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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1. Latar Belakang  

Daging merupakan salah satu kebutuhan manusia yang 

dihasilkan dari ternak yang bernilai gizi tinggi, termasuk 

memiliki nilai protein yang tinggi (18%). Protein daging 

mempunyai daya cerna yang lebih baik dibandingkan protein 

nabati, sehingga penting untuk meningkatkan konsumsi 

protein yang berasal dari ternak. Produk olahan daging yang 

populer dikalangan masyarakat adalah bakso. Bakso 

merupakan bahan pangan yang terbuat dari bahan utama 

daging yang dilumatkan, dicampur dengan bahan-bahan 

lainnya, dibentuk bulatan-bulatan, dan selanjutnya direbus 

(Ristek, 2007). 

Proses pembuatan bakso pada umumnya menggunakan 

tepung tapioka sebagai bahan pengisi (filler). Penambahan 

tepung sebagai filler pada bakso berguna untuk memperbaiki 

tekstur, meningkatkan berat produk, daya ikat air produk, 

elastisitas produk, dan menurunkan penyusutan akibat 

pemasakan (Suryaningsih, 2011; Usmiati dan Priyanti, 2012). 

Filler tepung tapioka dapat diganti dengan tepung lain seperti 

tepung sukun, dalam rangka penganeka ragaman pangan. 

Sukun merupakan tanaman multi guna yang sering 

digunakan karena kandungan nutrisinya. Tanaman sukun 

berasal dari bagian barat Pasifik, dengan buah berbentuk bulat 

agak lonjong dengan diameter  kurang lebih 25cm. Tanaman 

sukun berbuah atau dapat dipanen dua kali dalam satu tahun. 

Kartono, Suhardjo, Harwanto, dan Purbiati (2004) mencatat 

bahwa pada tahun 2000 produksi sukun di Kabupaten 

Banyuwangi mencapai 2.069 ton dan pada tahun 2002 
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produksi buah sukun di Kabupaten Kediri mencapai 600 ton. 

Sari (2010) menambahkan bahwa pada tahun 2005 produksi 

sukun di Jawa Timur mencapai 73.673 ton dengan sentra 

produksi sukun di Jawa Timur sebesar 6.400 ton. 

Tepung sukun adalah tepung yang didapatkan dari proses 

pengeringan daging buah sukun. Ragone (1997) mengatakan 

bahwa buah sukun menghasilkan tepung dengan pati yang 

berkualitas tinggi. Tepung sukun memiliki kandungan 

karbohidrat yang hampir sama dengan tepung tapioka bahkan 

lebih besar daripada tepung terigu (tepung sukun= 84,03% dan 

tepung terigu= 77,3%). Usmiati dan Priyanti (2012) 

menyatakan bahwa kandungan karbohidrat yang terdapat 

dalam filler memiliki kemampuan dalam mengikat air namun 

tidak dapat mengemulsi lemak. Menurut Agustin (2011) 

tepung sukun mengandung amilosa 22,52% dan amilopektin 

sebanyak 77,48%. Amilopektin berperan terhadap kelekatan 

bakso dan amilosa berperan terhadap kekerasan bakso 

Suryaningsih (2011). Kandungan amilopektinnya yang tinggi 

(77,48%) diharapkan mampu memperbaiki kualitas bakso 

dengan penggunaannya sebagai substitusi tepung tapioka. 

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian tentang 

pengaruh penggunaan tepung sukun sebagai substitusi tepung 

tapioka terhadap kadar air, daya ikat air, elastisitas, dan daya 

potong bakso. 

1. 2. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh penggunaan tepung sukun sebagai 

substitusi tepung tapioka terhadap kadar air, daya ikat air, 

elastisitas, dan daya potong bakso. 
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1. 3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Pengaruh penggunaan tepung sukun sebagai substitusi 

tepung tapioka terhadap kadar air, daya ikat air, elastisitas, 

dan daya potong bakso. 

2. Formulasi terbaik antara tepung sukun dan tepung tapioka 

ditinjau dari kadar air, daya ikat air, elastisitas, dan daya 

potong. 

1. 4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai: 

1. Bahan informasi bagi masyarakat dan pihak industri 

pangan yang terkait dalam pengolahan pangan, khususnya 

pada pengolahan daging. 

2. Bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut 

sehingga bakso dengan  penggunaan tepung sukun sebagai 

substitusi tepung tapioka dapat menjadi produk yang lebih 

baik dan diterima oleh masyarakat 

1. 5. Kerangka Pikir 

Bakso merupakan olahan daging yang sudah lama dikenal 

dan sangat digemari masyarakat Indonesia. Bakso merupakan 

produk olahan daging dimana daging dihaluskan terlebih 

dahulu dan dicampur dengan bumbu, tepung, dan kemudian 

dibentuk seperti bola-bola kecil lalu direbus dalam air panas 

(Montolalu, dkk., 2013). Bahan baku bakso adalah daging, 

binder (bahan pengikat), filler, dan bahan tambahan lainnya. 

Pada dasarnya yang digunakan sebagai binder dan filler adalah 

tepung tapioka, sedangkan bahan tambahan lainnya dapat 

berupa garam dapur, bawang putih, dan bahan penyedap 

(MSG/Mono Sodium Glutamat) (Purnomo, 1997).  
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Tepung buah sukun memiliki kandungan karbohidrat yang 

lebih besar dari tepung terigu. Tepung sukun dapat dijadikan 

sebagai filler pada pembuatan bakso karena mengandung 

amilopektin 77,48% dan amilosa 22,52% (Agustin, 2011). 

Kandungan karbohidrat yang terdapat dalam filler memiliki 

kemampuan dalam mengikat air namun tidak dapat 

mengemulsi lemak. 

Selain kandungan karbohidratnya yang tinggi, tepung 

sukun juga memiliki kandungan protein yang tinggi (3,6-4,4%) 

daripada tepung tapioka (0,13%), kandungan protein yang 

tinggi ini diperlukan dalam pembuatan bakso untuk 

menggantikan sebagian protein-protein daging yang hilang 

selama prosesing. Oleh sebab itu dilakukan penelitian 

mengenai pengaruh penggunaan tepung sukun sebagai 

substitusi tepung tapioka terhadap kadar air, daya ikat air, 

elastisitas, dan daya potong bakso. 

 
Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
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1. 6. Hipotesis 

Substitusi tepung tapioka dengan tepung sukun dapat 

memperbaiki kualitas bakso ditinjau dari kadar air, daya ikat 

air, elastisitas, dan daya potong.  


