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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Bakso 

Bakso merupakan produk pangan yang dibuat dari bahan 

utama daging yang dilumatkan, dicampur dengan bahan-bahan 

lainnya, dibentuk bulatan-bulatan, dan selanjutnya direbus 

(Koswara, 2009). Bakso merupakan salah satu produk dari 

resturcture meat. Bakso merupakan produk olahan daging 

dimana daging tersebut dihaluskan terlebih dahulu dan 

dicampur dengan bumbu, tepung, dan kemudian dibentuk 

seperti bola-bola kecil lalu direbus dalam air panas (Montolalu, 

dkk., 2013). 

Koswara (2009) menambahkan bahwa bahan baku bakso 

adalah daging, binder, filler, dan bahan tambahan lainnya. 

Jenis daging yang dapat digunakan adalah daging ternak yang 

diperoleh dari berbagai bagian tubuh ternak. Pada dasarnya 

yang digunakan sebagai filler dan pengikat adalah tepung 

tapioka, tepung sukun, atau tepung-tepung lain yang berasal 

dari serealia atau umbi-umbian. Sedangkan bahan tambahan 

lainnya dapat berupa garam dapur, bawang putih, dan bahan 

penyedap (MSG). 

2.2. Bahan Pembuat Bakso 

2.2.1. Daging Sapi 

Daging merupakan bahan pangan yang diperoleh dari 

hasil penyembelihan hewan-hewan ternak atau buruan. Daging 

sebagai bahan utama pembuat bakso dapat berasal dari 

berbagai jenis ternak. Hampir semua bagian daging dapat 

digunakan untuk membuat bakso. Jenis daging yang sering 

digunakan antara lain daging penutup, pendasar gandik, 

lamusir, paha depan, dan iga. Umumnya daging yang 
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digunakan untuk membuat bakso adalah daging segar, yaitu 

yang diperoleh segera setelah pemotongan hewan tanpa 

mengalami proses penyimpanan (Koswara, 2009). 

Komponen daging yang terpenting dalam pembuatan 

bakso adalah protein. Protein daging berperan dalam 

pengikatan kembali daging yang telah digiling dengan bahan 

yang lainnya selama pemasakan dan pengemulsi lemak 

sehingga produk menjadi empuk, kompak dan kenyal 

(Winarno, 1997). Lemak daging juga ikut berperan penting 

dalam sistem emulsi bakso, tetapi penggunaan yang terlalu 

banyak akan mengurangi kekenyalan produk, menghambat 

gelatinasi dan mudah untuk mengalami oksidasi yang 

menyebabkan ketengikan (Purnomo, 1997). Kandungan nutrisi 

dalam daging sapi dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan kalori, protein, dan lemak daging sapi. 

Kandungan Jumlah 

Kalori (kcal) 207,0 

Protein (%) 18,8 

Lemak (%) 14,0 

Sumber : Saputro (2013) 

2.2.2. Tepung sukun 

Tepung sukun adalah tepung yang dibuat dari daging buah 

sukun yang dikeringkan. Cara pembuatan tepung sukun 

menurut Adepeju, Gbadamosi, Adeniran, Omobuwajo (2011), 

dan Appiah, Oduro, dan Ellis (2011) adalah sebagai berikut: 

Buah sukun yang matang dikupas terlebih dahulu di bawah air 

mengalir. Buah sukun yang telah dikupas, dipotong tipis-tipis, 

kemudian dikeringkan. Buah sukun yang telah menjadi kering 

kemudian digiling hingga menjadi halus. Tepung sukun dapat 

dikeringkan melalui dua cara, yaitu sun drying dan oven 

drying. Perbedaan pengeringan antara sun drying dengan oven 
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drying terdapat pada cara pengeringannya. Pada sun drying, 

sukun yang telah dipotong tipis-tipis, dijemur dibawah terik 

matahari. Sedangkan pada oven drying, sukun yang telah 

dipotong tipis-tipis dikeringkan dalam oven dengan suhu 50-

80
o
C selama 24 jam atau sampai menjadi kering. Setelah 

kering, sukun tersebut didinginkan pada suhu ruang, kemudian 

digiling menjadi tepung yang halus. 

Penambahan tepung sukun sebagai filler, karena memiliki 

kandungan karbohidrat dan protein yang tinggi. Filler tidak 

dapat mengemulsikan lemak tetapi memiliki kemampuan 

dalam mengikat air. Kandungan nutrisi tepung sukun yang 

tidak kalah dengan tepung-tepung lain, memungkinkan tepung 

sukun untuk digunakan sebagai filler pada pembuatan bakso.  

Karbohidrat merupakan komponen yang paling besar 

dalam tepung sukun. Karbohidrat dalam tepung sukun 

tersusun dalam bentuk pati (69%), karbohidrat terlarut (6,9%), 

total gula (4,07%), dan gula reduksi (2,65%) (Agustin, 2011). 

Agustin (2011) menambahkan bahwa tepung sukun memiliki 

kandungan amilopektin sebanyak 77,48% dan amilosa 

sebanyak 22,52%. Kandungan nutrisi tepung sukun dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

2.2.3. Tepung tapioka 

Tepung tapioka adalah pati (amilum) yang diperoleh dari 

umbi kayu segar setelah melalui proses pengolahan tertentu, 

yaitu dibersihkan dan dikeringkan (Badan Standarisasi 

Nasional, 1994). Tepung tapioka banyak digunakan di 

berbagai industri karena kandungan patinya yang tinggi dan 

sifat patinya yang mudah membengkak dalam air panas dan 

membentuk kekentalan yang dikehendaki (Sumaatmaja, 1984). 

Tepung tapioka juga memiliki larutan yang jernih, daya gel 
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yang baik, rasa yang netral, warna yang terang dan daya lekat 

yang baik (Astuti, 2009). 

Tepung tapioka memiliki sifat yang hampir sama dengan 

amilopektin. Sifat-sifat amilopektin yang sangat disukai antara 

lain memiliki daya perekat yang tinggi sehingga dapat 

menghemat pemakaian pati. Kandungan amilopektin pada 

tepung tapioka adalah 83% sedangkan amilosa adalah sebesar 

17%. Kandungan nutrisi tepung tapioka dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Kandungan nutrisi tepung sukun dan tepung tapioka 

per 100g bahan 

Zat Gizi Tepung Sukun Tepung Tapioka 

Karbohidrat (g) 78,90
a 

86,55
d 

Lemak (g) 0,80
a 

0,04
d 

Protein (g) 3,60
a 

0,13
d 

Vitamin B1 (mg) 0,34
a 

- 

Vitamin B2 (mg) 0,17
a 

- 

Vitamin C (mg) 47,60
a 

- 

Kalsium (mg) 58,60
a 

15,00
c 

Fosfor (mg) 165,20
a 

21,00
c 

Zat besi (mg) 1,10
a 

11,90
c 

Air (%) 15,00
a 

13,12
d 

Amilosa (%) 22,52
d 

17,00
d 

Amilopektin (%) 77,48
d 

83,00
d 

Sumber: 
a
Widowati dan Damardjati (2001), 

b
Astuti (2009), 

c
Montagnac, Davis, dan Tanumihardjo (2009), 

serta 
d
Agustin (2011) 

2.2.4. Bawang putih 

Bawang putih (Allium sativum) merupakan salah satu 

tanaman tertua yang dibudidayakan dan telah menjadi bagian 

yang tak terpisahkan dari kesehatan manusia dan makanan 

(Lee and Harnly, 2005). Bawang putih (Garlic) adalah bumbu 
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masak yang paling sering digunakan. Hampir setiap masakan 

menggunakan bawang putih untuk memberikan rasa dan 

aroma yang harum sekaligus menurunkan kadar kolesterol 

(Anonymous
a
, 2012). 

Bawang putih bermanfaat bagi kesehatan, antara lain 

dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan kanker, 

menstimulasi fungsi kekebalan tubuh, meningkatkan 

detoksifikasi senyawa asing, anti mikroba, dan sebagai 

antioksidan (Banerjee and Maulik, 2002). Komposisi kimia 

bawang putih dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Komposisi kimia bawang putih per 100g. 

Komposisi Jumlah 

Kadar air (g) 59,00 

Kalori (kcal) 149,00 

Lemak (g) 0,50 

Karbohidrat (g) 33,07 

Serat (g) 2,10 

Sumber : Anonymous
d
 (2012).  

2.2.5. Lada atau Merica 

Lada atau merica (Piper nigrum) merupakan bumbu dapur 

yang popular. Lada putih dibuat dari merica tua yang 

dikeringkan dan dikupas kulitnya. Lada putih yang berwarna 

putih keabu-abuan ini banyak digunakan sebagai bumbu dapur. 

Cita rasa pedas dan aroma khas bisa diperoleh dengan 

menambahkan lada jenis ini. Kandungan kimia yang 

dikandung lada adalah saponin, flavonoida, minyak atsiri, 

kavisin, resin, zat putih telur, amilum, piperine, piperiline, 

piperoleine, poperanine, piperonal, dihdrokarveol, kanyo-

fillene oksida, kariptone, tran piocarrol, dan minyak lada 

(Anonymous
c
, 2012). Kandungan nutrisi lada putih dapat 

dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Kandungan nutrisi lada putih per 100g. 

Kandungan nutrisi Jumlah 

Energi (kcal) 359,00 

Protein (g) 11,50 

Lemak (g) 6,80 

Karbohidrat (g) 64,40 

Sumber: Anonymous
b
 (2012). 

2.2.6. Garam 

Garam memiliki peranan sebagai bahan penyedap dan 

pengawet makanan. Garam telah digunakan oleh manusia 

untuk mengawetkan makanan selama ribuan tahun, namun 

garam memiliki peran yang penting lainnya. Garam 

merupakan nutrisi penting, garam memberikan rasa, tekstur 

dan meningkatkan warna pada makanan yang kita makan. 

Fungsi garam pada makanan menurut Moncel (2012) 

adalah: 

1. Pengawet, garam berfungsi sebagai pengawet dengan 

mengeluarkan air, yang dapat menjadi tempat 

berkembangnya mikroba, dari makanan. Beberapa 

mikroba patogen tidak dapat tumbuh dengan adanya 

kandungan garam; 

2. Pembentuk tekstur, garam berperan besar dalam 

menciptakan tekstur pada makanan. Jumlah garam sangat 

mempengaruhi laju fermentasi ragi dan pembentukan 

gluten. Garam juga memiliki pengaruh pada gelatinisasi 

protein yang terjadi pada daging olahan dan keju; 

3. Pembentuk rasa, garam dapat meningkatkan rasa makanan, 

tidak hanya asin, penggunaan garam dalam jumlah sedikit 

dapat menimbulkan rasa manis, selain itu garam juga 

dapat menangkal rasa pahit pada makanan; 
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4. Sumber nutrisi, garam penting untuk ketahanan hidup, 

garam meja murni mengandung 40% natrium dan 60% 

klorin. Garam juga memiliki kandungan yodium untuk 

mencegah kekurangan yodium yang bisa menyebabkan 

gangguan tiroid; dan 

5. Binder pada produk daging olahan, garam membantu 

terbentuknya gel protein (atau menyebabkan gelatinisasi 

protein) yang nantinya akan mengikat tiap-tiap protein 

daging yang terlepas pada proses pemasakan. 

Huffman, Miller, Hoover, Wu, Brittin, dan Ramsey (1996) 

menyatakan bahwa penambahan garam pada bahan pangan 

dapat menggantikan kedudukan air dalam jaringan bahan 

pangan tersebut sehingga dapat membatasi air yang tersedia 

dan mengeringkan protoplasma (daging akan mengkerut). 

2.2.7. Es batu 

Pembuatan bakso perlu ditambahkan es batu atau air es. 

Penambahan air es bertujuan untuk melarutkan garam dan 

mendistribusikannya secara merata ke seluruh permukaan 

massa daging, memudahkan ekstraksi protein serabut otot, 

membantu pembentukan emulsi serta mempertahankan mutu 

adonan karena pengaruh peningkatan suhu akibat pemanasan 

mekanik yang dihasilkan selama penghancuran dan 

pencampuran (Usmiati, 2009). 

Fungsi lainnya adalah menambahkan air ke 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 (Wibowo, 

2000). 
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2.3. Kualitas Fisiko Kimia Bakso 

2.3.1. Kadar air 

Kadar air bakso sapi menurut SNI No. 01-3818-1995 

maksimal 70%. Standar mutu bakso menurut SNI 01 – 3818 – 

1995 tahun 1995 dapat dilihat pada Tabel 5. 

Air dalam produk daging atau olahannya dibedakan 

menjadi dua yaitu air terikat dan air bebas. Air yang terikat di 

dalam otot daging dapat dibagi menjadi tiga kompartemen air, 

yaitu air yang terikat secara kimiawi oleh protein otot (4-  

5% sebagai lapisan monomolekuler pertama), air terikat agak 

lemah (4% sebagai lapisan kedua dari molekul air terhadap 

grup hidrofilik), dan lapisan ketiga adalah molekul-molekul air 

bebas diantara molekul protein, berjumlah kira-kira 10% 

(Soeparno 1998). Air yang terikat secara kimia lebih sulit 

untuk dibebaskan dibandingkan dengan air bebas dan air 

terikat pada lapisan kedua. 

Air merupakan komponen penting dalam bahan makanan 

karena air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, serta 

citarasa makanan (Montolalu, dkk., 2013). Air dalam bakso 

terutama dipengaruhi oleh jumlah es yang ditambahkan ke 

dalam adonan. Jika es yang ditambahkan ke dalam adonan 

dalam jumlah besar maka jumlah air dalam bakso pun akan 

besar pula. Air akan mempengaruhi tekstur dari bakso. Bakso 

yang terlalu banyak mengandung air akan terlihat basah dan 

lembek, sedangkan bakso yang terlalu sedikit mengandung air 

akan terlihat sangat kering dan keras. Kadar air dalam bakso 

dapat mempengaruhi penampakan tekstur dan citarasa bakso 

serta dapat mempengaruhi penerimaan, kesegaran, dan daya 

tahan bakso. Kadar air dapat mempengaruhi kemerosotan 

mutu makanan secara kimia dan mikrobiologi (Krismawan, 

2002). 
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Tabel 5. Standar mutu bakso menurut SNI 01-3181-1995 

No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1 Keadaan :   

1.1 Bau - Normal, khas 

daging 

1.2 Rasa - Gurih 

1.3 Warna - Normal 

1.4 Tekstur - Kenyal 

2 Air % b/b Maks 70,0 

3 Abu % b/b Maks 3,0 

4 Protein % b/b Min 9,0 

5 Lemak % b/b Maks 2,0 

6 Boraks - Tidak boleh 

ada 

7 Bahan tambahan 

makanan 

Sesuai dengan SNI 01 -

0222 - 1995 

8 Cemaran logam :   

8.1 Timbal (Pb) mg/kg Maks 2,0 

8.2 Tembaga (Cu) mg/kg Maks 20,0 

8.3 Seng (Zn) mg/kg Maks 40,0 

8.4 Timah (Sn) mg/kg Maks 40,0 

8.5 Raksa (Hg) mg/kg Maks 0,03 

9 Cemaran Arsen (As) mg/kg Maks 1,0 

10 Cemaran mikroba :   

10.1 Angka lempeng total koloni/g Maks 1 x 10
5 

10.2 Bakteri bentuk koli APM/g Maks 10 

10.3 Escherichia coli APM/g < 3 

10.4 Enterococci koloni/g Maks 1 x 10
3
 

10.5 Clostridium perfringens koloni/g Maks 1 x 10
2
 

10.6 Salmonella - Negatif 

10.7 Staphylococcus aureus koloni/g  Maks 1 x 10
2
 

Sumber: Badan Standarisasi Nasional (1995). 
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2.3.2. Daya ikat air  

Menurut Huff-Lonergan (2005) daya ikat air adalah 

kemampuan daging untuk mempertahankan kelembaban yang 

terkandung di dalamnya meskipun diberi perlakuan dari luar 

(seperti gravitasi, pemanasan, sentrifugasi, dan tekanan). Huff-

Lonergan (2005) menambahkan bahwa daya ikat air 

dipengaruhi oleh pH, jumlah ruang dalam daging, dan adanya 

protein miofibril dalam daging. Kekuatan tarik-menarik antara 

molekul yang berdekatan bisa menurun, disebabkan kenaikan 

muatan negatif diantara muatan protein atau melemahnya 

ikatan hidrogen, maka jaringan protein akan membesar. 

Pembengkakan meningkat dan lebih banyak air yang terikat 

oleh protein sehingga akan terjadi peningkatan nilai daya ikat 

air. 

Daya ikat air mempengaruhi sebagian sifat fisik daging 

seperti warna, tekstur, kesegaran, juiceness dan keempukan. 

Kemampuan daging untuk mengikat air tergantung jumlah 

gugus reaktif protein daging. Jumlah gugus reaktif protein 

daging dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pH, jumlah 

ATP, pengaruh rigormotis dan perubahan-perubahan struktur 

sel yang dikaitkan dengan enzim proteolitik (Bechtel, 1986) 

2.3.3. Elastisitas 

Elastisitas merupakan kemampuan gel untuk kembali 

dengan cepat pada dimensi dan bentuk aslinya setelah 

dilakukan pengepresan atau penekanan (Fox, Guinee, Cogan, 

dan McSweeney, 2000). Benda yang lebih cepat kembali 

kebentuknya yang semula, maka benda tersebut lebih elastis. 

Menurut Ikhlas, Huda, dan Noryati (2011), faktor-faktor yang 

mempengaruhi elatisitas bakso adalah jumlah protein 

miofibrillar yang terekstrak, kandungan proein stroma, suhu 
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pada proses penggilingan dan pemasakan, serta jenis dan 

jumlah bahan bukan daging, seperti tepung atau pati. 

2.3.4. Daya potong 

Parameter ukuran tekstur makanan dapat diperoleh dengan 

mengukur perubahan daya dan parameter tekstur yang didapat 

dari pengukuran dengan Universal Testing Machine (Wheeler, 

Shackelford, dan Koohmaraie, 2007). Mengukur tekstur 

produk daging yang telah dimasak salah satunya dengan 

mengetahui daya potongnya. Untuk mengetahui daya potong 

dapat dilihat dari berapa kekuatan yang dibutuhkan probe 

untuk mematahkan perpanjangan serabut otot pada produk 

daging olahan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk 

mengembangkan teknologi yang akurat untuk mengukur 

keempukan daging. Sebuah pengembangan teknik yang 

disebut sebagai slice shear force (SSF) diterapkan pada uji 

daya potong dari daging babi dan saat diulang mendapatkan 

hasil yang akurat (Rahardiyan, 2004). 


