch. 

Keywords: Jackfruit seed starch, physical quality of 

chicken meatballs. 
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RINGKASAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan 1 Oktober 2012 sampai 13 

Desember 2012 di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak 

(Milk Pilot Plant) Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang untuk pembuatan bakso, pengujian pH, WHC dan 

susut masak, Laboratorium Dasar Bersama Universitas 

Airlangga Surabaya untuk pengujian tekstur. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

substitusi tepung tapioka dengan pati biji nangka pada 

pembuatan bakso daging ayam ditinjau dari kualitas fisik (pH, 

daya ikat air, tekstur, dan susut masak). 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bakso 

yang dibuat dari daging ayam disubstitusi tepung tapioka 

dengan pati biji nangka. Metode penelitian yang digunakan 

adalah percobaan menggunakan Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) dengan tiga kali ulangan. Pengelompokan didasarkan 

pada kualitas daging yang kemungkinan bervariasi 

dikarenakan waktu pengambilan sampel yang tidak 

bersamaan. Perlakuan tingkat substitusi tepung tapioka dengan 

pati biji nangka adalah 0% (T1), 25% (T2), 50% (T3), 75% 

(T4) dan 100% (T5). Parameter yang diamati adalah pH, daya 
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ikat air, tekstur dan susut masak. Data dianalisis dengan 

analisa ragam. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa substitusi tepung 

tapioka dengan pati biji nangka pada pembuatan bakso daging 

ayam memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) 

terhadap pH, daya ikat air, tekstur dan susut masak. Kualitas 

fisik bakso daging ayam perlakuan substitusi tepung tapioka 

dengan pati biji nangka mempunyai nilai pH sebesar 6,40-

6,53, WHC sebesar 51,91-54,77%, tekstur sebesar 17,50-

23,83N dan susut masak sebesar 10,36-13,09%. Nilai rata-rata 

untuk pH masing-masing perlakuan adalah (1) T1 6,50; (2) T2 

6,53; (3) T3 6,47; (4) T4 6,40; dan (5) T5 6,40, untuk nilai 

rata-rata WHC adalah (1) T1 54,39%; (2) T2 54,77%; (3) T3 

53,26%; (4) T4 52,91%; dan (5) T5 51,91%, untuk nilai rata-

rata tekstur adalah (1) T1 23,83N; (2) T2 23,67N; (3) T3 

20,67N; (4) T4 18,83N; (5) T5 17,50N, dan nilai rata-rata 

susut masak adalah (1) T1 10,36%; (2) T2 11,63%; (3) T3 

10,78%; (4) T4 12,17%; (5) T5 13,09%. Kualitas fisik bakso 

daging ayam perlakuan tepung tapioka dengan pati biji nangka 

terbaik diperoleh perlakuan T2. 

Berdasarkan data hasil penelitian, dapat disimpulkan 

bahwa perlakuan substitusi tepung tapioka dengan pati biji 

nangka pada bakso daging ayam cenderung menurunkan pH, 

daya ikat air, tekstur dan meningkatkan susut masak bakso. 

Disarankan dalam membuat bakso daging ayam sebaiknya 

menggunakan substitusi pati biji nangka 25% dan tepung 

tapioka 75%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Bakso sebagai produk olahan daging secara tradisional, 

sangat terkenal dan digemari oleh semua lapisan masyarakat. 

Daging sebagai bahan baku pembuatan bakso dapat berasal 

dari berbagai jenis ternak, antara lain sapi, babi, ayam dan ikan 

(Purnomo, 1998), Jenis bakso yang banyak ditemukan di 

pasaran adalah bakso sapi dan bakso ayam. 

 Harimurti (1992) menyatakan bahwa daging ayam sangat 

berpotensi untuk diolah menjadi bakso karena daging ayam 

merupakan salah satu bahan pangan penyumbang protein dan 

mempunyai kelebihan antara lain, daging putih, kandungan 

kolesterol rendah, halus, lembut, lebih kompak, mempunyai 

marbling yang cukup, jaringan lemak yang minimal dan 

harganya relatif murah. Daging ayam bagian dada tanpa kulit 

per 100 gram mengandung 74,2 gram air, 24,0 gram protein 

dan 1,1 gram lemak (Holland, Welch, Unwin, Buss, Paul, and 

Southgate, 1997). Keistimewaan daging ayam adalah 

mengandung asam lemak tak jenuh (unsaturated), sedangkan 

asam lemak yang ditakuti oleh masyarakat adalah asam lemak 

jenuh (saturated) yang dapat mengakibatkan penyakit darah 

tinggi dan penyakit jantung (Anonimus
a
, 2010). 

 Pembuatan bakso daging ayam dilakukan melalui tahap 

penggilingan daging kemudian ditambahkan komponen-

komponen pelengkap seperti bumbu-bumbu dan bahan yang 

dapat mengikat, salah satunya adalah pati. Pati sebenarnya 

merupakan bahan pengisi (filler), namun juga dapat berfungsi 

sebagai bahan pengikat karena kandungan amilosa dan 

amilopektin yang terkandung dalam pati. Penambahan pati 
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dalam produk bakso daging ayam berfungsi untuk 

memperbaiki atau menstabilkan emulsi, meningkatkan daya 

ikat air, memperkecil penyusutan, menambah berat produk dan 

dapat menekan biaya produksi (Usmiati, 2009).  

 Pati yang digunakan sebagai bahan pengikat adalah 

tapioka (pati ketela pohon), namun juga bisa digunakan sumber 

pati lainnya, seperti pati dari biji buah-buahan, antara lain pati 

biji nangka dan pati biji durian. Firmansyah, Deswita, dan Ben 

(2007) menyatakan bahwa selain menggunakan tepung tapioka 

sebagai bahan pengisi juga dapat menggunakan pati biji 

nangka. Hasil pemeriksaan susut pengeringan pati biji nangka 

adalah 11,7%. Babio, El-Dash, Babio, and Rodrigues (1978) 

menyatakan pati biji nangka memiliki kandungan amilosa 

28,1%, protein 0,32%, dan lemak 0,64%. Pati biji nangka 

memiliki kandungan amilosa, protein, dan lemak yang lebih 

tinggi dari tepung tapioka, hal tersebut akan memberikan 

dampak pada kualitas fisik dan organoleptik bakso daging 

ayam yang dihasilkan yakni pada kekenyalan, rasa, dan warna 

yakni memiliki warna putih keabu-abuan dan memiliki rasa 

yang khas. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian 

untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung tapioka dengan 

pati biji nangka terhadap kualitas bakso ayam ditinjau dari 

kualitas fisik (pH, WHC, tekstur dan susut masak). 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh substitusi tepung tapioka dengan pati 

biji nangka ditinjau dari kualitas fisik (pH, WHC, tekstur 

dan susut masak)? 

2. Bagaimana substitusi pati biji nangka terbaik dalam 

pembuatan bakso daging ayam ditinjau dari kualitas fisik? 
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1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung tapioka 

dengan pati biji nangka ditinjau dari kualitas fisik. 

2. Untuk mengetahui substitusi pati biji nangka terbaik dalam 

pembuatan bakso daging ayam ditinjau dari kualitas fisik. 

1.4 Kegunaan 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan informasi untuk semua pihak dalam penggunaan pati 

biji nangka pada pembuatan bakso dan dapat digunakan 

sebagai bahan informasi bagi produsen untuk diterapkan 

dalam industri pembuatan bakso. 

1.5 Kerangka Pikir 

 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 serelia dengan atau tanpa penambahan 

makanan yang diizinkan. Titik berat perhatian dalam 

pembuatan bakso adalah kemampuan saling mengikat antara 

daging dan bahan-bahan lain yang ditambahkan (Purnomo, 

1998). 

 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 (Suprapti, 2007). 
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 Pati menurut Usmiati (2009) berfungsi untuk 

memperbaiki atau menstabilkan emulsi dan meningkatkan daya 

ikat air sehingga dapat mempengaruhi kualitas fisik dari bakso 

yang dihasilkan. Bakso daging ayam dibuat dengan 

menambahkan bahan pengisi dan bahan pengikat yang 

menggunakan pati. Pati biji nangka juga dapat digunakan 

sebagai bahan pengikat, selain itu juga perlu adanya modifikasi 

penambahan bahan pangan lain namun harus diperhatikan 

bahan tambahan tersebut, diusahakan agar bahan tambahan 

tersebut memiliki nilai gizi yang tinggi dan berguna bagi 

kesehatan yang mengkonsumsi. Pati biji nangka adalah salah 

satu alternatif yang bisa digunakan dalam pembuatan bakso 

daging ayam. 

 Hettiaratchi, Ekanayake and Welihinda (2011) 

menyatakan disetiap 100 gram biji nangka mengandung 

karbohirat 21 gram protein, 4,7 gram, lemak 1,3 gram, pati 1,3 

gram, dan amilosa 5,4 gram. Irwansyah (2010) menyatakan 

amilum biji nangka mengandung 83,73% amilopektin dan 

16,23% amilosa, sedangkan kadar amilosa pada tapioka 

17,41% (Haris, 2001). Pati biji nangka dapat mensubstitusi 

tepung tapioka karena keduanya memiliki kandungan amilosa 

dan amilopektin yang dibutuhkan dalam pembuatan bakso. 

 Pemanfaatan pati biji nangka dan tepung tapioka sebagai 

bahan pengisi (filler) dalam pembuatan bakso dapat 

meningkatkan kualitas bakso karena sifat-sifat fisik dan 

partikel antara tepung tapioka dan pati biji nangka juga 

mempunyai sifat yang hampir sama. Penelitian Sulistiawan 

(2011) menyatakan bahwa substitusi tepung tapioka dengan 

pati biji nangka terhadap kualitas kimia sosis daging sapi dapat 

meningkatkan kadar lemak, sedangkan penelitian Firmansyah, 

dkk (2007) menyebutkan bahwa suhu penganjian pati biji 
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nangka sebesar 69,9
0
C dan tepung tapioka sebesar 63,3

0
C, hal 

ini disebabkan kadar amilosa pati biji nangka lebih besar dari 

tepung tapioka sehingga energi yang dibutuhkan untuk 

memutuskan rantai ikatan amilosa dengan sesamanya juga 

semakin besar. Kekentalan tepung tapioka yang lebih besar 

dari pati biji nangka menunjukkan bahwa kadar amilosa tapung 

tapioka lebih besar dari amilopektin dan sebaliknya dengan 

pati biji nangka. 

 Penggunaan tingkat subtitusi pati biji nangka pada bakso 

daging ayam diharapkan dapat menjadikan produk memiliki 

kualitas fisik yang baik. 

1.6 Hipotesis 

 Perlakuan substitusi tepung tapioka dengan pati biji 

nangka dapat mempertahankan kualitas fisik bakso daging 

ayam. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pati Biji Nangka 

 Salah satu penghasil pati selain umbi-umbian adalah buah 

nangka (Artocarpus heterophyllus Lamk) yang menghasilkan 

pati dari bijinya. Rata-rata satu buah nangka berisi biji yang 

beratnya sepertiga bagian dari berat buah, sisanya adalah kulit 

dan daging buah. Nangka merupakan salah satu buah tropis 

yang terdapat di Indonesia dan telah ditetapkan sebagai salah 

satu pohon serbaguna oleh  pemerintah sehingga potensi 

tersedianya pati biji nangka ini cukup besar (Firmansyah, dkk. 

2007). 

 Menurut Fairus, Haryono, Agrithia, dan Aris (2010) di 

Indonesia buah nangka yang dikenal dengan nama botani 

Artocarpus integra Merr atau Artocarpus heterophyllus Lamk 

sudah banyak dimanfaatkan, baik sebagai sayuran maupun 

sebagai penyusun suatu hidangan karena baunya yang 

disenangi, namun masyarakat umumnya tidak mengkonsumsi 

biji, sehingga biji nangka biasanya dibuang sebagai limbah 

padat, dengan demikian biji nangka bisa diolah menjadi bahan 

yang lebih bermanfaat dengan nilai ekonomis yang lebih 

tinggi, misalnya melalui proses pembuatan pati. 

 Biji nangka berpotensi sebagai sumber karbohidrat. Biji 

nangka berbentuk bulat sampai lonjong, berukuran kecil dan 

berkeping dua. Biji nangka terdiri dari tiga lapisan kulit, yakni 

kulit luar berwarna kuning agak lunak, kulit liat berwarna putih 

dan kulit ari berwarna coklat yang membungkus daging biji 

(Rukmana, 1997). Komposisi kimia biji nangka ditunjukkan 

dalam Tabel 1 berikut. 
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Tabel 1. Kandungan gizi biji nangka per 100 gram dari bagian 

yang dapat dimakan 

Komponen  Jumlah 

Kalori (kal) 

Protein (g)  

Lemak (g) 

Karbohidrat(g) 

Kalsium (mg) 

Besi (mg) 

Fosfor (mg)  

Vitamin A (SI)  

Vitamin B1 (mg)  

Vitamin C (mg)  

Air (g)  

165 

4,2 

0,1 

36,7 

33 

200 

1 

0 

0,2 

10 

57,7 

Sumber: Fairus, dkk (2010) 

 Putri (2010) menambahkan biji nangka dapat diolah 

menjadi tepung melalui pengeringan dan penghalusan serta 

dapat digunakan sebagai bahan baku pengganti tepung terigu 

atau digunakan bersama tepung terigu. Setiap 100 gram biji 

nangka mengandung 4,2 gram protein; 33 mg kalsium. 

Irwansyah (2010) menyatakan bahwa perbandingan 

amilopektin dan amilosa dalam amilum bergantung pada jenis 

tumbuhan penghasilnya, umumnya 70-85% amilopektin dan 

15-30% amilosa. Amilum biji nangka mengandung 83,73% 

amilopektin dan 16,23% amilosa. Komposisi kimia pati dan 

tepung biji nangka dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Komposisi kimia pati dan tepung biji nangka 

 

Komposisi (%) 

 

Pati biji nangka 

Tepung biji nangka 

Tepung 

basah 

Tepung 

kering 

Protein 0,81 9,51 11,83 

Abu 0,90 1,94 2,19 

Lemak 0,17 3,21 3,74 

Amilosa 52,53 39,23 36,37 

pH 6,55 6,69 6,81 

Sumber: Mukprasirt dan Sajjaanantakul (2003) 

 Pembuatan pati biji nangka dimulai dengan biji nangka 

yang dibersihkan dari bagian selubung luar dan kulit arinya, 

selanjutnya biji dipotong kecil-kecil berdiameter 2 cm, dan 

dihancurkan menggunakan blender dengan bantuan air. Bahan 

selanjutnya diperas menggunakan kain flanel melalui saringan 

ke dalam wadah hingga ampas tidak mengeluarkan air perasan 

lagi. Pati yang dihasilkan kemudian dikeringkan dengan cara 

dijemur pada sinar matahari hingga kering, lalu diserbukkan 

dan diayak dengan ayakan 125 mesh (Jufri, Rosmala dan 

Akhmad, 2006). 

2.2 Bakso 

 Bakso adalah salah satu makanan tradisional yang dapat 

dikembangkan menjadi produk olahan asal daging khas 

Indonesia, berbentuk bulat, dalam pengolahannya 

menggunakan bahan pengisi pati tapioka dan bahan lain yang 

berfungsi untuk memperbaiki tekstur dan cita rasa. Bila ingin 

memproduksi bakso yang berkualitas baik yaitu dengan 

menggunakan bahan pengisi 10% dengan suhu perebusan 70
0
C 

(Widyastuti, 1999).  
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 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). 

 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. 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. 
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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 Minimal 9,0 

Lemak %b/b Maksimal 2,0 

Boraks %b/b Tidak boleh ada 

Sumber: Anonimus (1995) 

2.3 Daging Ayam 

 Daging ayam merupakan salah satu komoditi peternakan 

yang menghasilkan nilai gizi yang sejajar dengan nilai gizi 

daging lainnya. Daging ayam selain rendah kadar lemaknya, 

lemaknya juga termasuk asam lemak tidak jenuh (Anonimus
a
, 

2010). 

 Daging ayam mempunyai ciri-ciri khusus antara lain: 

berwarna keputih-putihan atau merah pucat, memiliki serat 

daging halus dan panjang, diantara serat daging tidak terdapat 

simpanan lemak. Daging ayam broiler adalah daging yang 

diperoleh dari hasil pemotongan ayam tipe pedaging dengan 

umur di bawah 8 minggu. Secara umum tekstur ayam pedaging 

adalah lembut, empuk dan rasanya gurih dengan bobot hidup 

antara 1,5-2,0 kg (Khotimah, 2002). 

 Daging ayam broiler mengandung kolesterol rendah dan 

kaya vitamin B dan mineral, kaya protein, karbohidrat, lemak, 

vitamin sehingga sangat diperlukan untuk kesehatan sistem 

saraf dan pertumbuhan (Anonimus
a
, 2010). Khotimah (2002) 

menyatakan bahwa daging ayam pedaging bersifat diantaranya 
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daging empuk, kulit licin dan berlemak, sedangkan tulang 

rawan dada belum membentuk tulang keras, dengan bentuk 

lebar, padat dan berisi. 

 Kandungan asam  lemak omega 3 dan omega 6 dalam 

daging ayam sebesar 60 mg dan 500 mg. Dada ayam juga 

mengandung lemak tak jenuh tunggal, EPA (Eicosapenteanoic 

acid), DHA (Docosahexanoic acid), zinc dan selenium sebagai 

nutrisi anti-peradangan, juga lemak jenuh dan asam 

arachidonic yang dapat meyebabkan peradangan (Anonimus, 

2009). Komposisi dan nilai daging ayam dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

Tabel 4. Rata-rata kandungan gizi pada daging ayam 

Kandungan gizi daging ayam Jumlah 

Air (g) 

Protein(g) 

Lemak (g) 

Kalsium (mg) 

Zat besi (mg) 

Fosfor (mg) 

74 

22 

1,5 

13 

1,5 

190 

Sumber: Anonimus
b
 (2010) 

2.4 Bahan Pembuatan Bakso 

2.4.1 Tepung Tapioka 

 Tepung tapioka adalah suatu produk yang dihasilkan dari 

proses penggilingan ketela pohon (Wade, 1995). Bahan pengisi 

yang sekaligus berfungsi sebagai bahan pengikat adalah tepung 

tapioka, tepung gandum, tepung aren atau campuran dari 

ketiganya (Winarno, 1993).Bahan pengisi atau bahan pengikat 

yang dipakai adalah bahan-bahan yang mengandung pati. 

Purnomo (1997) menganjurkan agar substitusi daging dengan 

bahan pengisi atau pengikat tidak melebihi 50%, karena 
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substitusi sebanyak ini akan mempengaruhi komposisi, kualitas 

fisik serta sifat-sifat produk. 

 Pati terdiri dari dua jenis molekul polisakarida yang 

merupakan polimer glukosa dengan ikatan α-Glikosidik. 

Kedua jenis polimer itu adalah amilosa dan amilopektin yang 

sama-sama terdistribusi dalam granula pati dan dapat 

bergabung dengan ikatan hidrogen. Pati pada umumnya terdiri 

dari dua fraksi yaitu amilosa dan amilopektin. Perbandingan 

antara amilosa dan amilopektin di dalam pati sangat bervariasi 

bergantung pada jenis tumbuh-tumbuhan penghasilnya 

(Fairus, dkk. 2010). Bahan pengisi yang ditambahkan pada 

produk daging olahan misalnya pati atau tepung yang banyak 

digunakan adalah tepung tapioka (Amertaningtyas, 2000).  

 Fungsi tepung tapioka dalam pembuatan bakso adalah 

sebagai filler yaitu fraksi bukan daging yang ditambahkan, 

mempunyai sifat dapat mengikat air dan membentuk gel 

(Widyastuti, 1999), sekaligus sebagai daging yang dapat 

meningkatkan daya ikat air daging dan emulsi lemak 

(Soeparno, 2005). Menurut Pearson and Durson (1994) 

penambahan tepung tapioka ke dalam produk olahan daging 

berfungsi sebagai bahan pengikat dan juga bahan pengisi, serta 

berperan untuk mengurangi biaya produksi dalam pengolahan 

produk olahan daging. Bakso idealnya menggunakan tepung 

tapioka sebanyak 10% dari berat daging agar menghasilkan 

rasa yang lezat dan bermutu tinggi (Anonimus, 2009). 

Kandungan gizi tepung tapioka lebih rincinya dapat dilihat 

pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Komposisi Kimia Tepung Tapioka per 100 gram 

Komposisi Jumlah 

Energi           (kkal) 

Protein          (g) 

Vitamin B1   (g) 

Kalsium        (mg) 

Air                (g) 

Vitamin B6  (mg) 

Besi              (mg) 

Karbohidrat  (g) 

Niasin           (mg) 

342,00 

1,50 

0,04 

55,00 

12,00 

0,04 

2,00 

84,00 

0,80 

Sumber: Harper, Dearson, and Driskel (1986) 

2.4.2 Bawang Putih 

 Bawang putih merupakan jenis bumbu yang berasal dari 

jenis umbi. Bumbu mempunyai peranan penting dalam 

pengolahan makanan. Fungsi utama bawang putih adalah 

sebagai pelengkap agar masakan terasa lebih sedap. Bawang 

putih yang dibutuhkan dalam pembuatan bakso biasanya 2,5% 

dari berat daging (Syarief dan Irawati, 1988). 

 Komposisi kimia umbi bawang putih terdiri dari zat 

organik yaitu protein, lemak, hidrat arang disamping 

mengandung zat-zat hara seperti kalsium, fosfor, besi, vitamin 

dan belerang. Komposisi kimia umbi bawang putih dapat 

dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Komposisi Kimia Umbi Bawang Putih per 100 gram 

Komposisi Jumlah 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Kalsium (mg) 

Air (g) 

Fosfor (mg) 

Besi (mg) 

Karbohidrat (g) 

Vitamin B1 (mg) 

Vitamin C (mg) 

Kalori (kkal) 

4,5 

0,2 

42,0 

71,0 

134,0 

1,0 

23,1 

0,22 

15,0 

95,0 

Sumber: Santoso (1992) 

2.4.3 Garam 

 Garam mampu memperbaiki sifat-sifat fungsional produk 

yakni, memudahkan pelepasan protein struktural sel-sel serabut 

otot pada permukaan daging secara mekanik dan garam  

berinteraksi dengan protein otot daging selama pemasakan 

yang menyebabkan keduanya membentuk matrik tiga dimensi 

yang sangat kuat yang mampu menangkap air bebas dan 

mengikat protein-protein daging secara bersamaan (Pearson 

and Dutson, 1994). Komposisi unsur garam dapat dilihat pada 

Tabel 7. 
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Tabel 7. Kandungan Gizi Garam per 100 gram 

Kandungan  Jumlah 

NaCl (g) 

CaCl2 (g) 

MgSO4 (g) 

MgCl2 (g) 

Bahan tak berlarut 

Air (g) 

95 

0,5 

0,5 

0,5 

Sangat sedikit 

3,1 

Sumber: Murniyah dan Sunarman (2000) 

 Garam dapur yang dibutuhkan dalam pembuatan bakso 

biasanya 2,5% dari berat daging, sebagai bumbu penyedap 

dapat digunakan bumbu campuran bawang merah, bawang 

putih, dan merica bubuk, sebaiknya jangan digunakan 

penyedap masakan monosodium glutamat atau yang dikenal 

dengan sebutan vetsin (Wibowo, 2000). 

2.4.4 Putih Telur 

 Putih telur dalam pembuatan bakso berfungsi untuk 

membentuk suatu kerangka yang bertugas sebagai pelembut 

dan pengikat (Daniati, 2005). Suprapti (2007) menyatakan 

bahwa putih telur yang dipanaskan akan membentuk suatu 

gumpalan yang merupakan reaksi koagulasi protein telur. 

Gumpalan ini yang nantinya berfungsi sebagai perekat yang 

dapat membuat bakso lebih mengkilap dan warnanya lebih 

menarik. Takaran yang digunakan adalah 1-4 butir putih telur 

untuk setiap 1 kg daging sapi. Komposisi kimia putih telur 

dapat dilihat pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Komposisi Kimia Putih Telur 

Komponen Jumlah (%) 

Air (%) 88 

Protein (% BK) 10,09 

Lemak (% BK) 0,21 

Karbohidrat (% BK) 1,47 

Kalori (kal/g) 237 

As Lemak Omega-3 0,008 

Sumber : Rahayu (2003) 

2.4.5 Gula 

 Jenis pemanis yang paling umum digunakan adalah 

sukrosa yang dapat diperoleh dari ekstraksi batang tebu dan 

umbi. Sukrosa atau biasa dikenal sebagai gula pasir 

mempunyai dua molekul gula yaitu monosakarida dan satu 

molekul fruktosa (Wallington, 1993). 

 Gula selain memberi rasa dan aroma, juga akan 

mengurangi rasa asin yang berlebihan dari proses kuring. 

Adanya gula akan menimbulkan reaksi Maillard yang 

menyebabkan warna coklat pada daging sehingga menambah 

aroma dan cita rasa. Penambahan gula dapat menurunkan 

kadar air pada daging sehingga dapat menurunkan 

pertumbuhan dan aktivitas bakteri penyebab pembusukan, 

kapang dan khamir (Soeparno, 2005). Untuk 5 kg daging sapi 

segar memakai 50 g gula (Suprapti, 2007). 

2.4.6 Lada 

 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 
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(Anonimus, 1989). Komposisi kimia lada dapat dilihat pada 

Tabel 9. 

Tabel 9. Komposisi Kimia Lada Hitam dan Lada Putih per 100 

gram 

Komposisi Lada Hitam (g) Lada Putih (g) 

Tertinggi  Terendah  Tertinggi  Terendah 

Air 

Protein 

Minyak etersis 

Amidon dan 

karbohidrat 

Selulosa 

Abu 

Zat alkohol kering* 

15,6 

12,7 

2 

50 

 

15,5 

5,9 

13,3 

9,6 

10,8 

1 

32,1 

 

11,9 

3,4 

6,5 

16,5 

12,4 

2 

69 

 

7,8 

3 

11,9 

9,9 

9,8 

1 

54,3 

 

4,2 

0,8 

8,5 

*)Alkohol dengan kadar air yang sangat rendah (<1%) 

Sumber: Sarpian (2007) 

 Lada sebagai bumbu masakan bisa memberikan bau 

sedap, harum dan menambah kelezatan masakan (Anonimus, 

1989). Perbedaan formulasi lada yang ditambahkan akan 

menghasilkan produk daging dengan flavor yang berbeda 

karena lada dapat meningkatkan dan memodifikasi flavor pada 

pengolahan daging. Lada yang dibutuhkan dalam pembuatan 

bakso biasanya 0,5% dari berat daging (Soeparno, 2005). 

2.4.7 Es atau air es 

 Air yang berperan sebagai pembawa zat-zat makanan dan 

sisa metabolisme, sebagai media reaksi yang menstabilkan 

pembentukan biopolimer dan sebagainya. Kandungan air 

dalam bahan pangan akan berubah-ubah sesuai dengan 

lingkungannya dan hal ini sangat erat kaitannya dengan daya 

awet bahan pangan tersebut (Purnomo. 1995). Wibowo (2000) 
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menambahkan bahwa fungsi dari es atau air es adalah 

membantu pembentukan adonan dan membantu pembentukan 

tekstur bakso. Es dapat mempertahankan suhu tetap rendah 

sehingga protein daging tidak terdenaturasi akibat gerakan 

mesin penggiling dan ekstraksi protein dapat berjalan dengan 

baik. Fungsi lainnya adalah menambahkan air ke dalam adonan 

sehingga adonan tidak kering selama pembentukan adonan 

maupun selama perebusan. Penambahan air es juga 

meningkatkan rendemen bakso. Jumlah air es yang dapat 

digunakan sebanyak 10-15% dari berat daging atau bahkan 

30% dari berat daging. 

2.5 Kualitas Bakso Daging Ayam 

2.5.1 pH 

 pH adalah ukuran keasaman atau alkanitas suatu larutan, 

istilah lain yang diturunkan dari konsentrasi ion hidrogen suatu 

larutan (Gamman and Sherrington, 1992). Buckle, et al (1987 

disitasi oleh Purnomo, 1997) menjelaskan bahwa pH makanan 

merupakan faktor yang penting dalam menentukan besarnya 

pengolahan dengan panas yang dibutuhkan untuk menjamin 

tercapainya sterilisasi komersial. 

 Soeparno (2005) menyatakan bahwa penurunan pH yang 

cepat, misalnya karena pemecahan ATP yang cepat akan 

meningkatkan aktomiosin dan menurunkan WHC. Daging 

dengan pH tinggi mempunyai tekstur yang lebih lunak 

dibandingkan dengan pH rendah. Peningkatan biasanya 

disebabkan lebih terbukanya struktur filamen-filamen 

miofibrilar, sehingga menyebabkan semakin banyak air yang 

masuk dan hal ini mendukung pula peningkatan WHC. 
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2.5.2 Water Holding Capacity (WHC) 

 Daya ikat air oleh protein atau Water Holding Capacity 

(WHC) adalah kemampuan daging untuk mengikat airnya atau 

air yang ditambahkan selama akan ada pengaruh kekuatan dari 

luar, misalnya pemotongan daging, pemanasan, penggilingan 

dan tekanan (Soeparno, 2005). Menurut Purnomo dan Padaga 

(1999), WHC adalah kemampuan daging mempertahan 

kandungan air selama mengalami perlakuan dari luar seperti 

pemotongan, pemanasan, penggilingan, dan pengolahan. WHC 

merupakan  salah satu faktor yang dapat menentukan rasa 

(palatability) dan berat akhir dari produk yang dihasilkan pada 

industri pengolahan daging. 

 Daya ikat air dapat ditentukan dengan metode Hamm 

yaitu dengan cara memberikan beban seberat 35 kg pada 0,3 

sampel daging (bakso) di antara dua plat kaca selama 5 menit. 

Area yang tertutup sampel dan luas area basah di sekeliling 

kertas beserta sampel segera ditandai setelah pengepresan 

selesai dilakukan. Perhitungan dilakukan dengan cara 

mengetahui selisih dari area basah dengan area yang tertutup 

dan dihitung menggunakan rumus (Soeparno, 2005). 

 Hamm (1986) menyatakan bahwa WHC dipengaruhi oleh 

semua susunan jarak dari protein miofibril terutama miosin dan 

serabut-serabut. Kekuatan tarik-menarik antara molekul yang 

berdekatan dapat menurun disebabkan oleh kenaikan muatan 

negatif di antara muatan protein atau melemahkan ikatan 

hidrogen, maka jaringan protein akan membesar, 

pembengkakan meningkat dan lebih banyak air yang terikat 

sehingga akan terjadi peningkatan nilai WHC. 
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2.5.3 Tekstur 

 Tektur makanan dapat didefinisikan sebagai cara 

bagaimana berbagai unsur komponen  dan unsur struktur ditata 

dan digabung menjadi makro dan mikrostruktur (de Mann, 

1997), sedangkan definisi tekstur dalam Internasional 

Standardization Organization (ISO) adalah sebuah reologikal 

dan struktur (geometrik dan bagian luar) pada sifat produk 

yang tampak dalam artian mekanis, indera, pengecap, 

penglihatan dan pendengaran (Lawless and Heymann, 1998). 

 Komponen yang berperan dalam menentukan tekstur 

daging antara lain adalah: (a) struktur miofibril dan status 

kontraksinya, (b) kandungan jaringan ikat dan tingkat ikatan 

silangnya, (c) daya ikat air oleh protein dan juiceness daging 

(Soeparno, 2005). Tekstur daging olahan ditentukan oleh 

kandungan protein miofbril berkaitan dengan pH dan WHC 

bahan-bahan pembantu seperti pati (bahan pengisi), 

poliphospat (bahan pengikat) dan garam. Menurut de Mann 

(1997), tekstur dari bahan pangan dapat dievaluasi dengan uji 

mekanik (dengan instrument) atau dengan analisis secara 

penginderaan. 

 Tekstur merupakan parameter dari profil daging olahan 

yang memperlihatkan keras lunaknya suatu produk (de Mann, 

1997). Tekstur daging olahan yang berbeda  dapat disebabkan 

oleh jenis bahan pengisi yang mempunyai sifat gelatinisasi 

yang berbeda antara jenis satu dengan yang lainnya. Kekerasan 

produk hasil gelatinisasi disebabkan oleh kuatnya gel yang 

terbentuk oleh interaksi antara amilopektin dengan air dalam 

produk serta kemampuan amilosa menyerap air sehingga 

terjadi ikatan yang kuat antara air dan amilopektin (Winarno, 

1993). 
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2.5.4 Susut Masak                                            

 Susut masak merupakan fungsi dari suhu dan lama 

pemasakan. Susut masak dapat dipengaruhi oleh pH, panjang 

sarkomer serabut otot, panjang potongan serabut otot, status 

kontraksi miofibril, ukuran dan berat sampel daging, dan 

penampang lintang daging. Pada umumnya susut masak 

bervariasi antara 1,5-54,5% (Soeparno, 2005). Daging yang 

mempunyai pH akhir tinggi mempunyai kemampuan menahan 

air lebih tinggi setelah pemanasan dibandingkan dengan 

daging yang mempunyai pH akhir yang normal (Purnomo, 

1997). 

 Pengukuran susut masak dilakukan berdasarkan dengan 

suhu pemanasan 70
0
C. Sampel terlebih dahulu dipanaskan 

pada suhu 40
0
C sebelum dinaikkan suhunya pada suhu internal 

(70
0
C). Sampel yang telah masak dibiarkan pada suhu ruangan 

kemudian ditimbang. Presentase susut masak ditentukan 

dengan cara mengurangi sampel setelah perebusan dengan 

sampel sebelum perebusan dibagi dengan berat sampel 

sebelum perebusan (Adrian, 2009). 

 Susut masak menurun secara linier dengan bertambahnya 

umur ternak, misalnya pada sapi, susut masak otot 

semimembranosus yang dimasak pada suhu 80
0
C selama 90 

menit menurun dengan bertambahnya umur. Umumnya 

semakin tinggi suhu dan semakin lama pemasakan, maka 

semakin besar pula kadar cairan daging yang hilang sampai 

tercapai berat konstan. Susut masak merupakan indikator nilai 

nutrisi daging yang berhubungan dengan kadar jus daging, 

yaitu jumlah air yang terikat di dalam dan di antara serabut 

otot. Besarnya susut masak dapat digunakan untuk 

mengestimasi jumlah jus dalam daging masak. Daging dengan 

susut masak yang rendah mempunyai kualitas yang relatif 
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lebih baik dari pada daging dengan susut masak yang lebih 

besar, karena kehilangan nutrisi selama pemasakan akan lebih 

sedikit (Soeparno, 2005). 



23 
 

BAB III 

METODE KEGIATAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan 

Penelitian ini dilaksanakan bulan Oktober 2012 sampai 

Desember 2012 di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak 

(Milk Pilot Plant) Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang untuk pembuatan bakso, pengujian pH, WHC dan 

susut masak, Laboratorium Dasar Bersama Universitas 

Airlangga Surabaya untuk pengujian tekstur. 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bakso 

yang dibuat dari daging ayam bagian dada dengan substitusi 

pati biji nangka yang dikeringkan dengan metode sun drying. 

Bahan tambahan yang digunakan terdiri dari tepung tapioka, 

garam, bawang putih, gula, garam, lada, putih telur dan air es. 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pH 

meter, beban 35 kg, kaca, kertas Whatman no. 42, kertas 

grafik, Universal Testing Instrument Machine (Model Llyod), 

waterbath (tipe 1003 Made in Sed Germany), timbangan 

analitik (tipe AJ150L Mettler Instrument, Switzerland), oven 

(tipe E 53, WTB Binder, Jerman), refrigerator, eksikator, meat 

grinder, meat chopper, stopwatch, pisau, baskom, talenan, 

sendok, sarung tangan, panci, kompor, nampan, cawan 

porselen, botol timbang, nampan, spidol warna dan plastik. 
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3.3 Prosedur Penelitian 

3.3.1 Rancangan Percobaan 

 Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan 

menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan tiga 

kali ulangan. Pengelompokan didasarkan pada kualitas daging 

yang kemungkinan bervariasi dikarenakan waktu pengambilan 

sampel yang tidak bersamaan. Perlakuan tingkat substitusi pati 

biji nangka adalah 0% (T1), 25 % (T2), 50 % (T3), 75 % (T4) 

dan 100 % (T5), persentase berdasarkan jumlah tepung yang 

digunakan. 

3.3.2 Tahapan penelitian 

3.3.2.1 Pembuatan Pati Biji Nangka 

 Pembuatan pati biji nangka menurut Firmansyah, dkk 

(2007) dengan modifikasi adalah sebagai berikut: 

1. Biji nangka yang berbentuk lonjong dan berisi padat dipilih 

untuk pembuatan pati, dikupas dan dibuang lembaganya.  

2. Biji nangka tersebut kemudian dicuci dengan air mengalir 

dan diblender dengan penambahan aquadest (1:3) sampai 

terbentuk pasta. 

3. Pasta disaring dengan kain putih, diperas kemudian ampas 

diblender kembali dengan penambahan aquadest disaring 

dan diperas kembali. 

4. Filtrat pertama diendapkan sampai airnya jernih dan 

dibuang airnya lalu diendapkan selama 24 jam.  

5. Filtrat selanjutnya diendapkan dan dicuci sampai bersih 

kemudian dijemur sampai kering dan dapat diayak. 

Skema pembuatan pati biji nangka terdapat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram alir pembuatan pati biji nangka 

(Firmansyah, 2007 yang dimodifikasi Sulistiawan, 

2011) 

Biji nangka 

Dicuci 

Dibuang lembaganya 

Diblender 

 

Ditambah aquadest 

Disaring dan diperas 

Diendapkan 

Filtrat dikeringkan dengan sinar matahari (±7-8 jam) 

Diayak 

Pati biji 

nangka 
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3.3.2.2 Prosedur Pembuatan Bakso 

Takaran bahan dan bumbu yang digunakan dalam 

pembuatan bakso adalah sebagai berikut: garam 2,5%, gula 

pasir 2,5%, bawang putih 2,5%, lada 0,5%, putih telur 3%, dan 

es batu 15%. Komposisi adonan bakso dalam penelitian, 

semua berat bahan yang telah dikonversikan dalam satuan 

persen ke gram (Wibowo, 2000 yang dimodifikasi). Tabel 

komposisi adonan bakso tertera pada Tabel 10. 

Tabel 10. Komposisi Adonan Bakso  

Bahan-bahan Kandungan (gram) 

T1 T2 T3 T4 T5 

Daging ayam 236,8 236,8 236,8 236,8 236,8 

Tepung tapioka 59,2 44,4 29,6 14,8 0 

Pati biji nangka 0 14,8 29,6 44,4 59,2 

Garam 10 10 10 10 10 

Gula pasir 10 10 10 10 10 

Bawang putih 10 10 10 10 10 

Lada 2 2 2 2 2 

Putih telur 12 12 12 12 12 

Es batu 60 60 60 60 60 

Jumlah 400 400 400 400 400 

 Prosedur pembuatan bakso yang dilakukan pada 

penelitian ini menurut Wibowo (2000) yang telah dimodifikasi 

adalah sebagai berikut : 

1. Pembersihan jaringan ikat dan lemak pada daging yang 

akan diproses. 

2. Daging dipotong kecil-kecil dan digiling sampai halus 

dengan meat chopper. 
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3. Daging giling dicampurkan bersama gula, garam, bawang 

putih, putih telur dan es batu terlebih dahulu, ditambah 

dengan subtitusi tepung tapioka dengan pati biji nangka 

sesuai perlakuan, kemudian digiling bersamaan 

menggunakan meat blender. 

4. Setelah siap adonan tersebut dicetak menjadi bulatan-

bulatan bakso yang siap direbus. Pembentukan menjadi 

bulatan dengan menggunakan tangan, bakso dicetak 

dengan diameter ± 2-3 cm dan direbus melalui 2 tahapan 

yaitu tahap pertama air dengan suhu 60
0
C-80

0
C selama ±7 

menit sampai mengapung. Perebusan tahap kedua dengan 

air mendidih selama ± 3 menit. 

5. Bakso yang telah matang diangkat, ditiriskan dan 

didinginkan pada suhu ruang. 

 Diagram alir pembuatan bakso dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Diagram alir prosedur pembuatan bakso daging 

ayam dengan penambahan pati biji nangka 

(Wibowo, 2000 yang dimodifikasi). 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah perbedaan 

tingkat subtitusi tepung tapioka dan pati biji nangka dalam 

pembuatan bakso daging ayam, sedangkan variabel berikutnya 

adalah kualitas fisik bakso yang meliputi pH, WHC, tektur dan 

susut masak. Pengujian kualitas fisik bakso daging ayam pada 

penelitian adalah sebagai berikut: 

Pencetakan bulatan bakso 

Perebusan dalam air pada kisaran suhu 60
0
C sampai bakso 

mengeras dan mengapung ± 7 menit, kemudian dengan air 

mendidih selama ± 3 menit 

Penirisan dan pendinginan 

Analisis: 

1. pH 

2. WHC 

3. Tekstur 

Bakso 

Adonan bakso 

 

 

Analisis: 

Susut masak 
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1. Pengujian pH menurut Sudarmadji (1997) menggunakan pH 

meter. Prosedur pengukuran dapat dilihat pada Lampiran 1. 

2. Pengujian WHC dilakukan menurut Soeparno (2005). 

Prosedur pengukuran dapat dilihat pada Lampiran 2. 

3. Pengujian tekstur dilakukan dengan menggunakan peralatan 

Universal Testing Instrument metode Llyod. Prosedur 

pengukuran dapat dilihat pada Lampiran 3. 

4. Pengukuran susut masak (Soeparno, 2005) pada Lampiran4. 

3.5 Analisis Data 

 Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan 

analisa ragam dan apabila menunjukkan adanya perbedaan 

pada tabel analisis ragam diantara perlakuan, baik perbedaan 

yang nyata maupun sangat nyata, maka dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan (Yitnosumarto, 1993). 

3.6 Batasan Istilah 

 Penelitian ini digunakan istilah-istilah dengan pengertian 

sebagai berikut: 

Pati biji nangka : Biji nangka yang diblender dan diendapkan 

dengan air beberapa kali untuk mendapatkan 

rendemen kemudian dikeringkan untuk 

dijadikan pati berupa butiran-butiran halus 

dan selanjutnya diayak. 

Bakso daging ayam: Bakso yang berbahan dasar daging ayam 

pedaging bagian dada, pati biji nangka, 

tapioka, bawang putih, lada, garam, es batu, 

putih telur dan gula pasir. 

Kualitas fisik : Kualitas bakso daging ayam berdasarkan 

uji pH, WHC, tekstur dan susut masak. 
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BAB  IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Data Sifat Fisik Bakso Daging Ayam 

Hasil analisa ANOVA (Lampiran 5-8) menunjukkan 

bahwa substitusi tepung tapioka dengan pati biji nangka pada 

bakso daging ayam tidak memberikan pengaruh yang nyata 

(P>0,05). Nilai rata-rata pH, WHC, tekstur dan susut masak 

bakso daging ayam terdapat pada Tabel 11. 

Tabel 11. Nilai rata-rata pH, WHC (%), tekstur (N), dan susut 

masak (%) bakso daging ayam  

Perlakuan 

Rata-rata  

pH WHC (%) Tekstur (N)  
 Susut 

masak (%) 

T1 (Subs. pati biji 

nangka 0%) 6,50±0,10 54,39±5,32 23,83±2,31 

  

10,36±2,54 

T2 (Subs. pati biji 

nangka 25%) 6,53±0,10  54,77±11,97 23,67±6,11 

  

11,63±3,70 

T3 (Subs. pati biji 

nangka 50%) 6,47±0,15 53,26±5,62 20,67±7,22 

  

10,78±3,17 

T4 (Subs. pati biji 

nangka 75%) 6,40±0,10 52,91±9,28 18,83±2,47 

  

12,17±1,48 

T5 (Subs. pati biji 

nangka 100%) 6,40±0,10 51,91±9,95 17,50±1,80 

     

13,09±2,26 

  

4.2 Nilai pH 

 Tabel 11 menunjukkan bahwa nilai rata-rata pH berkisar 

6,40-6,53. Nilai rata-rata pH terendah pada substitusi pati 

sebanyak 75% dan 100%, sedangkan nilai pH tertinggi pada 

perlakuan substitusi pati biji nangka sebanyak 25%. Nilai pH 

bakso daging ayam mengalami penurunan seiring dengan 

peningkatan substitusi pati biji nangka, semakin tinggi pati biji 
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nangka yang disubstitusikan maka pH bakso daging ayam 

cenderung semakin menurun. 

 Pengukuran potential Hidrogen atau pH menyatakan 

perbandingan ion hidrogen (H
+
)  dan ion hidroksi (OH

-
)  yang 

menunjukkan tingkat asam dan basa pada suatu bahan. Nilai 

pH dari ion hidrogen berperan dalam kondisi asam dan 

sebaliknya ion hidroksi berperan dalam kondisi basa, saat 

konsentrasi ion hidrogen meningkat maka pH menurun dan 

jika ion hidrogen menurun maka pH meningkat. Soeparno 

(2005) menyatakan bahwa nilai pH daging tidak dapat diukur 

segera setelah pemotongan untuk mengetahui penurunan pH 

awal. Pengukuran selanjutnya setidak-tidaknya setelah 24 jam 

untuk mengetahui pH akhir dari daging atau karkas.   

Nilai pH bakso daging ayam dipengaruhi oleh bahan-

bahan bakso. Pati biji nangka yang digunakan adalah pati 

tanpa modifikasi yang mempunyai sifat tidak tahan dalam 

kondisi asam. Pati mudah terhidrolisis membentuk karbohidrat 

rantai lebih pendek pada kondisi asam. Hidrolisis pati ini 

mengurangi kemampuan gelatinisasinya (Kusnandar, 2010). 

Menurut Winarno (1992) beberapa molekul pati, khususnya 

amilosa dapat terdispersi dalam air panas, membentuk granula 

dan masuk ke dalam cairan yang ada disekitarnya.  

 Proses gelatinisasi pada pembuatan bakso disebabkan oleh 

air yang masuk dalam granula pati dengan suhu tertentu. Suhu 

pemanasan yang meningkat akan membuat granula pati akan 

semakin mengembang dan tidak akan mampu lagi menampung 

air, sebagai akibatnya amilopektin rusak dan terperangkap 

dalam matriks yang terbentuk antara amilosa dan air lalu 

membentuk gel. Gel hasil bentukan dari amilosa lebih kokoh 

karena struktur amilosa yang linier lebih mudah berikatan 

sesama sendiri melalui ikatan hidrogen. Gel bentukan 
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amilopektin cenderung lemah dalam mengikat air karena 

strukturnya yang besar akan membentuk ikatan hidrogen yang 

relatif lemah, semakin tinggi substitusi pati biji nangka maka 

semakin kecil kemampuan membentuk gel yang 

mengakibatkan nilai pH semakin rendah. 

Kandungan amilosa pada pati murni juga cenderung 

menurunkan pH, hal ini dikarenakan enzim amilase yang 

terkandung di dalamnya akan memecah amilosa menjadi 

maltosa. Maltosa yang merupakan disakarida akan kembali 

terpecah oleh enzim maltase menjadi glukosa dengan gugus 

aldehid. Gugus aldehid akan teroksidasi oleh udara (O2) dan 

akan berubah menjadi asam karboksilat. Asam karboksilat 

inilah yang nantinya berperan dalam menurunkan nilai pH. 

Substitusi pati biji nangka mempengaruhi nilai pH bakso 

daging ayam. Nilai pH tanpa substitusi pati sebesar 6,50 dan 

untuk substitusi pati 25%, 50%, 75%, dan 100% berturut-turut 

6,53; 6,47; 6,40, dan 6,40. Substitusi pati biji nangka 

cenderung dapat menurunkan nilai pH  bakso daging ayam. 

4.3 Nilai WHC (Water Holding Capacity)  

 Nilai WHC bakso tertinggi diperoleh pada perlakuan T2 

yaitu sebesar 54,77% dan WHC bakso terendah diperoleh pada 

perlakuan T5 yaitu sebesar 51,91%. Data menunjukkan bahwa 

semakin banyak substitusi pati biji nangka yang diberikan 

akan menyebabkan penurunan WHC bakso. 

 Nilai WHC bakso daging ayam cenderung menurun 

dengan substitusi pati biji nangka yang jumlahnya semakin 

meningkat. Daya ikat air adalah kemampuan protein daging 

dalam mengikat air, diduga protein yang terkandung dalam 

bahan-bahan bakso tidak mampu mengikat air. Hasil 

penelitian Kusumawati, Bambang dan Dimas (2012) 
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menunjukkan bahwa proses pengeringan menyebabkan 

rusaknya protein seperti denaturasi, struktur agregasi dan 

berkurangnya aktivitas enzim rehidrasi. 

 WHC bakso dipengaruhi oleh konsentrasi protein, nilai 

pH, kekuatan ion dan pemanasan (Kusnandar, 2010). 

Konsentrasi protein yang dimaksud adalah semakin rendah 

konsentrasi protein, jumlah air yang terikat juga semakin 

menurun. Perubahan pH akan menyebabkan perubahan sifat 

dari protein menjadi amfoter, yaitu dapat bersifat asam atau 

basa bergantung nilai pH-nya. Penambahan garam dapur 

seperti NaCl akan menyebabkan protein bermuatan, hal ini 

menyebabkan interaksi antarprotein meningkat yang 

mendorong interaksi antara protein dan air menurun. 

Pemanasan pada proses pembuatan bakso akan menyebabkan 

protein terdenaturasi, semakin tinggi suhu maka jumlah air 

yang terikat semakin menurun. 

 Tabel 11 menunjukkan bahwa semakin banyak substitusi 

pati biji nangka pada proses pembuatan bakso menyebabkan 

menurunnya nilai WHC pada bakso. Penurunan nilai pH 

diikuti dengan penurunan nilai WHC. pH bakso daging ayam 

6,53-6,40 merupakan pH yang lebih tinggi dari pH titik 

isoelektrik protein daging yang akan mempengaruhi nilai daya 

ikat air. Soeparno (2005) menyatakan bahwa pada pH lebih 

tinggi atau lebih rendah dari pH titik isoelektrik protein daging 

(5,0-5,1) daya ikat air akan meningkat, karena pada pH yang 

lebih tinggi atau rendah dari pH titik isoelektrik protein daging 

mengakibatkan molekul-molekul daging yang bermuatan akan 

saling tolak-menolak sehingga menimbulkan ruang-ruang 

kosong untuk molekul-molekul air. 
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4.4 Nilai Tekstur 

 Tabel 11 menunjukkan bahwa dengan perlakuan substitusi 

pati biji nangka mempengaruhi tekstur bakso daging ayam. 

Tekstur tertinggi pada perlakuan tanpa substitusi pati biji 

nangka, sedangkan tekstur terendah pada perlakuan substitusi 

pati biji nangka sebanyak 100%. Menurut Widyastuti, 

Uswindraningsih, Donowati dan Djamil (2002), tekstur bakso 

ditentukan oleh pembentukan gel yang terjadi selama 

pengolahan yang sangat dipengaruhi oleh pemanasan. 

 Data penelitian menunjukkan nilai tekstur tertinggi adalah 

perlakuan T1 yaitu sebesar 23,83 N dan nilai tekstur terendah 

yaitu perlakuan T5 sebesar 17,50 N, semakin banyak substitusi 

pati biji nangka menyebabkan nilai tekstur bakso daging ayam 

menjadi turun ini berarti tekstur bakso daging ayam semakin 

empuk. Perubahan nilai tekstur tersebut dimungkinkan karena 

pati biji nangka memiliki kadar amilosa yang lebih tinggi 

dibanding tepung tapioka. Kadar amilosa pada pati biji nangka 

28,1%, sedangkan kadar amilosa pada tapioka 17,41% (Haris, 

2001). 

 Ardiansyah (2011) melaporkan bahwa pembentukan gel 

melibatkan adanya molekul pati, protein dan air akan terjadi 

selama proses perebusan awal pembuatan bakso pada kisaran 

suhu 60
0
C, pada suhu 40

0
C protein miofibril mulai mengalami 

koagulasi dan akan terdenaturasi sempurna pada suhu 55
0
C, 

sehingga peristiwa pembentukan gel tepung tapioka pada 

bakso akan membentuk ikatan yang kuat antara partikel-

partikel daging, juga pada matriks bersama ikatan aktin dan 

miosin daging. Kusnandar (2010) menyatakan bahwa 

denaturasi protein dapat menyebabkan bahan pangan yang 

mengandung protein mengalami perubahan tekstur (misalnya 
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membentuk gel), kehilangan kemampuan daya ikat air, atau 

mengalami pengerutan. 

 Gelatinisasi disebabkan oleh kuatnya gel yang terbentuk 

oleh interaksi antara amilopektin dengan air dalam produk 

serta kemampuan amilosa menyerap air sehingga terjadi ikatan 

yang kuat antara air dan amilopektin. Kandungan amilopektin 

yang tinggi pada pati biji nangka mempengaruhi gel yang 

terbentuk, semakin tinggi substitusi pati biji nangka maka 

semakin kecil kemampuan mengikat air yang mengakibatkan 

nilai tekstur semakin rendah, hingga tekstur yang dihasilkan 

cenderung empuk.  

 Data hasil analisis tekstur di atas apabila dibandingkan 

dengan data analisis pH dan WHC berbanding lurus, semakin 

rendah substitusi pati biji nangka maka semakin kecil 

kemampuan mengikat air yang mengakibatkan nilai tekstur 

semakin rendah. Data tekstur yang terendah terdapat pada T5, 

diduga karena dipengaruhi oleh pH yang rendah, WHC yang 

rendah dan susut masak yang tinggi, sehingga menyebabkan 

nilai tekstur rendah.  

4.5 Nilai Susut Masak 

 Susut masak adalah berat yang hilang selama proses 

pemasakan. Susut masak yang tinggi menunjukkan bahwa 

kemampuan emulsi dalam mengikat air dan lemak kecil. Tabel 

11 menunjukkan bahwa semakin tinggi substitusi tepung 

tapioka dengan pati biji nangka diiringi dengan naiknya nilai 

susut masak, ini artinya penggunaan pati biji nangka sebagai 

bahan pengisi (filler) mampu meningkatkan susut masak 

bakso.  

 Tabel 11 juga menunjukkan bahwa substitusi tepung 

tapioka dengan pati biji nangka tidak memberikan pengaruh 
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yang nyata pada susut masak bakso daging ayam. Data hasil 

penelitian menunjukkan bahwa nilai susut masak tertinggi 

pada perlakuan T5 yaitu substitusi tepung tapioka 0% dan pati 

biji nangka sebanyak 100%, hal ini menunjukkan pati biji 

nangka tidak dapat mengikat air bebas secara sempurna di 

dalam bakso sehingga kandungan air bebas banyak yang 

keluar saat pemanasan. 

 Susut masak dipengaruhi pula oleh daya ikat air. Daya ikat 

air menurun dengan substitusi tepung tapioka dengan pati biji 

nangka, sehingga susut masak bakso daging ayam meningkat. 

Data hasil analisis susut masak di atas apabila dibandingkan 

dengan data hasil analisis WHC terdapat korelasi yang jelas 

bahwa WHC tertinggi terdapat pada sampel bakso daging 

ayam 55,58% menunjukkan nilai susut masak yang terendah 

yaitu 10,36%. Sampel bakso daging ayam yang mempunyai 

nilai rata-rata WHC terendah dihasilkan pada perlakuan 

substitusi 100% pati biji nangka, menunjukkan nilai susut 

masak tertinggi yaitu 13,09%. Pati biji nangka tidak dapat 

mengikat air bebas secara sempurna di dalam bakso sehingga 

kandungan air bebas banyak yang keluar pada saat pemasakan. 

 Bakso daging ayam yang hanya disubstitusikan pati biji 

nangka mempunyai rata-rata nilai susut masak tertinggi, 

karena kandungan amilopektin yang cukup tinggi pada pati 

biji nangka akan membentuk susunan matriks yang lemah 

dengan air dan protein miofibril pada bakso daging ayam 

selama proses gelatinisasi, sehingga kandungan air bebas pada 

bakso banyak yang keluar pada saat pemanasan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Ockerman (1983) dalam Mega (2010), susut 

masak sangat dipengaruhi oleh hilangnya air selama 

pemasakan, keadaan ini dipengaruhi oleh protein yang dapat 

mengikat air, semakin banyak air yang ditahan oleh protein 
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maka semakin sedikit air yang keluar sehingga susut masak 

berkurang. Soeparno (2005) menyatakan bahwa susut masak 

merupakan indikator nilai nutrisi daging yang berhubungan 

dengan kadar jus daging yaitu banyaknya air yang terikat di 

dalam dan di antara serabut otot. Daging yang mempunyai 

susut masak rendah mempunyai kualitas fisik yang cenderung 

relatif lebih baik karena nutrisi yang hilang selama pemasakan 

lebih sedikit. 



38 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Kualitas bakso daging ayam dengan tepung tapioka yang 

disubstitusi pati biji nangka dapat menurunkan nilai pH, 

WHC dan tekstur, serta meningkatkan nilai susut masak. 

2. Kualitas bakso daging ayam yang terbaik dengan substitusi 

pati biji nangka ditinjau dari kualitas fisik adalah perlakuan 

T2 (pati biji nangka 25% dan tepung tapioka 75%). 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan untuk 

substitusi tepung tapioka sebesar  75% dan 25% pati biji 

nangka dalam pembuatan bakso daging ayam. 
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Lampiran 1. Prosedur Pengukuran pH Daging dengan 

Metode Elektromagnetik (Sudarmadji, 

Haryono dan Suhardi. 1997) 

1. Test mode selective diatur pada posisi pH. 

2. Knop pengatur suhu diatur sesuai dengan suhu sampel. 

3. Ditimbang sampel sebanyak 5 g kemudian dihaluskan degan 

mortar. 

4. Dicampur yang halus dengan 10 ml aquades. 

5. pH  meter dikalibrasi dengan memasukkan elektroda dari 

pH meter ke dalam buffer pH 7, kemudian elektroda dibilas 

dengan aquades dan dikeringkan dengan kertas tisu, setelah 

itu dilakukan kalibrasi dengan menggunakan buffer pH 4. 

6. Elektroda yang telah dikalibrasi kemudian dimasukkan ke 

dalam larutan sampel yang akan diuji. 

7. Angka yang terbaca pada layer pH meter dicatat setelah 

angka konstan, kemudian dibilas dengan elektroda aquades. 
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Lampiran 2. Prosedur pengukuran WHC (Water Holding 

Capaticy) (Soeparno, 2005) 

1. Sampel ditimbang seberat 0,3 g dan diletakkan di atas 

bagian tengah plat kaca.  

2. Kertas saring diletakkan di atas sampel kemudian ditutupi 

dengan plat kaca. 

3. Beban seberat 35 kg diletakkan di atas plat kaca selama 5 

menit. 

4. Beban diambil secara perlahan agar tidak mengubah letak 

sampel dan kertas saring. 

5. Area basah pada kertas saring dengan segera digambar 

dengan alat tulis kemudian dipindahkan pada kertas grafik 

(milimeter) dengan menggunakan alat bantu kertas karbon 

saring. 

6. Luas area basah pada kertas grafik diukur dalam satuan cm
3
. 

7. WHC diukur dengan menggunakan rumus: 

  

mg H2O  
              

      
 – 8 

 persen air bebas  
      

                 
 x 100% 

 persen air terikat = persen air- persen air bebas 
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Lampiran 3. Prosedur pengujian tekstur dengan 

menggunakan alat Universal Testing 

Instrument Machine Model Llyod (Galves 

and Resurrection, 1992) 

1. Sampel bakso daging ayam mentah dipotong-potong dengan 

ukuran 2x2x2 cm. 

2. Alat Universal Testing Instrument Machine dihidupkan 

minimal 30 menit sebelum dipakai. 

3. Alat diprogram sesuai dengan parameter yang diinginkan, 

yaitu: 

 Test speed : 60 mm/min 

 Inch speed : 10 mm/min 

 Gauge lenght : 15mm/min 

 Width  : 15 mm/min 

 Depth  : 10 mm/min 

4. Sampel diletakkan di bawah alat penekan kemudian 

dijalankan. 

 Besarnya ukuran tektur dapat dilihat pada layar. Tekstur 

diberikan dalam satuan Newton (N). 
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Lampiran 4. Prosedur Pengukuran Susut Masak Menurut 

Soeparno (2005) 

 

1. Sampel ditimbang (± 20 g) dan dimasukkan dalam plastik 

polyethylene yang panjangnya 15 cm dan lebar 10 cm 

dengan ketebalan 0,05 cm. 

2. Plastik tersebut ditandai dengan label yang berisi kode 

perlakuan. 

3. Plastik dijepit dan dimasukkan dalam waterbath dengan 

suhu 80
0
C selama 30 menit. 

4. Sampel dikeluarkan dari waterbath dan didinginkan dengan 

air mengalir pada suhu kamar. 

5. Sampel dikeluarkan dari plastik polyethylene dan 

dikeringkan dengan kertas tissue pada permukaannyatanpa 

memeras atau menekannya. 

6. Sampel kemudian dihitung cooking lossnya.Perhitungan 

cooking loss adalah sebagai berikut: 

 

Susut masak   

                                                    

                            
x 100% 

 

  



50 
 

Lampiran 5.  Data dan Hasil Analisis Ragam  pH Bakso 

Daging Ayam 

Subs. Pati 

Biji Nangka 

(%) 

Ulangan  

Jumlah 

 

Rata-

rata 

 

SD 1 2 3 

0 6,40 6,60 6,50 19,50 6,50 0,10 

25 6,40 6,30 6,50 19,20 6,40 0,10 

50 6,40 6,70 6,50 19,60 6,53 0,15 

75 6,50 6,50 6,40 19,40 6,47 0,06 

100 6,50 6,40 6,30 19,20 6,40 0,10 

Jumlah 32,20 32,50 32,20 96,90   

Analisis Ragam 

Faktor Koreksi (FK) =  
pxn

Yij
p

i

n

j

2

1 1














  =  

 2

35

90,96

x
=  

15

9389,61
 

=  625,97 

JK Total  =  2

11

Yij
n

j

p

i




–  FK 

   =   6,40
2  

+ 6,60
2  

+ ... +  6,30
2 
- 625,97 

   =   626,13   –  625,97 = 0,16 

JK Kelompok  =   


n

j 1 p

Yij
p

i

2

1









 –   FK 

   =  
5

20,3250,3220,32 222 
-625,97 

   =   625,99  –  625,97 =   0,01 
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JK Perlakuan =  


p

i 1 n

Yij
n

j

2

1














 –  FK 

=

222

3

20,19...20,1950,19 
–  625,97 

=   626,02   –  625,97 =   0,04 

JK Galat =   JK Total  –  ( JK Kelompok  +  JK 

Perlakuan ) 

=   0,16 –  ( 0,01 +  0,04 ) =   0,10 

Tabel Analisis Ragam 

SK Db JK KT F hitung 

F tabel 

0,05 

F tabel 

0,01 

Kelompok 2 0,01 0,01 0,40 4,46 8,65 

Perlakuan 4 0,04 0,01 0,80 3,84 7,01 

Galat 8 0,10 0,01 

 

    

Total 14 
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Lampiran 6. Data dan Analisis Ragam WHC(%) Bakso 

Daging Ayam 

Subs. Pati 

Biji Nangka 

(%)                                  Ulangan Jumlah 

Rata-

rata SD 

 

1 2 3 

   0 53,98 49,29 59,91 163,18 54,39 5,32 

25 56,95 41,86 65,49 164,30 54,77 11,97 

50 55,80 46,82 57,16 159,78 53,26 5,62 

75 45,86 49,45 63,43 158,74 52,91 9,28 

100 48,53 44,08 63,11 155,72 51,91 9,95 

Jumlah 261,12 231,50 309,10 801,72 

   

Analisis Ragam 

Faktor Koreksi (FK) =  
pxn

Yij
p

i

n

j

2

1 1














  =  

 2

35

72,801

x
 

=  
15

630769,52
=  42850,33 

JK Total  =  2

11

Yij
n

j

p

i




–  FK 

=   53,98
2  

+  49,29
2  

+ ... +  63,11
2   
– 

42850,33 

   =   43642,96  –  42850,33 =   792,63 

JK Kelompok =   


n

j 1 p

Yij
p

i

2

1









 –   FK 
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  =   
5

10,30950,23112,261 222 
–  42850,33 

  =   43463,74 –  42850,33 =   613,41 

JK Perlakuan =  


p

i 1 n

Yij
n

j

2

1














 –  FK 

=  
3

72,155...30,16418,163 222 
–   

42850,33 

=   42866,32–  42850,33 =   15,99 

JK Galat =   JK Total  –  ( JK Kelompok  +  JK 

Perlakuan ) 

  =  792,63–  (613,41+  15,99) = 163,23 

Tabel Analisis Ragam 

SD Db JK KT 

F 

Hitung 

F tabel 

0,05 

F tabel 

0,01 

Kelompok 2 613,41 306,71 15,03 4,46 8,65 

Perlakuan 4 15,99 3,99 0,19 3,84 7,01 

Galat 8 163,23 20,40 

   Total 14 792,63 
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Lampiran 7. Data dan Analisis Ragam Tekstur (N) Bakso 

Daging Ayam 

Subs. Pati 

Biji Nangka 

(%) Ulangan Jumlah 

Rata-

rata SD 

 

1 2 3 

   0 22,50 22,50 26,50 71,50 23,83 2,31 

25 25,00 17,00 29,00 71,00 23,67 6,11 

50 16,50 16,50 29,00 62,00 20,67 7,22 

75 20,00 16,00 20,50 56,50 18,83 2,47 

100 17,00 16,00 19,50 52,50 17,50 1,80 

Jumlah 101,00 88,00 124,50 313,50 

   

Analisis Ragam 

Faktor Koreksi (FK) =  
pxn

Yij
p

i

n

j

2

1 1














  =  

  2

35

50,313

x
 

= 
15

98282,25
=  6552,15 

JK Total  =  2

11

Yij
n

j

p

i




–  FK 

=   22,50
2  

+  22,50
2  

+ ... +  19,50
 2   
–  

6552,15 

   =   6856,75 –  6552,15 =   304,60 
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JK Kelompok =   


n

j 1 p

Yij
p

i

2

1









 –   FK 

  =   
5

50,12400,8800,101 222 
–  6552,15 

  =   6689,05  –  6552,15 =   136,90 

JK Perlakuan =  


p

i 1 n

Yij
n

j

2

1














 –  FK 

=  
3

50,52...00,7150,71 222 
–   6552,15 

=   6648,58 –  6552,15 =   96,43 

JK Galat =   JK Total  –  ( JK Kelompok  +  JK 

Perlakuan ) 

  =  304,60 –  (136,90 +  96,43) =   71,27 

Tabel Analisis Ragam 

 

SK db JK KT F hitung 

F tabel 

0,05 

F tabel 

0,01 

Kelompok 2 136,90 65,45 7,35 4,46 8,65 

Perlakuan 4 96,43 24,11 2,71 3,84 7,01 

Galat 8 71,27 

    Total 14 304,60 
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Lampiran 8. Data dan Analisis Ragam Susut Masak (%) 

Bakso Daging Ayam 

Subs. Pati 

Biji Nangka 

(%) 

  

Ulangan 

 Jumlah 

Rata-

rata SD 

 

1 2 3 

   0 12,15 7,46 11,48 31,09 10,36 2,54 

25 12,50 7,57 14,81 34,88 11,63 3,70 

50 13,21 7,19 11,94 32,34 10,78 3,17 

75 12,50 10,55 13,45 36,50 12,17 1,48 

100 13,00 10,88 15,40 39,28 13,09 2,26 

Jumlah 63,36 43,65 67,08 17,09     

 

Analisis Ragam 

Faktor Koreksi (FK) =  
pxn

Yij
p

i

n

j

2

1 1














  =  

  2

35

46,107

x
 

=  
15

11547,65
=  2020,49 

JK Total  =  2

11

Yij
n

j

p

i




–  FK 

  =   12,15
2  

+7,46
2  

+ ... +  15,40
 2   
–  

2020,49 

   =   2109,71 –  2020,49 =   89,22 
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JK Kelompok =   


n

j 1 p

Yij
p

i

2

1









 –   FK 

  =   
5

08,6765,4336,63 222 
–  2020,49 

  =  2083,91 –  2020,49 =   63,42 

JK Perlakuan =  


p

i 1 n

Yij
n

j

2

1














 –  FK 

  =  
3

28,39...88,3409,31 222 
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  =   2034,75 –  2020,49 =   14,26 

JK Galat =   JK Total  –  ( JK Kelompok  +  JK 

Perlakuan ) 

  =  89,22–  (63,42+  14,26) =   11,54 

Tabel Analisis Ragam 

 

SK db JK KT F hitung 

F tabel 

0,05 

F tabel 

0,01 

Kelompok 2 63,42 31,71 21,98 4,46 8,65 

Perlakuan 4 14,26 3,7 2,47 3,84 7,01 

Galat 8 11,54 1,4 

   Total 14 89,22 
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