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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

 Bahan pangan olahan daging umumnya mempunyai nilai gizi yang tinggi 

ditinjau dari kandungan protein, asam amino, lemak, dan mineral. Zaman yang 

makin modern dan masyarakat yang makin sibuk, terutama di kota besar, 

menyebabkan makin sedikit waktu untuk mempersiapkan makanan dengan proses 

yang panjang dan memakan waktu. Di sisi lain, masyarakat makin terbuka 

wawasannya terhadap makanan yang sehat dan bergizi tinggi, namun dapat 

disajikan dengan cepat, contohnya bakso.  

 Yuyun (2008) menyatakan bahwa bakso merupakan jenis makanan yang 

sangat populer di Indonesia, terutama di Jawa. Bakso dibuat dari campuran daging 

tidak kurang dari 50% dan pati atau tepung serealia, dengan atau tanpa bahan 

tambahan makanan yang diizinkan. Bakso diperkenalkan ke Indonesia oleh 

perantau dari Cina akhir Dinasti Ming (awal abad ke-17).  

 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: daging  

sapi, babi, ayam, dan ikan. Bakso yang dibuat dari daging ayam lebih dikenal 

sebagai bakso ayam. Daging ayam mempunyai tekstur yang empuk, karena 

daging ayam mempunyai kandungan protein yang tinggi salah satunya pada 

bagian dada. Daging ayam sangat berpotensi untuk diolah menjadi bakso karena 

daging ayam merupakan salah satu bahan pangan penyumbang protein yang 
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banyak dikonsumsi masyarakat dan harganya lebih murah bila dibandingkan 

dengan daging sapi.    

 Pengolahan bakso daging ayam tidak berbeda jauh dengan pengolahan 

bakso daging sapi. Bakso daging ayam dibuat dengan cara menghaluskan    

daging ayam kemudian dicampurkan dengan tapioka, garam, bahan pengikat 

(putih telur), bumbu (bawang putih, lada dan gula) dan es batu sehingga terbentuk 

adonan yang dapat dibentuk bulat-bulat dengan ukuran yang dikehendaki dan 

dimasukkan ke dalam air panas sampai bakso matang yang ditandai bakso 

tersebut telah terapung di permukaan air (Yuyun, 2008). 

 Tepung yang dapat digunakan dalam pembuatan bakso adalah tapioka,  

pati jagung, tepung sagu, pati kentang dan pati garut akan tetapi yang umum 

digunakan di masyarakat Indonesia adalah tapioka. Sebagian besar masyarakat 

Indonesia terutama Industri rumah tangga menggunakan tapioka dalam 

pembuatan bakso dikarenakan tapioka mudah didapat, harga relatif murah        

dan bakso yang dihasilkan juga cukup baik dilihat dari segi kwalitasnya. 

Penggunaan tapioka dalam pembuatan bakso berguna untuk memperbaiki tekstur 

produk, oleh karena itu untuk mendapatkan bakso dengan kualitas cukup baik 

dibutuhkan jumlah konsentrasi tapioka yang tepat, yaitu 10% dari berat daging 

(Wibowo, 2009). 

 Tepung tapioka memiliki tingkat elastisitas yang tinggi dan dapat 

mencegah agar bakso tidak berkeriput dan berlubang seperti pori-pori, tetapi tidak 

bisa cepat masak pada suhu rendah. Lama waktu yang digunakan untuk memasak 

bakso perlu diperhatikan agar seluruh permukaan hingga bagian tengah bakso  
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bisa matang ketika digoreng atau direbus ulang. Penggunaan tepung tapioka untuk 

adonan bakso bisa dikombinasikan dengan jenis tepung lainnya (Yuyun, 2008).  

 Tepung pati biji durian dapat dikombinasikan dengan tepung tapioka 

menjadi bahan pengisi adonan bakso dikarenakan keduanya memiliki tingkat 

elastisitas yang tinggi. Bakso merupakan makanan yang memiliki sifat   

cenderung lembek, apalagi ketika dimasak ulang, sehingga dimungkinkan 

penggunaan pati biji durian pada adonan bakso bisa menjaga adonan tetap    

kenyal dan kompak. 

 Soebagio, Sriwidodo dan Aditya (2010) menyatakan bahwa biji durian 

kaya akan karbohidrat terutama patinya yang cukup tinggi sekitar 42,1%.            

Di Indonesia biji durian memang belum memasyarakat untuk digunakan sebagai 

bahan makanan, sedangkan di negara Thailand yang mempunyai julukan Gajah 

Putih, biji durian sudah cukup memasyarakat untuk dibuat bubur dengan diberi 

campuran daging buahnya. Bubur biji durian ini menghasilkan kalori yang cukup 

potensial bagi manusia (Rukmana, 1996).  

 Kandungan pati yang cukup tinggi tinggi sekitar 42,1%  pada biji durian 

berpotensi sebagai alternatif pengganti bahan makanan. Biji durian ini sendiri 

memiliki warna putih, apabila biji durian dipotong atau dikupas kulitnya    

biasanya mengeluarkan lendir, lendirnya tidak berbau dan berasa serta larut  

dalam air dingin ataupun panas. Pemanfaatan biji durian sebagai tepung dapat 

menambah informasi tentang gizi pada masyarakat. Selain itu, dengan adanya 

pemanfaatan biji durian ini akan tercipta lingkungan yang bersih.  
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 Rofaida (2008) menyatakan bahwa pengubahan bentuk biji durian  

menjadi tepung akan mempermudah pemanfaatan biji durian menjadi bahan 

setengah jadi yang fleksibel, karena selain tahan lama daya simpannya juga    

dapat dipakai sebagai penganekaragaman pengolahan bahan makanan.        

Produk pengolahan biji durian antara lain wajik, tepung biji durian, kue kering 

dan lainnya.  

 Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai pengaruh penambahan pati biji durian terhadap kualitas kimia           

(air, protein dan lemak) serta organoleptik sebagai salah satu bahan penunjang 

dalam pembuatan bakso daging ayam. 

                                           
1.2. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu bagaimana 

pengaruh penambahan pati biji durian terhadap kualitas bakso daging             

ayam ditinjau dari kualitas kimia (air, protein dan lemak) dan organoleptik 

(warna, bau, rasa  dan tekstur).  

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan 

konsentrasi pati biji durian pada bakso daging ayam terhadap kualitas kimia      

(air, protein dan lemak) serta organoleptik (warna, bau, rasa dan tekstur). 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini yaitu: 

• Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa mengenai pengaruh penam-      

bahan pati biji durian pada bakso daging ayam terhadap kualitas kimia                  

(air, protein dan lemak) serta organoleptik (warna, bau, rasa dan tekstur). 

• Sebagai bahan masukan bagi kalangan masyarakat tentang tambahan jenis pati 

biji durian dalam pembuatan bakso daging ayam sebagai penganekaragaman 

makanan yang dapat diaplikasikan.  

 
1.5. Kerangka Pikir 

 Biji durian merupakan limbah buah durian yang belum dimanfaatkan 

maksimal. Di Indonesia, tanaman durian terdapat di seluruh pelosok Jawa dan 

Sumatra di sepanjang aliran sungai dengan ketinggian tempat untuk bertanam 

tidak boleh lebih dari 800 m dari permukaan laut. Pemanfaatan biji durian dapat 

menghasilkan nilai pangan fungsional, yaitu dengan cara mengolahnya menjadi 

tepung durian yang bergizi sehingga dapat diolah menjadi berbagai produk olahan 

lainya yang bervariasi. 

 Rismana (2006) menyatakan bahwa pengolahan biji durian dapat pula 

dijadikan sebagai pati yang mana kandungan patinya cukup tinggi dan pati biji 

durian ini memiliki warna putih sehingga dapat lebih bermanfaat dalam variasi 

berbagai makanan olahan terutama pada pembuatan bakso. 

Bakso dibuat dengan menambahkan bahan pengisi dan pengikat yang 

terdapat dalam tepung berfungsi mengikat atau mengembalikan tekstur daging 

setelah mengalami pencacahan atau penggilingan. Tepung tapioka merupakan 

salah satu tepung yang mengandung pati yang digunakan sebagai bahan pengikat, 
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selain tepung tapioka perlu adanya modifikasi penambahan bahan pangan lain 

namun harus diperhatikan bahan tambahan tersebut, diusahakan agar bahan 

tambahan tersebut mempunyai nilai gizi yang tinggi dan berguna bagi kesehatan 

yang mengkonsumsinya. Agar baksonya lezat, teksturnya bagus dan bermutu 

tinggi, jumlah tepung yang digunakan sebaiknya tidak lebih dari 50% dari berat 

daging (Wibowo, 2009). Pati biji durian ditambah tepung tapioka adalah salah 

satu alternatif bahan yang bisa digunakan pada proses pembuatan bakso. 

Produk bakso digemari masyarakat baik tua maupun muda. Bakso 

memiliki bentuk bulat seperti kelereng dan berat 25-30 g per butir dan memiliki 

tekstur yang kenyal sebagai ciri spesifiknya. Kualitas bakso sangat bervariasi 

karena perbedaan bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan, proporsi 

daging dengan tepung dan proses pembuatannya (Sudarwati, 2007). 

Pati biji durian dimungkinkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

tambahan dalam pembuatan bakso dimana pati biji durian hampir sama sifatnya 

seperti tapioka (Jufri, Dewi, Ridwan, dan Firli, 2006). Pencarian bahan-bahan 

baru yang dapat digunakan sebagai bahan pengikat untuk granulasi basah telah   

dimulai antara lain penggunaan pati biji durian dalam formulasi tablet 

(Mijohardjo, 1988), hal ini dimungkinkan pula sebagai bahan pengisi atau 

pengikat dalam adonan bakso daging ayam yang akan dilakukan. Kualitas pati 

yang digunakan sebagai bahan makanan sangat berpengaruh terhadap makanan 

yang dihasilkan. Tepung pati yang baik kualitasnya dapat dilihat berdasarkan   

ciri-cirinya yaitu berwarna putih, tidak berbau apek dan teksturnya halus 

(Wibowo, 2009).              
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Penambahan pati biji durian yang digunakan dalam proses pembuatan 

bakso diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan pengisi maupun pengikat      

yang mempunyai nilai gizi tinggi serta sifat kimia yang baik sehingga, akan 

mempengaruhi kualitas kimia dan mutu organoleptik, oleh karena itu perlu 

diketahui konsentrasi penambahan pati biji durian ini yang tepat agar didapat 

kualitas yang terbaik dalam pembuatam bakso daging ayam. 

 
1.6. Hipotesis 

Diduga terdapat pengaruh pada penambahan konsentrasi pati biji durian 

terhadap kualitas kimia (air, protein dan lemak) dan organoleptik pada bakso 

daging ayam. 
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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 
                                                             

2.1. Bakso 

Bakso adalah produk olahan daging yang digiling halus, ditambah bahan 

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

hingga mengapung (Komariah dan Purnomo, 2005). Bakso merupakan makanan 

asal Cina yang sangat digemari masyarakat Indonesia yang dapat ditemukan   

mulai dari restoran hingga pedagang keliling, semakin hari bakso semakin  

banyak penggemarnya, produknyapun semakin berkembang baik jenis maupun 

variasinya (Yuyun, 2008).  

Bakso dapat dibuat dari berbagai jenis daging, seperti daging sapi,   

kerbau, kelinci, ayam dan ikan. Pada prinsipnya, pembuatan bakso terdiri         

atas empat tahap, yaitu: (1) penghancuran daging; (2) pembuatan adonan;                  

(3) pencetakan bakso; dan (4) pemasakan. Pada proses penggilingan daging,   

suhu akan meningkat akibat panas saat penggilingan. Suhu yang diperlukan    

untuk mempertahankan stabilitas emulsi adalah kurang dari 20ºC (Sutaryo dan 

Mulyani, 2004).  Bakso dicetak  secara manual atau dengan alat cetak bakso, lalu 

direbus dalam air mendidih atau dikukus. Cara tersebut akan menghasilkan bakso 

yang sehat, bergizi dan aman dikonsumsi (Anonimus, 2009a). 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). 
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Kualitas bakso ditentukan oleh kualitas bahan-bahan yang digunakan,  

serta perbandingan di dalam adonan. Faktor lain seperti, pemakaian bahan 

tambahan dan cara pemasakan, juga sangat mempengaruhi mutu bakso yang 

dihasilkan. Pada pembuatan bakso perlu ditambahkan putih telur, hal ini 

ditunjukkan apabila putih telur dipanaskan, protein telur akan terkoagulasi 

menjadi jendalan yang berfungsi sebagai bahan perekat yang dapat membuat 

bakso menjadi lebih kenyal dan mengkilat sehingga bakso memiliki tampilan 

yang lebih menarik. Penggunaan pati  berfungsi pula sebagai bahan perekat dan 

bahan pengisi, karena dapat menambah volume adonan sehingga jumlah bakso 

yang dihasilkan lebih banyak. Sebagai bahan perekat dikarenakan pati   

mempunyai kandungan amilopektin tinggi dan daya lekat tinggi sehingga 

mempunyai kemampuan saling mengikat antara partikel lainnya (Winarno, 2004). 

Potongan es perlu dicampurkan ke dalam adonan bakso yang sedang digiling agar 

temperaturnya tetap rendah, sehingga dengan demikian sol yang terbentuk      

tidak segera berubah menjadi gel karena belum waktunya. Pencampuran bumbu-

bumbu ke dalam adonan bakso bertujuan untuk meningkatkan cita rasa, sehingga 

bakso yang dihasilkan lebih lezat (Suprapti, 2005). 

Pembentukan adonan menjadi bola-bola bakso dapat dilakukan dengan 

menggunakan tangan atau dengan mesin pencetak bakso, jika pemakaian tangan, 

caranya gampang saja, adonan diambil dengan sendok makan lalu diputar-putar 

dengan tangan sehingga terbentuk bola bakso. Bagi mereka yang mahir, untuk 

membuat bola bakso ini cukup mengambil segenggam adonan lalu diremas-remas 

dan ditekan kearah ibu jari. Adonan yang keluar dari ibu jari dan telunjuk 

membetuk bulatan lalu diambil dengan sendok (Wibowo, 2009). 
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Bakso yang dipasarkan di Indonesia seharusnya memenuhi syarat kualitas 

Standart Nasional Indonesia (SNI), seperti yang terlihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Syarat Mutu Bakso Daging Menurut SNI 01-3818-1995 

Kriteria uji Satuan Persyaratan 
Bau 
Rasa 
Warna 
Tekstur 
Air 
Abu 
Protein 
Lemak 
Borak 

- 
- 
- 
- 

%b/b 
%b/b 
%b/b 
%b/b 
%b/b 

Normal khas daging 
Gurih 
Normal 
Kenyal 
Maksimal 70,00 
Maksimal   3,00 
Minimal     9,00 
Minimal     2,00 
Tidak boleh ada 

Sumber : Dwiloka (2003). 
             
 Menurut Setiyono (1992) kadar air bakso menunjukkan pengaruh linier 

oleh bahan-bahan pembantu yang ditambahkan, semakin banyak bahan pembantu 

yang ditambahkan kadar air bakso semakin menurun demikian juga untuk      

kadar proteinnya. Redden dan Chen (1995) menyatakan kadar air bakso 

dipengaruhi oleh jenis pati dan sampel daging yang digunakan. 

 
2.2. Daging Ayam  

Daging dikatakan sebagai bahan pangan yang mempunyai nilai gizi tinggi 

karena memiliki kandungan bahan kering yang paling banyak yaitu protein 

(Buckle, Edward, Fleet dan Wotton, 2007). Komposisi daging relatif mirip satu 

dengan yang lainnya, terutama kandungan proteinnya sebesar 15-20%, 

dibandingkan dengan bahan pangan sumber protein nabati, kandungan asam 

amino di dalam daging lebih tinggi dan bervariasi (Yayu, 2001).  

Daging ayam merupakan komoditi peternakan yang dapat menghasilkan 

nilai gizi yang hampir sejajar dengan nilai gizi daging lainnya (Anonimus, 2010). 

Daging ayam mempunyai ciri-ciri khusus antara lain berwarna keputih-putihan 
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atau merah pucat, memiliki serat yang halus dan panjang. Secara umum        

tekstur ayam pedaging lembut, empuk dan rasanya gurih dengan bobot hidup 

antara 1,5 kg sampai 2,0 kg, sedangkan tulang rawan dada belum membentuk 

tulang keras, dengan bentuk lebar, padat dan berisi (Khotimah, 2002). Komposisi 

dan nilai nutrisi bagian karkas ayam dapat dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2. Komposisi dan Nilai Nutrisi Setiap Bagian Karkas Ayam 
 

Bagian karkas ayam Air 
(%) 

Protein 
(%) 

Lemak 
 (%) 

Abu 
(%) 

Dada 77,60 21,30 0,70 0,87 
Paha atas 77,40 18,10 3,80 0,82 
Paha bawah 78,20 18,80 2,70 0,83 
Punggung 76,70 17,50 5,90 0,68 
Rusuk 78,10 17,50 3,90 0,68 
Sayap 78,20 19,40 2,70 0,58 
Leher 78,20 16,80 4,00 0,71 
Ampela 79,80 17,50 2,60 0,74 
Hati 77,10 18,80 2,70 1,02 
Jantung 78,20 13,80 7,10 0,80 

Sumber : Stadelman, Olson, Shemwell, dan  Pasch (1988) 
 

2.3. Tepung Tapioka 

 Tapioka sering digunakan sebagai bahan pengental, bahan pengisi dan 

bahan pengikat dalam industri makanan. Tapioka mengandung karbohidrat 

86,55%; air 13,12%; protein 0,13%; lemak 0,04% dan abu 0,16% (Usmiati, 2009). 

Kandungan pati yang tinggi pada tepung membuat bahan pengisi mampu 

mengikat air tetapi tidak dapat mengemulsi lemak (Winarno, 1993).  

 Usmiati (2009) menyatakan bahwa pati dalam air panas dapat membentuk 

gel yang kental. Pati terdiri atas  dua fraksi yang tidak dapat dipisahkan, yaitu 

fraksi terlarut (amilosa) dan fraksi tidak terlarut (amilopektin). Amilosa bersifat 

higroskopis (mudah menyerap air) sehingga mudah membentuk gel. Tapioka 

mamiliki kadar amilosa 17% dan amilopektin 83%. Proporsi kandungan amilosa 
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dan amilopektin dalam pati menentukan sifat produk olahan; makin sedikit 

kandungan amilosa, makin lekat produk olahannya (Herawati, 2010). Komposisi 

kimia tapioka dapat dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3.Komposisi Kimia Tapioka (dalam 100 gram) 

Jumlah Komposisi 

Kalori (kal) 
Protein (g) 
Lemak (g) 
Karbohidrat (g) 
Air (g) 

362,00 
    0,50 
    0,30 
  89,90 
  12,00 

Sumber : Anonimus (1985) disitasi Savina (2001). 
 

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). Bakso yang 

lezat dan bermutu tinggi, idealnya tapioka yang ditambahkan sebanyak 10% dari 

berat daging (Yuyun, 2008). 

 
2.4. Pati Biji Durian 

Durian (Durio zibethinus murr) adalah termasuk dalam family 

Bombacaceae yang hanya terdapat pada daerah tropis. Di Indonesia durian 

merupakan buah yang amat populer, bahkan di luar negeri terkenal dengan 

sebutan “The King of Fruits” atau “Raja Buah” (Rukmana, 1996). 

Berat buah durian rata-rata 2 sampai 3 kg yang terdiri dari 20% sampai 

30% daging buahnya, sedangkan bijinya 5% sampai 15%, sisanya bobot kulit 

yang mencapai 60% sampai 75% dari bobot keseluruhan buah. Daging buah 

matang (arilus) merupakan bagian yang dapat dikonsumsi dalam keadaan segar, 
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daging dan bijinya sangat bergizi karena kaya akan karbohidrat, protein, lemak 

dan mineral (Anonimus, 2009b). 

Biji durian memiliki kandungan pati yang cukup tinggi sehingga 

berpotensi  sebagai alternatif pengganti bahan makanan atau bahan baku pengisi. 

Biji durian  sebagai bahan makanan memang belum memasyarakat di Indonesia. 

Di Thailand, biji durian sudah cukup memasyarakat untuk dibuat bubur dengan 

cara diberi  campuran daging buahnya (Rofaidah,2008). 

Pengubahan bentuk biji durian menjadi tepung akan mempermudah 

pemanfaatan biji durian menjadi bahan setengah jadi yang fleksibel, karena selain 

tahan lama daya simpannya juga dapat dipakai sebagai penganekaragaman 

pengolahan bahan makanan (Rofaida, 2008).  

Soebagio dkk., (2010) menyatakan bahwa biji durian kaya akan 

karbohidrat terutama patinya yang cukup tinggi sekitar 42,1%. Pati terdiri dari 

amilosa dan amilopektin. Amilosa berperan dalam pembentukan gel sedangkan 

amilopektin membentuk sifat viskoelasti. Semakin besar kadar amilisa, maka 

semakin kecil kemampuan mengembangnya pati dan kekuatan gel semakin 

rendah. Pati biji durian memiliki kadar amilosa sekitar 26,607% dan amilopektin 

73,393% (Zobel, 1992 disitasi oleh Jufri dkk., 2006). Kandungan gizi pati biji 

durian dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Kandungan Gizi Pati Biji Durian 
 

Sifat Fisikokimia Jumlah (%) 
Karbohidrat 
Kadar Lemak 
Kadar protein  
Kadar Air 
Kadar Abu 
Kalium (436 mg) 

68,22 
17,51 
  3,75 
10,35 
  0,17 
  9,00  

Sumber : Febriani (2005) 
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Pati biji durian berupa serbuk berwarna putih kecoklatan, yang 

dipengaruhi oleh kotiledon biji durian, kebersihan dan kualitas air yang baik 

selama proses pembuatan pati (Jufri dkk., 2006). Soebagio dkk., (2010) 

menyatakan bahwa bentuk partikel pati biji durian serupa dengan bentuk           

pati pada umumnya yaitu bentuk granula bulat dengan bagian ujung yang 

membulat seperti topi baja.  

 
2.5. Bumbu-bumbu 

2.5.1. Bawang Putih 

Bawang putih merupakan jenis bumbu yang berasal dari jenis umbi. 

Bawang putih berfungsi memberikan rasa dan bau yang sedap pada masakan  

serta memberikan pengaruh preservative terhadap bahan pangan karena      

mengandung lemak (minyak esensial substansi yang bersifat bakteriostatis) 

(Urbain, 1971 disitasi Santoso, 1992).  

Bawang putih mengandung sejumlah komponen aktif antara lain: 

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

anti radang. 

• Alliin, yaitu suatu asam amino yang antibiotic. 

• Selenium, yaitu suatu mikro mineral yang merupakan faktor yang bekerja 

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

racun yang merusak sel). 

Komposisi umbi bawang putih terdiri atas zat organik yaitu protein, 

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

besi, vitamin dan belerang yang disajikan pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Komposisi Kimia Bawang Putih (per 100 gr bahan) 
 
                      Komposisi Jumlah 

Protein   (g) 
Lemak   (g) 
Air   (g) 
Karbohidrat   (g) 
Kalsium   (mg) 
Fospor   (mg) 
Besi   (mg) 
Vitamin   (mg) 
Kalori   (kkal) 

  4,50 
  0,20 

                         71,00 
                         23,10 
                         42,00 
                       134,00 

  1,00 
                         15,22 
                         95,00 

Sumber : Santoso (1992)  

 
2.5.2. Garam 

Garam merupakan hasil olahan dari air laut. Garam mempunyai peranan 

penting dalam proses memasak baik untuk penyedap maupun untuk mengawetkan 

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

Tomasoa, 1991). Garam khususnya garam dapur merupakan komponen bahan 

makanan terpenting. Konsumsi garam biasanya lebih banyak diatur oleh rasa, 

kebiasaan dan tradisi dari pada keperluan (Winarno, 1993). 

Penggunaan garam dapur pada pengolahan makanan khususnya dalam 

pembuatan bakso sangat diperlukan, selain sebagai pemberi rasa awet dapat juga 

sebagat perbaikan mutu bakso agar menjadi lebih kenyal (Sunarlim, 1994). 

Pemberian garam berfungsi memberi ruang antar filamen (aktin-miosin) menjadi 

lebih besar sehingga dapat menahan air dan akan meningkatkan mutu bakso 

(kekerasan dan kekenyalan) yang dihasilkan (Sunarlim,1994). 

 
2.5.3. Lada 

Lada sebagai bumbu masakan bisa memberi bau sedap, harum dan 

menambah kelezatan rasa makanan, karena di dalam lada terdapat tiga zat khas 
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yaitu alkaloid (piperine), minyak atheris dan resine. Piperine adalah zat-zat dari 

kelompok yang sama seperti nicotine, grecoline dan conicine. Lada dapat 

meningkatkan dan memodifikasi flavor pada pengolahan daging sehingga 

perbedaan formulasi lada yang ditambahkan akan menghasilkan produk daging 

dengan flavour yang berbeda pula (Soeparno, 2005).  

 
2.5.4. Es Batu atau Air Es 

Pembuatan bakso perlu ditambahkan es batu atau air es sebanyak         

10%-15% dari berat daging atau bahkan 30% dari berat daging (Wibowo, 2009). 

Tujuan penambahan es batu atau air es menurut Rochfanti (2005) dan Wibowo 

(2009) adalah: 

• Melarutkan garam dan mendistribusikannya secara merata ke seluruh 

permukaan massa daging. 

• Membantu pembentukan emulsi. 

• Mempertahankan mutu adonan karena pengaruh peningkatan suhu akibat 

pemanasan mekanik yang dihasilkan selama penghancuran dan pencampuran. 

• Menambah air ke adonan sehingga adonan tidak kering selama pembentukan 

adonan maupun selama perebusan dan meningkatkan rendemen bakso. 

 
2.6. Air 

Sudarmadji, Haryono, Suhardi (1997) menyatakan bahwa air dalam bahan 

pangan dibagi dalam bentuk yaitu: 

• Air bebas terdapat dalam ruangan antar sel, intergranular dan pori-pori bahan 

pangan. 
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• Air yang terikat secara lemah karena terserap atau terabsorbsi pada per-

mukaan koloid makro molekuler seperti protein, pektin, pati dan selulosa  

yang terdispersi di antara koloid tersebut dan merupakan pelarut zat-zat         

di dalam sel. 

• Air dalam keadaan terikat kuat, ikatannya bersifat ionik dan sukar dihilangkan 

atau diuapkan, air ini tidak membeku meskipun pada suhu 0ºC. 

 
2.7. Protein 

Kadar protein dalam bahan pangan umumnya dipakai sebagai salah satu 

cara untuk mengukur mutu bahan pangan itu sendiri, karena protein adalah suatu 

zat yang sangat penting. Fungsi utama protein yaitu membangun jaringan baru 

dan memelihara jaringan yang telah ada (Winarno, 2004). 

Kualitas protein ditentukan oleh komposisi asam amino, sehingga    

protein mempunyai kualitas beraneka ragam tergantung sampai seberapa        

besar protein dapat menyediakan asam amino esensial dalam jumlah memadai 

(Buckle at al., 2007). Protein yang mampu menyediakan asam amino esensial 

dalam perbandingan yang menyamai kebutuhan manusia mempunyai mutu     

yang tinggi dan sebaliknya protein yang kekurangan satu atau lebih asam        

amino esensial mempunyai mutu yang rendah (Winarno, 1993). 

 
2.8. Lemak 

 Kadar lemak daging secara umum berkisar antara 5-40% tergantung jenis, 

spesies, umur dan aktivitas ternak (Winarno, 2004). Asam-asam lemak dibagi 

menjadi 2 golongan yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh  

(Ketaren, 1986). Lemak daging sebagian besar terdiri atas asam-asam jenuh 
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terutama palmitat dan stearat. Lemak daging juga mengandung asam-asam   

lemak tidak jenuh yang biasa ditemukan pada lemak daging seperti oleat,    

linoleat dan linolenat (Hadiwiyoto, 1992). 

 
2.9. Uji Organoleptik 

 Uji organoleptik adalah penilaian secara sensori yang dilakukan dengan 

menggunakan indera pengecap, perasa pada waktu bahan pangan disajikan. 

Penilaian menggunakan indera pengecap dan perasa dipakai untuk mengukur 

mutu bahan pangan dalam rangka pengendalian mutu pengembangan produk  

yang baru (Idris, 2005). Organoleptik dari suatu bahan pangan akan 

mempengaruhi diterima atau ditolak bahan pangan tersebut oleh masyarakat 

sebelum menilai kandungan gizi dari bahan pangan (Winarno, 2004).  

 Warna yang terdapat pada bahan pangan dapat memberikan petunjuk 

mengenai perubahan dalam makanan, contohnya adalah terdapat pencoklatan 

(Deman, 1997 disitasi Rochfanti, 2005). Ada tiga penyebab warna suatu bahan 

pangan yaitu pigmen yang secara alami terdapat pada bahan pangan, reaksi 

karamelisasi, reaksi maillard, oksidasi dan penambahan zat pewarna alami       

atau buatan (Winarno, 2004). Menurut Dwiloka (2003) bahan pangan yang 

mengalami perubahan oleh pemanasan dapat diduga mengalami perubahan warna. 

Rasa makanan dapat dikenali dan dibedakan oleh kuncup-kuncup cecapan 

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

Rasa mempunyai 4 cecapan utama yaitu asin, asam, manis, dan pahit (Kartika, 

Hastuti dan Supraptono. 1987). Rasa pada produk daging dapat dipengaruhi oleh 

reaksi kimia yang terjadi selama proses pengolahan pangan misalnya reaksi   

pencoklatan serta kandungan glutamin (Belitz and Grosh, 1999). Rasa suatu 
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bahan pangan dapat berasal dari bahan pangan itu sendiri dan apabila telah 

mendapatkan perlakuan atau pengolahan maka rasanya akan dipengaruhi oleh 

bahan yang ditambahkan selama pengolahan (Damayanti, 2002).  

Rasa sebagian besar bahan pangan biasanya tidak stabil, yaitu dapat 

mengalami perubahan selama penanganan dan pengolahan, selain itu perubahan 

tekstur atau viskositas dapat pula mengubah cita rasa (Winarno, 2004). Menurut 

Kartika (1992) rasa yang diterima panelis berkaitan dengan penglihatan,  

pembauan, dan perabaan. Pemberian bumbu-bumbu umumnya bertujuan untuk 

memberikan rasa tertentu pada suatu produk dengan proses. 

Tekstur suatu bahan pangan dipengaruhi oleh bentuk dan susunan 

strukturnya, dan hal ini sangat tergantung pada penanganan dan pengolahan  

bahan pangan tersebut. Tekstur dari bahan pangan dapat dievaluasi dengan uji 

mekanik (menggunakan instrumen) atau dengan analisis secara penginderaan 

(Caric, 1992).  

Menurut Weir (1960) dan Bratzler (1971) tekstur daging merupakan salah 

satu penentu kualitas daging. Kesan keempukan secara keseluruhan meliputi tiga 

aspek yaitu kemudahan awal penetrasi gigi ke dalam daging, mudahnya daging 

dikunyah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, dan jumlah residu yang 

tertinggal setelah pengunyahan. Keempukan daging dapat ditentukan  dengan dua 

metode yaitu organoleptik dan fisik. Metode organoleptik dapat dilakukan dengan 

cara uji panel cita rasa yaitu melalui sentuhan atau rabaan dengan tangan dan 

bagian-bagian mulut. 

 Metode dalam pengujian mutu organoleptik pangan dapat digunakan  

untuk membedakan kualitas bahan pangan tentang bau, rasa, tekstur secara 
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langsung dan pengujian mutu (Larmond, 1984). Menurut Wibowo (2009)         

ada 4 parameter utama yang perlu dinilai, yaitu: warna, bau, rasa, dan tekstur. 

Kriteria dan mutu sensoris bakso daging dapat dilihat pada Tabel 6.   

Tabel 6. Kriteria Mutu Sensoris Bakso 
 

Parameter Bakso Daging 

Kenampakan Bentuk bulat halus, berukuran seragam, bersih, tidak 
kusam, dan tidak berjamur 

Warna 
Coklat muda cerah atau sedikit agak kemerahan atau 
coklat muda agak keputihan atau abu-abu. Warna 
tersebut tidak merata 

Tekstur Tekstur kompak, elastis, kenyal tetapi tidak liat, tidak 
ada serat, tidak basah berair, dan tidak rapuh 

Rasa 
Rasa lezat, enak, rasa daging dominan dan rasa bumbu 
cukup menonjol tetapi tidak berlebihan, tidak terdapat 
rasa asin yang mengganggu 

Bau Bau khas daging segar rebus dominan tanpa bau tengik, 
bau bumbu cukup tajam 

Sumber : Wibowo (2009) 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 
       

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Rekayasa dan Pengolahan 

Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang dan 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas  

Brawijaya Malang untuk analisa kualitas kimia bakso daging ayam.         

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus sampai dengan tanggal  

23 November 2011. 

 
3.2. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bakso yang dibuat dari 

daging bagian dada ayam boiler betina berumur 40 hari yang didapatkan dari 

peternak daerah Karangwidoro kecamatan Dau Malang. Tepung tapioka merek 

“Dua Angsa”, garam merek “Lumba-lumba”, bawang putih, gula, lada dan telur 

yang diperoleh dari pasar Desan kelurahan Karangbesuki kecamatan Sukun 

Malang. Bahan tambahan yang lain adalah es batu dan pati biji durian yang diolah 

sendiri dengan mengambil biji durian dari daerah Tulungagung. 

 
3.2.1. Alat-alat 

 Peralatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah: chopper, panci, 

kompor gas, tatakan, pengaduk, termometer, baskom, sendok, peniris, pisau, 

timbangan analitik, freezer, cawan petri, oven, eksikator, tanur pemanas,       

kertas saring, seperangkat alat ekstraksi lemak metode Soxhlet (Memmert         
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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. 

 
3.2.2. Bahan-bahan 

Bahan kimia yang digunakan dalam penelitian ini meliputi akuades,   

NaOH 1 N (E. Merck, Jerman), tablet kjeldahl (E. Merck, Jerman), H2SO4 pekat 

(E. Merck, Jerman), asam borat (E. Merck, Jerman), indikator methyl orange, 

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

 
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. Faktor yang diteliti yaitu perbedaan konsentrasi penambahan pati biji 

durian pada bakso daging ayam, susunan perlakuan pada percobaan ini dapat 

dilihat pada Tabel 7.  

Tabel 7. Percobaan dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang digunakan 
pada penelitian 

 
Pati Biji Durian  

(%) 
Kelompok 

K1 K2 K3 
P0 P0K1 P0K2 P0K3 
P1 P1K1 P1K2 P1K3 
P2 P2K1 P2K2 P2K3 
P3 P3K1 P3K2 P3K3 
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3.3.1. Perlakuan Sampel dan Macam Perlakuan 

 Sampel penelitian terdiri dari bakso daging ayam yang berasal dari jenis 

ayam yang sama tetapi mengambil ayam dari tiga peternak yang berbeda.     

Ayam dari peternak yang berbeda-beda ini dijadikan sebagai dasar pembagian 

kelompok. Pada tiap-tiap kelompok daging diperlakukan penambahan konsentrasi 

tapioka 10% dari berat adonan dan pati dari biji durian yang bervariasi dari berat 

daging ayam.  

 Perlakuan pada penelitian ini adalah: 

P0 : Tanpa penambahan konsentrasi pati biji durian. 

P1 : Penambahan konsentrasi pati biji durian 5% (b/b) dari berat daging. 

P2 : Penambahan konsentrasi pati biji durian 10% (b/b) dari berat daging. 

P3 : Penambahan konsentrasi pati biji durian 15% (b/b) dari berat daging. 

 
3.3.2. Prosedur Penelitian 

1) Pembuatan pati biji durian dibuat dengan menggunakan metode tradisional 

pembuatan pati (Jufri dkk., 2006), yaitu: 

a. Biji durian sebanyak 3,1kg dibersihkan dari selubung luar dan kulit arinya. 

b. Selanjutnya biji dipotong-potong dan dihancurkan dengan menggunakan 

blender kecepatan maksimal dengan bantuan air (1:2). 

c. Bahan kemudian diperas menggunakan kain penyaring ke dalam wadah 

hingga ampas tidak mengeluarkan air perasan lagi (3x penyaringan). 

d. Suspensi atau filtrat yang dihasilkan kemudian diendapkan selama 24 jam 

hingga pati mengendap sempurna. 
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e. Cairan supernatan dibuang dan endapannya dicuci berulang-ulang (setiap     

24 jam) dengan air selama 3 hari hingga diperoleh endapan pati yang lebih 

jernih. 

f. Pati yang dihasilkan kemudian dikeringkan dengan cara dijemur pada 

sinar matahari hingga kering ±3 hari, lalu diserbukkan dengan 

menggunakan blender dan diayak menggunakan mesh 80, hingga 

diperoleh butiran-butiran halus pati biji durian. 

2) Prosedur pembuatan bakso daging ayam (Yuyun, 2007) yang telah 

dimodifikasi, yaitu: 

a. Persiapan bahan meliputi pengambilan daging dada ayam segar tanpa kulit 

dan penyiapan bahan tambahan seperti es batu 15%, bawang putih 1,5%, 

garam 2,5%, gula 1%, lada 0,5%, dan putih telur 3% dari berat adonan 

yang komposisinya dapat dilihat pada Tabel 8. 

b. Daging dipotong kecil-kecil dan dapat dicincang dengan alat pencincangan 

(chopper) bersama garam dan es batu terlebih dahulu, baru kemudian 

dicampur dengan bahan-bahan lain yaitu bawang putih, gula, lada dan      

putih telur dengan alat yang sama. 

c. Tepung tapioka ditambahkan sebanyak 10% dari berat adonan dan pati biji 

durian ditambahkan sesuai dengan perlakuan penelitian 0%, 5%, 10%, 

15% dari berat daging ayam. 

d. Adonan dicetak bulat-bulat dengan menggunakan tangan. 

e. Pemasakan adonan bakso dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, 

bakso dipanaskan dalam panci berisi air hangat ± 60ºC, sampai          

bakso mengeras dan mengambang di permukaan air. Pada tahap 
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selanjutnya bakso dipindahkan ke dalam panci yang berisi air mendidih 

dengan suhu 100ºC, kemudian direbus sampai matang biasanya sekitar    

10 menit.  

Tabel 8. Komposisi Adonan Penetitian 
 

Bahan-bahan (g) P0 P1 P2 P3 
Daging ayam  166,25       157,94         150,46         143,68 
Pati biji durian         0           8,31           15,79           22,57 
Tepung tapioka    25          25    25    25 
Gula    2,5          2,5    2,5    2,5 
Bawang putih    3,75          3,75    3,75    3,75 
Garam    6,25          6,25    6,25    6,25 
Lada    1,25          1,25    1,2 5    1,25 
Putih telur    7,5          7,5    7,5    7,5 
Es batu   37,5         37,5   37,5    37,5 
Jumlah    250          250        250         250 

 

3.4. Variabel Pengamatan  

Variabel pengamatan pada penelitian ini sebagai berikut : 

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

2. Analisis kadar protein (Sudarmadji dkk., 1997) seperti pada Lampiran 2. 

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

4. Organoleptik yang meliputi warna, bau, rasa, dan tekstur Organoleptik 

(Watts, Ylimaki, Jeffery, dan Elias, 1989) seperti pada Lampiran 4. 

 
3.5. Analisis Data 

 Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis ragam 

(ANOVA) mengingat hanya ada 1 variabel bebas yaitu konsentrasi pati             

biji durian yang berbeda dan apabila diketahui variable bebas berpengaruh 

terhadap variable terikat (Fhitung>Ftabel) pada tabel analisis ragam di antara 
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perlakuan, dan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) apabila 

berbeda nyata (Yitnosumarto, 1993). 

 
3.6. Batasan Istilah 

Pati Biji Durian : Suspensi atau filtrat yang kemudian diendapkan    

selama 3 hari hingga pati mengendap sempurna dan 

cairan dibuang (18 jam sekali di ganti air), endapan 

dikeringkan dan diayak sehingga dihasilkan pati        

biji durian. 

Kualitas Organoleptik : Kualitas inderawi yang dilakukan dengan uji intensitas 

terhadap organoleptik (warna, bau, rasa, dan tekstur). 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

3.7 Diagram alir pembuatan pati biji durian  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Pati Biji Durian 

 

Biji durian 

Dicuci dan dikupas kulitnya  

Biji durian diblender dengan air 
(perbandingan 1:1)

Diblender sampai halus dan diayak 
(mes ukuran 60)

Air dibuang dan ambil  
endapan yang terbentuk  

Pati Biji 
Durian 

Dipotong kecil-kecil 

Disaring dengan menggunakan kain,  
sarinya diendapkan selama 3 hari  
(setiap 18 jam sekali air diganti) 

Dijemur selama ± 3 hari 
di bawah sinar matahari  
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3.8  Diagram alir penelitian pembuatan bakso daging ayam dengan 
penambahan pati biji durian   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                                               

 

Gambar 2. Diagram Alir Penelitian 

Daging ayam tanpa kulit dipotong kecil-kecil 
dan digiling dengan chopper bersama 

sebagian es batu 

Ditambah sebagian sisa es batu dari total 
15%, bawang putih 1,5%,  putih telur 3% 
dan tepung tapioka 10% dari berat adonan 

dan ditambah pati biji durian  
(masing-masing 0%, 5%, 10% dan 15%)  

dari berat daging 

Pencetakan bulat-bulat 8-10 g 

Panaskan dalam air bersuhu 60-800C, kemudian 
dipindahkan dalam  air mendidih dengan suhu 1000C    

sampai matang ±10 menit

Bakso 

Adonan 

Digiling menggunakan 
chopper sampai halus 

Analisa: 
1. Kadar Air 
2. Kadar Protein 
3. Kadar Lemak 
4. Organoleptik 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1. Pengaruh Penambahan Pati Biji Durian terhadap Kadar Air Bakso 
Daging Ayam 

 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa penambahan pati biji durian pada 

pembuatan bakso daging ayam memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap kadar air bakso daging ayam. Data dan analisis statistik dari kadar air 

bakso daging ayam selengkapnya pada Lampiran 6. Rata-rata nilai  kadar air 

bakso daging ayam dan hasil UJBD 1% dapat dilihat pada Tabel 9.  

Tabel 9. Rata-rata Nilai Kadar Air (%) Bakso Daging Ayam dan Hasil UJBD 1% 
 

Perlakuan Rata-rata (%) Notasi 
P0 70,72  ± 1,22   c 
P1 69,27  ± 1,23     bc 
P2 67,61  ± 1,59 ab 
P3 66,38  ± 1,44                    a 

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

 
Berdasarkan Tabel 9, diketahui bahwa perlakuan P3 berbeda sangat nyata 

dengan perlakuan P0 dan P1, tetapi tidak berbeda nyata dengan P2. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai kadar air bakso daging ayam akan semakin menurun 

dengan meningkatnya konsentrasi pati biji durian. Nilai kadar air tertinggi yaitu 

pada perlakuan P0 dengan tanpa penambahan pati biji durian sebesar 70,72%, 

sedangkan kadar air terendah terdapat pada perlakuan penambahan pati biji durian 

15% (P3) yaitu sebesar 66,38%. 

Nilai kadar air menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penambahan 

pati biji durian, akan menurunkan kadar air dari bakso daging ayam. Hal ini 

disebabkan karena tingginya kadar protein pati biji durian, sehingga memiliki 
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kemampuan mengikat air. Winarno (2004) menyatakan bahwa pengikatan air oleh 

protein terjadi melalui ikatan hidrogen. Molekul air membentuk hidrat dengan 

molekul protein melalui atom-atom N dan O. Selanjutnya Purnomo (1995) 

mengemukakan bahwa sebagian air daging terikat pada kelompok hidrofilik 

protein, karena distribusi elektron molekul air tidak normal. 

Perbedaan kadar air bahan yang dipergunakan juga mempengaruhi kadar 

air bakso daging ayam yang dihasilkan. Pemakaian tepung tapioka 10% memiliki 

kadar air yang tinggi dibandingkan dengan pemakaian tepung tapioka 10% yang 

ditambahkan dengan pati biji durian 5%, 10% dan 15% dengan berturut-turut.  

Pati biji durian mempengaruhi kadar air bakso, semakin banyak pati 

menyebabkan kadar air semakin rendah. Hal ini dikarenakan pada saat perebusan 

bakso, pati biji durian mengalami proses gelatinisasi. Granula patinya bersifat 

menyerap air saat proses gelatinisasi dan membengkak. Selain itu, pati 

membentuk hidrat dengan air, protein daging dan garam. Pembentukan hidrat 

menyebabkan air terikat kuat yang berpengaruh dalam penentuan kadar air.       

Menurut Sudarmaji dkk., (1997) air terikat kuat sulit dibebaskan dengan cara 

penguapan atau pengeringan. 

Soeparno (2005) menyatakan bahwa kadar air bahan pangan terbagi 

menjadi 2 bagian yaitu kadar air bebas dan kadar air terikat. Kadar air terikat 

terbagi menjadi 3 lapisan, air terikat secara kimia pada bahan pangan sebesar      

4-5% (lapisan I), air terikat agak lama dengan molekul protein bahan pangan 

sebesar 4% (lapisan II), dan air yang berada di molekul protein bahan pangan 

sebesar 10% (lapisan III). Air terikat pada (lapisan I dan II), molekul air diantara 
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molekul protein (lapisan III) dan air yang masuk selama pemasakan sebagi         

air imbibisi. 

Menurut Purnomo (1995) air bebas dapat dengan mudah hilang bila  

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

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa meskipun perlakuan           

P3 (15%) lebih  banyak menyerap air dari pada perlakuan P1 (5%), tapi air yang 

diserap termasuk air terikat kuat, jadi sulit untuk dibebaskan. Setiyono (1992)  

berpendapat bahwa kadar air bakso menunjukkan pengaruh linier oleh bahan-

bahan pembantu yang ditambahkan, semakin banyak bahan pembantu yang 

ditambahkan kadar air bakso semakin menurun demikian juga untuk kadar 

proteinnya. Redden and Chen (1995) menyatakan kadar air bakso dipengaruhi 

oleh jenis pati dan sampel daging yang digunakan. 

Bakso daging ayam ini merupakan produk olahan tradisional, secara   

tidak sengaja telah menerapkan teknologi restructured meat. Persyaratan 

standarnyapun seyogyanya mengikuti syarat mutu makanan olahan. Pada 

penelitian ini khususnya untuk bakso daging ayam telah memenuhi syarat      

mutu bakso daging menurut SNI 01-3818-1995 kadar air maksimal 70,00%. 

 
4.2.  Pengaruh Penambahan Pati Biji Durian terhadap Kadar Protein Bakso  

Daging Ayam 
 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa penambahan pati biji durian pada 

pembuatan bakso daging ayam memberikan pengaruh nyata (P<0,05) terhadap 

kadar protein bakso daging ayam. Data dan analisis statistik dari uji kadar protein 

bakso daging ayam selengkapnya pada Lampiran 7. Rata-rata nilai kadar protein 

bakso daging ayam dan hasil UJBD 5% dapat dilihat pada Tabel 10. 
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Tabel 10. Rata-rata Nilai Kadar Protein (%) Bakso Daging Ayam dan Hasil  
UJBD 5% 

 
Perlakuan Rata-rata (%) Notasi 

P0 12,20  ± 0,47 bc 
P1 12,52  ± 0,59                    bc 
P2 11,59  ± 0,51                  ab 
P3 10,75  ± 0,64                  a 

Keterangan : Superskrip yang berbeda a, b dan c yang berbeda pada kolom yang sama 
menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) 

 
 Berdasarkan Tabel 10 menunjukkan bahwa P0 berbeda nyata dengan P3, 

tetapi tidak berbeda nyata dengan P1 dan P2. Perlakuan P2 tidak berbeda nyata 

dengan P3. Rata-rata kadar protein tertingggi yang dihasilkan bakso terdapat pada 

perlakuan P0 tanpa penambahan konsentrasi pati biji durian sebesar 12,20% dan 

perlakuan P1 dengan konsentrasi pati biji durian 5% yaitu sebesar 12,52%, 

sedangkan kadar protein bakso terendah dihasilkan pada perlakuan P3 (15%) 

sebesar 10,75%, sehingga perlakuan tanpa penggunaan pati biji durian dan dengan 

penggunaan pati biji durian sebesar 5% akan menghasilkan bakso dengan kualitas 

lebih baik ditinjau dari kadar proteinnya. 

 Penurunan kadar protein bakso dipengaruhi oleh peningkatan konsentrasi 

pati biji durian yang digunakan. Hal ini disebabkan karena pati merupakan 

karbohidrat, maka bila pati ditambahkan pada adonan bakso dengan komposisi 

adonan yang sama dapat menyebabkan penurunan kadar protein dari bakso yang 

dihasilkan. Tiven (2007) menambahkan bahwa semakin tinggi penambahan 

tepung maka protein bakso semakin kecil. 

Kadar protein bakso daging ayam pada penelitian ini apabila  

dibandingkan dengan Standar Nasional Indonesia untuk makanan yang diolah 

seperti bakso masih memenuhi syarat mutu. Persyaratan mutu bakso daging 

menurut SNI 01-3818-1995 yaitu memiliki standar kadar protein minimal 9,0%. 
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Kandungan protein bakso pada penelitian ini memiliki rataan sekitar 11,76%    

dari keseluruhan perlakuan dan jika dilihat rata-rata protein terendahpun masih 

memenuhi standar yaitu 10,75%. Hal ini dibuktikan bahwa pembuatan bakso 

daging ayam pada penelitian ini dilakukan perebusan dengan selalu mengontrol 

suhu yang digunakan, sehingga nutrisi yang ada dalam produk tidak banyak rusak.  

 
4.3. Pengaruh Penambahan Pati Biji Durian terhadap Kadar Lemak Bakso 

Daging Ayam 
 

 Hasil pengujian menunjukkan bahwa penambahan pati biji durian pada 

pembuatan bakso daging ayam memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

terhadap kadar lemak bakso daging ayam. Data dan analisis statistik dari kadar 

lemak bakso daging ayam selengkapnya terdapat pada  Lampiran 8. Rata-rata nilai 

kadar lemak bakso daging ayam dapat dilihat pada Tabel 11. 

Tabel 11. Rata-rata Nilai Kadar Lemak (%) Bakso Daging Ayam dan Hasil  
UJBD 5% 

 
Perlakuan Rata-rata (%) Notasi 

P0 2,01  ± 0,41 a 
P1 2,30  ± 0,58   ab 
P2 2,88  ± 0,20       bc 
P3 2,91  ± 0,29       bc 

Keterangan : Superskrip yang berbeda a, b dan c yang berbeda pada kolom yang sama 
menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) 

 
 Pada Tabel 11 dapat diketahui bahwa perlakuan P0 berbeda nyata dengan 

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

P1 tidak berbeda nyata dengan perlakuan P2 dan P3. Kadar lemak tertinggi 

terdapat pada konsentrasi penambahan pati biji durian 15% (P3) yaitu sebesar 

2,91% dan nilai terendah di dapat pada tanpa penambahan pati biji durian           

P0 sebesar 2,01%. Hal ini dapat diartikan bahwa kenaikan penggunaan             

pati biji durian sebesar 1 level akan menyebabkan kenaikan kadar lemak,   
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peningkatan kadar lemak bakso dipengaruhi oleh peningkatan konsentrasi pati biji 

durian yang di gunakan. 

 Peningkatan konsentrasi pati yang semakin tinggi menyebabkan terjadi 

peningkatan kadar lemak dari bakso yang dihasilkan. Semakin tinggi bahan 

pengisi yang ditambahkan berupa pati (karbohidrat), sedangkan komposisi adonan 

bahan yang lain sama akan menyebabkan semakin pekatnya campuran dan 

menyebabkan terjadinya penurunan kadar air. Pati yang tinggi akan berinteraksi 

dengan protein daginging sehingga keberadaan air bebas pada produk semakin 

rendah (Supeni, 1995). Kadar lemak dari daging ayam tanpa kulit yang didapat 

rata-rata 1,34%, sedangkan kadar lemak pati biji durian rata-rata 0,38% yang 

terdapat pada Lampiran 14. Sudarmadji dkk., (1997) menambahkan bahwa 

turunnya kadar air dari bahan pangan yang dihasilkan menyebabkan persentase 

bahan kering dalam bahan pangan juga semakin meningkat.  

 Melihat dari perbandingan antara kadar lemak daging dan pati biji durian 

serta besarnya penurunan kadar air yang terjadi, maka peningkatan konsentrasi 

menggunakan pati biji durian akan menyebabkan peningkatan kadar lemak dari 

bakso yang dihasilkan. Hal ini dibuktikan pada data hasil analisis kadar lemak 

bakso daging ayam apabila dibandingkan dengan data hasil analisis kadar air 

bakso daging ayam (Tabel 9) terdapat hubungan bahwa semakin menurunnya 

kadar air bakso daging ayam seiring dengan penambahan pati biji durian,       

kadar lemak bakso daging ayam akan semakin meningkat (Tabel 11).  
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4.4. Pengaruh Penambahan Pati Biji Durian terhadap Organoleptik Bakso 
Daging Ayam 

 
 Pengujian bakso daging ayam dengan penambahan pati biji durian 

dilakukan oleh 5 panelis semi terlatih yang meliputi pengujian organoleptik 

warna, bau, rasa, dan tekstur. Jumlah panelis sangat tergantung pada kualifikasi 

panelis yang tersedia dan produk yang dinilai, dengan jumlah panelis sedikit   

tetapi mempunyai sensitivitas yang tinggi akan memberikan hasil yang baik 

dibandingkan jumlah panelis yang lebih banyak tetapi sensitivitasnya rendah. 

Pada umumnya panelis yang mempunyai sensitivitas tinggi sangat sedikit,    

jumlah minimum untuk suatu pengujian 5 orang, dengan melakukan beberapa  

kali ulangan akan memberikan penilaian secara memuaskan (Kartika dkk., 1987). 

 Pengujian intensitas yaitu dengan pemberian ranking variabel mutu, dan 

suatu variabel mutu dikategorikan menggunakan metode skala rasio berdasarkan 

salah satu sampel. Pengujian intensitas menggunakan panelis semi terlatih 

sejumlah 5-10 orang (Soekarto, 1985). 

 
4.4.1. Kesukaan Panelis terhadap Warna Bakso Daging Ayam 

Hasil analisis ragam pada Lampiran 9 menunjukkan bahwa dengan 

perlakuan penambahan pati biji durian memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap nilai organoleptik warna bakso daging ayam. Rata-rata nilai 

organoleptik warna bakso daging ayam dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan 

(UJBD) pada masing-masing perlakuan ditunjukkan pada Tabel 12. 

Berdasarkan Tabel 12 dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata organoleptik 

warna pada bakso daging ayam yang tertinggi dihasilkan pada perlakuan tanpa 

penambahan pati biji durian (P0) dengan nilai rata-rata 2,73 dan nilai rata-rata 
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terendah diperoleh pada perlakuan penambahan pati biji durian  (P3) yaitu   

sebesar 1,87.  

Tabel 12. Rata-rata Nilai Kesukaan terhadap Warna Bakso Daging Ayam dan 
Hasil UJBD 1% 

 
Perlakuan Rata-rata (%) Notasi 

P0 2,73  ± 1,15                      bc 
P1 2,33  ± 0,58                    ab 
P2 2,40  ± 1,00                    ab 
P3 1,87  ± 0,58                    a 

Keterangan : Superskrip yang berbeda (a, b dan c) pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 
pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai organoleptik warna bakso daging 
ayam. 

 
 Warna bakso daging ayam dengan tanpa penambahan pati biji durian 

cenderung lebih disukai dari pada bakso ayam dengan penambahan konsentrasi 

pati biji durian 15% (P3) yakni dengan warna cenderung buram/putih kecoklatan.    

Hal ini karena pati biji durian kaya akan karbohidrat terutama patinya yang   

cukup tinggi sekitar 42,1% dibanding dengan ubi jalar 27,9% atau singkong 

34,7% menurut (Soebagio dkk., 2010).  

Kecenderungan panelis yang lebih menyukai warna bakso daging ayam   

tanpa penambahan konsentrasi pati biji durian ini sesuai dengan parameter  

kriteria mutu sensoris yang baik dari bakso, yaitu warna-warnanya merata       

tanpa ada warna lain yang mengganggu sebagai mana dikemukakan oleh 

(Wibowo, 2009). Pati biji durian dapat mempengaruhi warna pada daging yang 

menyebabkan warna putih agak kecoklatan pada bakso daging ayam yang 

dihasilkan. Konsentrasi penambahan pati biji durian yang tinggi pada bakso 

daging ayam menghasilkan warna agak coklat lebih dominan, begitu juga 

sebaliknya.  

Hasil penilaian organoleptik pada Tabel 12 menunjukkan bahwa  

perlakuan penambahan konsentrasi pati biji durian sebesar 5% mengalami 
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penurunan dibandingkan dengan perlakuan penambahan konsentrasi pati           

biji durian sebesar 10%. Penurunan rata-rata nilai organoleptik tersebut 

disebabkan oleh tidak stabilnya pati biji durian pada bakso daging ayam.      

Proses pemanasan dalam pembuatan bakso mempengaruhi stabilitas pati. 

Perlakuan penambahan konsentrasi pati biji durian 5% pada bakso daging      

ayam kurang terjadi degradasi, sehingga menyebabkan warna lebih terang     

kearah putih/lebih cerah pada produk akhir.  

Nilai organoleptik yang signifikan dihasilkan dari perlakuan tanpa 

penambahan pati biji durian pada bakso daging ayam (P0), warna yang dihasilkan 

putih seperti bakso ikan tetapi memberikan rata-rata nilai organoleptik tertinggi 

oleh panelis sebesar 2,73. Penurunan rata-rata nilai organoleptik dihasilkan dari 

perlakuan penambahan konsentrasi pati biji durian tertinggi sebesar 15% pada 

bakso daging ayam.  

Pengaruh warna pada bakso daging ayam juga dipengaruhi konsentrasi 

mioglobin pada daging. Menurut Soeparno (2005) mioglobin adalah salah satu 

dari protein sarkoplasmik yang terbentuk dari suatu rantai polipeptida tunggal 

yang terikat di sekeliling suatu grup heme yang membawa oksigen. Grup heme 

tersebut tersusun dari suatu atom Fe dan suatu cincin porfirin. Tingginya 

konsentrasi heme, mioglobin, dan besi dalam daging akan menyebabkan warna 

daging menjadi lebih gelap (Boulianne and King, 1998). Mioglobin pada daging 

ayam sangatlah sedikit yaitu 0,025% dari berat segarnya, sehingga daging ayam 

memilki warna putih pucat (Soeparno, 2005). Warna putih kecoklatan pada bakso 

daging ayam yang dihasilkan dengan perlakuan penambahan pati biji durian 
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kurang memberikan respon positif terhadap panelis, sehingga menurunkan nilai 

organoleptik warna pada bakso daging ayam. 

Warna makanan dapat memegang peranan penting dalam penampilan, 

sehingga diperlukan teknik memasak dan penambahan bahan-bahan lain         

yang tepat agar diperoleh warna makanan yang normal. Terbentuknya warna 

bakso daging ayam terjadi pada saat bahan dicampurkan dan dipengaruhi         

dari zat warna alami. Warna bakso juga disebabkan oleh reaksi pencoklatan      

non enzimatis antara protein daging yang mengandung asam-asam amino     

dengan gula pereduksi (Winarno, 2004). Pati yang ditambahkan pada adonan             

bakso dapat terpecah menjadi gula pereduksi yang apabila kontak langsung           

dengan protein daging akan mempercepat pencoklatan (Muchtadi, 1989).   

 
4.4.2. Kesukaan Panelis terhadap Bau Bakso Daging Ayam 

 Hasil analisis ragam pada Lampiran 10 menunjukkan bahwa dengan 

perlakuan penambahan pati biji durian memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap nilai organoleptik bau bakso daging ayam. Rata-rata nilai 

organoleptik bau bakso daging ayam dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan 

(UJBD) pada masing-masing perlakuan ditunjukkan pada Tabel 13. 

Tabel 13. Rata-rata Nilai Kesukaan terhadap Bau Bakso Daging Ayam dan Hasil 
UJBD 1% 

 
Perlakuan Rata-rata (%) Notasi 

P0 2,87  ± 3,51                     c 
P1 3,00  ± 2,00                     c 
P2 1,93  ± 1,53                  ab 
P3 2,07  ± 3,06                  a 

Keterangan : Superskrip yang berbeda (a, b, dan c) pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai organoleptik bau 
bakso daging ayam 
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Data Tabel 13 dapat dijelaskan bahwa rata-rata nilai organoleptik         

pada  bau bakso ayam tertinggi dihasilkan oleh bakso daging ayam dengan        

perlakuan penambahan pati biji durian 5% (P1) sebesar 3,00 dan rata-rata        

nilai organoleptik pada bau bakso daging ayam terendah diperoleh dengan       

perlakuan penambahan pati biji durian 10% (P2) sebesar 1,93. Rata-rata nilai 

organoleptik bau bakso pada P0 tidak menunjukkan perbedaan pengaruh         

yang nyata terhadap P1, tetapi pada P2 dan P3 menunjukkan perbedaan     

pengaruh yang sangat nyata. Hal ini dipengaruhi oleh adanya perbedaan 

penambahan pati biji durian dengan menunjukkan nilai kesukaan panelis   

terhadap bau bakso yang cenderung menurun seiring dengan penambahan 

konsentrasi pati biji durian tersebut.  

Bau yang ditimbulkan pada bakso daging ayam berasal dari senyawa-

senyawa volatil yang terdapat pada daging ayam dan pencampuran bumbu       

pada adonan bakso setelah dilakukan proses pemasakan. Data Tabel 13 

menunjukkan bakso daging ayam dengan penambahan pati biji durian 5% 

cenderung mengalami sedikit peningkatan nilai rata-rata organoleptik sebesar  

3,00 terhadap perlakuan tanpa penambahan pati biji durian. Peningkatan yang 

cukup kecil terhadap nilai rata-rata organoleptik bau bakso daging ayam ini 

disebabkan oleh pati biji durian yang tidak begitu dominan sehingga masih 

tercium bau yang cukup khas dari bakso daging ayam yang ditimbulkan 

dibandingkan dengan perlakuan tanpa penambahan pati biji durian dimana        

bau daging ayam lebih dominan sehingga tercium bau yang cukup amis. 

Pada konsentrasi 5% (P1) pati biji durian ini memiliki kecenderungan  

nilai rata-rata organoleptik meningkat, dengan adanya bumbu-bumbu dan 
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konsentrasi pati biji durian yang ada, maka semakin banyak pula bahan yang 

tercampur dan berinteraksi dengan daging sehingga bau amis akan berkurang   

dan dapat memberikan respon yang positif terhadap panelis. Peningkatan         

nilai organoleptik pada bau bakso daging ayam 3,00-3,99 dikategorikan       

bahwa panelis menyukai, sehingga bakso daging ayam dengan penambahan      

pati biji durian 5% disukai oleh panelis. Perlakuan penambahan pati biji       

durian pada bakso daging ayam 10% dan 15% mengalami penurunan nilai       

rata-rata organoleptik bau bakso dibandingkan perlakuan penambahan pati        

biji durian 5%, hal ini disebabkan oleh dominasi dari pati biji durian yang      

dapat menghilangkan bau khas bakso dimana bau daging menjadi samar-      

samar karena tertutupi tepung.  

 
4.4.3. Kesukaan Panelis terhadap Rasa Bakso Daging Ayam 

 Hasil analisis ragam pada Lampiran 11 menunjukkan bahwa dengan 

perlakuan penambahan pati biji durian memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap nilai organoleptik rasa bakso daging ayam. Rata-rata nilai 

organoleptik rasa bakso daging ayam dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan 

(UJBD) pada masing-masing perlakuan ditunjukkan di Tabel 14. 

Tabel 14. Rata-rata Nilai Kesukaan terhadap Rasa Bakso Daging Ayam dan Hasil 
UJBD 1% 

 
Perlakuan Rata-rata (%) Notasi 

P0 3,00  ± 2,65                     bc 
P1 3,27  ± 1,53                     bc 
P2 2,93  ± 0,58                   ab 
P3 2,40  ± 2,00                   a 

Keterangan : Superskrip yang berbeda (a, b, dan c) pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai organoleptik bau 
bakso daging ayam 
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 Berdasarkan data Tabel 14 rata-rata nilai organoleptik rasa bakso      

daging ayam tertinggi dihasilkan dengan perlakuan penambahan pati biji       

durian 5% (P1) sebesar 3,27 dan nilai rata-rata nilai organoleptik rasa bakso 

daging ayam terendah dengan perlakuan penambahan pati biji durian 15% (P3) 

sebesar 2,40. Rata-rata nilai organoleptik rasa bakso daging ayam menunjukkan 

bahwa P0 berbeda sangat nyata dengan P3, tetapi tidak berbeda nyata dengan     

P1 dan P2.  

 Nilai pengujian organoleptik rasa bakso daging ayam 3,00-3,99 

dikategorikan bahwa panelis menyukai, sehingga untuk rasa bakso daging      

ayam dengan tanpa penambahan pati biji durian dan dengan penambahan pati    

biji durian 5% disukai oleh panelis. Penilaian rasa pada bakso daging ayam        

P1 mengalami peningkatan dibandingkan dengan P0. Penilaian rasa pada bakso 

ayam didapatkan rata-rata nilai kesukaan tertinggi sebesar 3,27 (menyukai)     

yang didapat pada perlakuan (P1) yakni perlakuan dengan penambahan pati      

biji durian 5%. Bakso daging ayam pada perlakuan (P1) lebih disukai panelis, 

dimana munculnya cita rasa bakso daging ayam masih terasa dominan dan 

kombinasi bumbu salah satunya merica yang terasa tidak terlalu muncul 

dibandingkan dengan perlakuan (P0), sedangkan rata-rata nilai kesukaan terendah 

didapatkan pada perlakuan (P3) yaitu perlakuan dengan penambahan pati biji 

durian 15% sebesar 2,40 (agak tidak menyukai). 

 Peningkatan penggunaan pati biji durian pada penelitian ini menjadikan 

kadar lemak bakso yang dihasilkan semakin meningkat, maka rasa dari bakso 

ayam seharusnya juga semakin disukai. Menurut Winarno (2004) rasa dipengaruhi 

oleh komponen-komponen penyusun makanan seperti protein, lemak, dan 
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vitamin. Rasa merupakan faktor yang menentukan dalam keputusan akhir 

konsumen untuk menerima atau menolak makanan. Kesukaan panelis terhadap 

nilai rasa memiliki kecenderungan menurun pada beberapa perlakuan dengan 

meningkatnya penambahan konsentrasi pati biji durian, hal ini diakibatkan      

oleh dominasi penambahan pati biji durian yang terlalu tinggi dapat 

menghilangkan rasa daging ayam dan tingkat kesukaan panelispun menurun, 

meskipun pada dasarnya semakin meningkatnya konsentrasi pati biji durian   

dapat meningkatkan kadar lemak namun rasa daging tertutupi oleh tepung.   

Lemak seharusnya mempengaruhi rasa terhadap bakso ayam, karena lemak 

memiliki komponen-komponen yang akan menimbulkan suatu flavor dari     

bahan pangan.  

 Pada penelitian ini dapat diduga dimana dengan meningkatnya level      

pati biji durian maka persentase garam dan bumbu yang berinteraksi dengan 

daging akan semakin berkurang, kemungkinan ini diperkuat oleh pendapat 

Komalaningsih (1986) disitasi Rochfanti (2005) yaitu rasa pada bahan pangan 

dapat berasal dari bahan pangan itu sendiri tetapi apabila telah mendapatkan 

perlakuan maka rasanya dapat dipengaruhi oleh bahan-bahan yang ditambahkan. 

Linda (2005) menambahkan bahwa rasa bakso yang dihasilkan terutama 

disebabkan oleh bumbu-bumbu yang digunakan selama prosesing, yaitu      

garam, gula, lada, bawang putih dan flavor daging selama pemasakan, sehingga 

menimbulkan rasa yang utuh. 

 
4.4.4. Kesukaan Panelis terhadap Tekstur Bakso Daging Ayam 

Hasil analisis ragam pada Lampiran 12 menunjukkan bahwa dengan 

perlakuan penambahan pati biji durian memberikan pengaruh yang sangat nyata 
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(P<0,01) terhadap nilai organoleptik tekstur bakso daging ayam. Rata-rata nilai 

organoleptik tekstur bakso daging ayam dengan masing-masing perlakuan 

ditunjukkan pada Tabel 15. 

Tabel 15. Rata-rata Nilai Kesukaan terhadap Tekstur Bakso Daging Ayam dan 
Hasil UJBD 1% 

 
Perlakuan Rata-rata (%) Notasi 

P0 3,13  ± 1,53                    bc 
P1 3,27  ± 2,31                    bc 
P2 2,40  ± 1,00                  ab 
P3 2,73  ± 1,53                  a 

Keterangan : Superskrip yang berbeda (a, b, dan c) pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai organoleptik bau 
bakso daging ayam 

 
Data dari Tabel 15 menunjukkan bahwa P0 dan P1 berbeda sangat nyata 

dengan P3, tetapi tidak berbeda nyata terhadap P2. Nilai rata-rata kesukaan 

panelis terhadap tekstur bakso cenderung menurun dengan semakin meningkatnya 

konsentrasi pati biji durian, rata-rata nilai kesukaan tertinggi terhadap tekstur 

bakso daging ayam didapatkan pada perlakuan (P1) yakni perlakuan dengan 

penambahan pati biji durian sebanyak 5% sebesar 3,27,  sedangkan rata-rata nilai 

kesukaan terendah didapatkan pada perlakuan (P3) yakni perlakuan dengan 

penambahan tapioka sebanyak 15% sebesar 2,73. 

Perlakuan penambahan pati biji durian yang semakin tinggi pada bakso 

daging ayam dapat menurunkan kesukaan panelis dari menyukai sampa level  

agak menyukai. Bakso daging ayam dengan tanpa penambahan pati biji durian 

disukai oleh panelis karena memiliki kadar air lebih tinggi, tetapi diantara 

perlakuan yang dilakuakan, panelis lebih menyukai pada perlakuan (P1) dengan 

penambahan pati biji durian 5% di antara perlakuan lainnya. Penambahan pati    

biji durian 5% (P1) membentuk tekstur yang empuk dibandingkan dengan 

perlakuan tanpa penambahan pati biji durian yang menghasilkan tekstur       
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sedikit basah. Tekstur yang empuk serta mudah dikunyah lebih disukai panelis 

dari pada tekstur yang agak alot atau agak lembek.  

Kramlich, Pearson dan Touber (1982) menyatakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi tekstur bahan pangan adalah jenis protein, suhu pengolahan dan     

kadar air. Dalam daging terdapat 3 kelompok protein, yaitu protein sarkoplasma, 

protein otot dan jaringan ikat yang dalam adonan mempunyai 2 fungsi utama, 

yaitu untuk mengemulsikan lemak dan mengikat air. Bila miosin bergabung 

dengan aktin yang membentuk aktomiosin, akan menghasilkan tekstur yang baik, 

karena protein aktomiosin mempunyai kemampuan mengemulsi lemak lebih besar 

dibandingkan dengan protein jaringan ikat dan protein sarkoplasma (Tiven, 2007). 

Pati yang sering ditambahkan dalam pengolahan bakso ditunjukkan 

sebagai bahan pengisi dikarenakan sifatnya yang dapat membentuk gel             

bila dilakukan pemanasan. Pada saat pemanasan, protein daging mengalami 

pengkerutan dan molekul-molekul pati mengisi rongga-rongga diantara      

benang-benang protein, disamping itu protein juga mengalami gelatinisasi        

dan apabila didinginkan maka molekul-molekul amilosa berikatan kembali       

dan berikatan dengan cabang amilopektin membentuk jaringan-jaringan 

mikrokristal mengendap. Terbentuknya ikatan antara molekul-molekul pati       

dan molekul protein dapat membentuk tekstur yang kokoh (Naruki dan Kanoni, 

1991 disitasi Hidayati, 2002).     

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa, mengapa semakin 

meningkatnya konsentrasi pati biji durian yang ditambahkan tekstur bakso 

semakin alot akibatnya kesukaan panelis terhadap tekstur bakso semakin 

menurun. Wibowo (2009) menyatakan bahwa tekstur bakso harus kompak, elastis,      
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kenyal tetapi tidak liat atau membal, tidak ada serat daging, tidak lembek,       

tidak berair dan rapuh.   

 
4.4.5. Penentuan Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik bakso daging ayam dilakukan dengan 

membandingkan nilai perlakuan pada setiap variabel. Penentuan perlakuan terbaik 

menggunakan metode skoring yang dilakukan oleh panelis ditunjukkan di 

Lampiran 13 dan Lampiran 14. Perlakuan dengan nilai produk tertinggi 

merupakan perlakuan terbaik. Rata-rata nilai perlakuan terbaik disajikan pada 

Tabel 16. 

Tabel 16. Rata-rata Nilai Perlakuan Terbaik  
 

Perlakuan Variabel 
Warna     Bau Rasa Tekstur 

P0    2.73** 2.87 3.00 3.13 
P1 2.33     3.00**     3.27**     3.27** 
P2 2.40 1.93 2.93 2.40 
P3 1.87 2.07 2.40 2.73 

Keterangan : (**)  Nilai tertinggi setiap variabel 
             

Penentuan perlakuan terbaik dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk 

pengambilan keputusan dari pengaruh perlakuan yang diberikan dan sebagai 

variabel yang digunakan (Idris, 2005). Penentuan perlakuan terbaik ditentukan 

oleh rata-rata nilai produk tertinggi berdasarkan parameter organoleptik yang 

didapat dari penilaian panelis. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penerimaan 

konsumen terhadap produk bakso daging ayam sudah cukup sehingga penilaian 

konsumen merupakan faktor utama dalam menentukan suatu produk yang disukai. 

Perlakuan terbaik dari penelitian ini didapat dengan menggunakan indeks 

efektifitas (Kartika dkk., 1987). Pada Tabel 16 menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan pati biji durian  5% (P1) mempunyai nilai tertinggi pada bau, rasa, 
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dan tekstur bakso daging ayam masing-masing sebesar 3,00; 3,27 dan 3,27. 

Perlakuan tanpa penambahan pati biji durian (P0) memiliki nilai tertinggi hanya 

pada warna bakso daging ayam sebesar 2,73. Berdasarkan hasil perhitungan 

perlakuan terbaik didapatkan pada penambahan pati biji durian 5% (P1).           

Hal tersebut diduga bahwa dengan penambahan pati biji durian yang 

komposisinya tepat dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan yang 

diharapkan dan nilai organoleptik bakso daging ayam yang meliputi bau, rasa   

dan tekstur dapat memberikan respon yang positif terhadap panelis. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa: 

1. Perlakuan penambahan pati biji durian memberikan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap kadar air dan nilai organoleptik (warna, bau, rasa, dan 

tekstur) dan memberikan pengaruh nyata (P<0,05) pada kadar protein dan 

kadar lemak.  

2. Penambahan konsentrasi pati biji durian yang semakin tinggi dalam bakso 

daging ayam dapat meningkatkan nilai kadar lemak dan menurunkan nilai 

kadar air, kadar protein maupun tingkat kesukaan panelis (organoleptiknya) 

baik dari segi warna, bau, rasa, dan tekstur terhadap bakso daging ayam.  

3. Perlakuan terbaik diperoleh dari perlakuan penambahan konsentrasi pati      

biji durian sebesar 5% (P1) pada bakso daging ayam, karena mampu 

menghasilkan kualitas bakso daging ayam yang optimal dan memberikan 

penilaian organoleptik terhadap warna, bau, rasa, dan tekstur lebih diterima 

panelis. 

 
5.1. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan dalam pembuatan bakso 

daging ayam menggunakan penambahan konsentrasi pati biji durian sebesar 5% 

dari berat daging untuk menghasilkan bakso daging ayam yang baik secara 

kualitas kimia maupun mutu organoleptiknya.  


