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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 
  Daging merupakan salah satu komoditas peternakan 
yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani di 
dalam tubuh. Daging dapat diolah menjadi produk olahan yang 
bermutu tinggi dan dapat menambah masa simpan daging serta 
dapat menambah nilai ekonomis tanpa mengurangi nilai gizi 
dari daging yang diolah. Salah satu produk olahan daging yang 
digemari masyarakat yaitu bakso. Bakso merupakan campuran 
daging dengan garam, pati tapioka dan bawang putih. Adonan 
dibentuk bola-bola kecil dan dimasak pada air mendidih 
(Purnomo dan Rahardiyan, 2008).  
 Bahan utama yang digunakan untuk pembuatan 
bakso adalah daging dan ditambah tepung serta bumbu-
bumbu. Tepung yang banyak digunakan yaitu tepung tapioka 
yang berfungsi untuk bahan pengisi dan pengikat daging. 
Selain tepung tapioka, tepung yang dapat digunakan pada 
pembuatan bakso yaitu tepung kentang, tepung jagung, tepung 
kedelai dan tepung sagu. Purnomo (2008) melaporkan bahwa 
tepung jagung dan tepung sagu memilki kualitas yang sama 
dengan tapioka, namun tekstur bakso yang dihasilkan tidak 
dapat diterima masyarakat, sedangkan substitusi tepung 
kedelai pada bakso dapat meningkatkan kadar protein 
(Purnomo, 1997). Penambahan tepung ubi jalar sebagai bahan 
pengisi bakso dapat memberikan tekstur, kekenyalan dan cita 
rasa yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat (Montolalu, 
Lontaan, Sakul dan Mirah, 2013). Mashadi (2012) menyatakan 
bahwa, penambahan tepung biji nangka pada bakso sapi dapat 
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meningkatkan kadar air, protein, lemak, abu dan pH. Selain 
beberapa tepung tersebut, tepung sukun juga dapat digunakan 
sebagai subtitusi tepung tapioka pada produk olahan bakso, 
sosis dan nugget. Tepung sukun merupakan produk olahan 
setengah jadi hasil dari diversifikasi buah sukun. 
   Sukun merupakan tanaman yang berasal dari New 
Guinea, Pasifik. Buah sukun berbentuk bulat agak lonjong, 
daging buah sukun berwarna putih dengan tekstur keras saat 
mentah dan lunak saat matang, produktivitas buah sukun dapat 
mencapai 32 ton/hektar. Sukun banyak diolah masyarakat 
hanya sebatas untuk makanan ringan seperti digoreng, dikukus 
atau dibakar serta dibuat keripik. Seiring berjalannya waktu, 
sukun mulai diolah menjadi produk setengah jadi berupa 
tepung. Marsudi (2000) menyatakan bahwa, tepung sukun 
dapat digunakan sebagai pengganti fungsi tepung terigu 
sampai 100 % dalam pembuatan chicken nugget. 
   Pengolahan buah sukun menjadi tepung dapat 
menggantikan tepung terigu sampai 75 %, sehingga tepung 
sukun juga dapat digunakan untuk berbagai macam bahan 
adonan kue atau juga dapat digunakan untuk bahan pengisi 
bakso untuk mensubtitusi tepung tapioka. Tepung sukun 
memiliki kandungan protein yang lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan tepung ubi kayu, ubi jalar dan tepung 
pisang, karena tepung sukun mengandung 84 % karbohidrat, 
9,9 % air, 2,8 % abu, 3,6 % protein dan 0,4 % lemak (Suyanti, 
Widowati, Suismono, 2001), karena tepung sukun mempunyai 
fungsi yang sama dengan tepung lainnya serta memiliki 
keunggulan substitusi hingga 75 %, maka dilakukan penelitian 
pembuatan bakso dengan menggunakan tepung sukun sebagai 
salah satu upaya untuk pengembangan keanekaragaman 
pangan. 
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1.2.  Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 

bagaimana perbedaan pengaruh tingkat substitusi tepung 
tapioka dengan tepung sukun terhadap pH, kadar protein, 
kekerasan dan susut masak bakso sapi. 

1.3.  Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini yaitu: 

- Mengetahui perbedaan pengaruh substitusi tepung tapioka 
dengan tepung sukun yang tepat terhadap pH, kadar 
protein, kekerasan dan susut masak bakso sapi. 

- Mengetahui substitusi tepung tapioka dengan tepung 
sukun yang terbaik terhadap pH, kadar protein, kekerasan 
dan susut masak bakso sapi. 

1.4.  Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan nilai ekonomis serta daya terima masyarakat 
terhadap sukun serta menjadi bahan kajian umum yang dapat 
dijadikan sebagai acuan mendapatkan informasi baru 
mengenai kualitas fisiko-kimia bakso sapi dan dijadikan 
sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian industri 
pengolahan pangan selanjutnya. 

1.5.  Kerangka Pikir 
Bakso adalah salah satu makanan tradisional yang 

dapat dikembangkan dengan teknologi sehingga menjadikan 
produk pangan yang khas. Kualitas bakso dipengaruhi oleh 
bahan baku, bahan tambahan, bahan pengisi maupun bahan 
pengikat, sehingga dalam pembuatan bakso jumlah 
perbandingan dan kualitas bahan tersebut harus diperhatikan 



4 

 

karena dapat berpengaruh besar terhadap kualitas bakso 
(Purnomo, 1997).  

Penelitian terdahulu, bahan pengisi dan bahan 
pengikat yang digunakan dalam pembuatan bakso yaitu tepung 
kentang dengan hasil kadar air bakso 68,29 %, protein 13,20 
%, lemak 12,34 %; tepung sagu dengan hasil kadar air bakso 
68,21 %, protein 13,15 %, lemak 12,23 %; tepung jagung 
dengan hasil kadar air bakso 68,12 %, protein 13,32 %, lemak 
12,15 % (Ikhlas, Huda dan Noryanti, 2011). Purnomo dan 
Rahardiyan (2008) menyatakan bahwa, penggunaan bahan 
pengisi bakso menggunakan tepung tapioka didapatkan hasil 
kadar air 69,52 %, protein 13,38 %, pH 6,14 dan WHC 43,67 
%, sedangkan penggunaan tepung kentang sebagai bahan 
pengisi bakso didapatkan hasil kadar air 71,46 %, protein 
14,05 %, pH 6,16 dan WHC 41,92 %. 

 Penelitian ini, tepung sukun digunakan sebagai 
bahan pengisi dan pengikat dalam pembuatan bakso yang 
bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomis dan daya terima 
masyarakat terhadap sukun serta untuk keanekaragaman 
pangan. Tepung sukun juga memiliki karbohidrat yang tinggi 
yaitu 84 %, protein 3,6 %, amilopektin 53,46 % serta memiliki 
kadar air yang rendah yaitu 9,9 % (Suyanti dkk, 2001). Jumlah 
protein yang tinggi pada tepung sukun mampu menggantikan 
sebagian kadar protein pada daging yang hilang saat proses 
pengolahan bakso berlangsung.  

1.6. Hipotesis 
Hipotesis dari penelitian ini yaitu substitusi tepung 

tapioka dengan tepung sukun dalam pembuatan bakso sapi 
dapat meningkatkan pH, kadar protein, kekerasan dan susut 
masak bakso sapi. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Bakso 
   Bakso merupakan daging giling yang dicampur 
dengan tepung sebagai bahan pengisi dan pengikat, garam 
serta bumbu-bumbu sebagai penyedap. Bakso banyak 
dijumpai di negara-negara lain. Daging yang diolah menjadi 
bakso juga beraneka ragam seperti bakso ayam, bakso ikan, 
bakso sapi, bakso udang dan bakso cumi-cumi. Selain itu juga 
produk olahan bakso burung puyuh dan bakso bebek. Bakso 
dengan menggunakan pati sebagai bahan pengisi dan pengikat 
dapat meningkatkan tekstur dan juga dapat menurunkan biaya 
produksi (Ikhlas, Huda dan Noryati, 2011). Bakso juga sering 
didefinisikan sebagai proses pengolahan daging dengan 
menggunakan metode Restructured Meat, yang 
mencampurkan daging giling dengan bahan lain seperti garam, 
lemak, gula, polipospat, dan air es serta menggunakan suhu 
tertentu untuk memasak dapat berpengaruh besar terhadap 
kualitas bakso seperti tekstur dan kekenyalan (Hsu dan Chung, 
2001). 
   Triatmojo (1992) menyatakan bahwa, kualitas dan 
mutu bakso dipengaruhi oleh bahan–bahan yang digunakan 
seperti daging, bumbu-bumbu, dan bahan tambahan lain yang 
befungsi sebagai bahan pengikat dan bahan pengisi serta 
penambahan tepung tapioka. Penambahan tepung bertujuan 
untuk memberikan bentuk dan adonan yang kompak pada 
bakso, sedangkan struktur yang kompak pada bakso 
ditentukan oleh kemampuan daging untuk mengikat bahan 
pengisi. Proses pengikatan ini merupakan suatu reaksi yang 
dibantu oleh panas. 
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   Standar kualitas mutu bakso ditetapkan oleh SNI-01-
3813 (Standar Nasional Indonesia) diantaranya kadar air 
maksimal 70 %, kadar lemak maksimal 2 %, kadar protein 
minimal 9 %, kadar abu maksimal 3 %, tidak terdeteksi borak, 
memiliki bau khas daging, berasa gurih, berwarna normal dan 
memiliki tekstur yang kenyal (Purnomo, 2008). Penggunaan 
bahan pengenyal dalam pembuatan bakso sangat berpengaruh 
terhadap kualitas fisiko kimia bakso yaitu pH, keempukan, 
kadar lemak, kadar protein serta tekstur bakso (Tiven, 
Suryanto dan Rusman, 2007). Mutu dan kualitas bakso 
dipengaruhi oleh kualitas bahan baku seperti daging dan juga 
bumbu-bumbu, kebersihan pekerja dan proses pembuatannya. 
Untuk meningkatkan standar kualitas bakso agar dapat 
diterima oleh konsumen yaitu dengan memperhatikan dan 
melakukan perbaikan proses pemasakan (Baygar, Erkan, Mol, 
Ozdem, Ucok dan Yildirim, 2008). 

2.2. Tepung Sukun 
  Sukun (Artocarpus communis) merupakan tanaman 
yang berasal dari New Guinea, Pasifik. Buah sukun berbentuk 
bulat agak lonjong, daging buah sukun berwarna putih dengan 
tekstur keras saat mentah dan lunak saat matang, produktivitas 
buah sukun dapat mencapai 32 ton/ha/tahun. Sutikno (2008) 
menyatakan bahwa, buah sukun telah lama dimanfaatkan 
masyarakat untuk bahan pangan tradisional maupun modern 
dengan bervariasi pemanfaatannya seperti diiris, direbus, 
dikukus, digoreng, dibakar dan diolah seperti kentang. Seiring 
dengan kemajuan ilmu dan teknologi, buah sukun selangkah 
lebih maju digunakan sebagai diversifikasi pangan setengah 
jadi berupa tepung yang dapat digunakan sebagai substitusi 
tepung terigu, sagu, tapioka dan tepung maizena. 
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  Tepung sukun merupakan hasil olahan setengah jadi 
dari buah sukun dengan berbagai macam pengolahan. Tepung 
sukun berasal dari olahan gaplek sukun yang ditumbuk dan 
digiling halus atau berasal dari buah sukun yang diparut 
kemudian dikeringkan. Cara pengolahan sukun menjadi 
tepung sukun yaitu dengan beberapa tahapan yang dimulai 
dari pengupasan buah sukun, perendaman dalam air bersih, 
perajangan, pengukusan, pengeringan, penepungan dan 
pengayakan menggunakan pengayak 80 mesh (Suyanti dkk., 
2001). Tujuan perendaman yaitu untuk mencegah proses 
browning, sedangkan pengukusan bertujuan untuk blansir, 
yaitu pemanasan awal buah sukun segar sebagai proses 
pengeringan untuk menghentikan aktivitas enzim polifenol 
oksidase yang mengoksidasi komponen fenolitik yang dapat 
memacu pembentukan pigmen cokelat dipermukaan buah 
sukun. 
  Widowati, Santosa, Sunarlim, Hernani, Suismono, 
Rachmad, Mulyawanti, Febriyezi dan Herawati (2010) 
menyatakan bahwa, penyebab diversifikasi buah sukun 
menjadi tepung belum banyak dilakukan yaitu karena dalam 
pemanfaatan tepung sukun masih terdapat rasa pahit, sehingga 
kurang disukai konsumen. Ditambahkan oleh (Ugwu dan 
Oranye, 2006) yang menyatakan bahwa, dalam biji sukun dan 
tepungnya terdapat senyawa yang dapat menyebabkan rasa 
pahit yaitu tannin dan asam sianida. Biji sukun mengandung 
tannin 184 mg/kg tannin dan 26,4 mg/kg asam sianida. Selain 
tannin dan asam sianida, biji sukun juga mengandung zat anti 
gizi seperti haemaglutinin, fitat, stakiosa dan refinosa. Mutu 
dan kandungan gizi tepung sukun dipengaruhi oleh tingkat 
kematangan buah sukun. Tingkat kematangan buah sukun 
berpengaruh terhadap derajat putih, komposisi proksimat dan 



8 

 

sifat amilografi tepung sukun (Widowati dkk., 2010). Marsudi 
(2000) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tepung sukun 
dapat digunakan sebagai pengganti fungsi tepung terigu 
sampai 100% dalam pembuatan chicken nugget. 

Tabel 1. Sifat fisiko-kimia tepung tapioka dan tepung sukun 
per 100 g 
Sifat fisiko-kimia     Tepung Tapioka       Tepung Sukun               
Kadar air (%)                 11,54                           9,9 
Kadar pati (%)               51,36                           60 
Amilosa (%)                   17,41                           15,54 
Amilopektin (%)             82,13                           53,46 
Ukuran granula (µm)      5-35                                - 
Suhu gelatinasi (0C)        52-64                           70-75 
Karbohidrat (%)             86                                 82 
Sumber: Haris (2001) dan Suyanti dkk. (2001) 
 
2.3. Bahan-Bahan Pembuatan Bakso 
2.3.1. Daging Sapi 
   Daging merupakan komponen esensial dalam 
makanan manusia untuk mendukung pertumbuhan dan 
perkembangan tubuh yang optimal karena kandungan gizi 
daging yang lengkap seperti protein, lemak, air, karbohidrat, 
mineral dan vitamin (Hammes, Haller dan Ganzle, 2003). 
Daging sapi merupakan salah satu sumber protein hewani 
yang paling disukai oleh konsumen. Komposisi daging sapi 
yaitu terdiri dari 75 % air, 18 % protein, 3,5 % lemak dan 3,5 
% zat-zat non protein yang dapat larut (Lawrie, 2003).  
  Daging juga dapat didefinisikan semua jaringan hewan 
dan semua produk hasil olahan jaringan yang sesuai untuk 
dikonsumsi dan tidak mengganggu kesehatan konsumen 
(Soeparno, 2005). Daging yang digunakan sebagai bahan baku 
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pembuatan bakso yaitu hampir semua bagian karkas sapi. 
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).  

2.3.2. Tepung Tapioka 
   Tepung tapioka merupakan pati dari umbi singkong 
yang dikeringkan dan diayak. Tepung tapioka berfungsi 
sebagai bahan baku atau bahan campuran pada berbagai 
macam produk olahan, selain itu tepung tapioka dapat 
berfungsi sebagai bahan pengental (thickener), bahan pengisi 
dan pengikat dalam pembuatan bakso, serta sebagai bahan 
pemadat (Suprapti, 2003). Tepung tapioka sebagai bahan 
pengisi (filler) pada pembuatan bakso berpengaruh besar 
terhadap kadar protein, sifat fisik bakso serta sebagai perekat 
dan mengikat bahan-bahan lain. Jumlah tepung tapioka yang 
ditambhakan pada pembuatan bakso yaitu maksimal 15 % dari 
berat daging (Wibowo, 2000).  
   Tepung tapioka merupakan jenis pati yang tidak 
termodifikasi atau jenis pati yang dihasilkan di pabrik 
pengolahan dasar. Pati merupakan senyawa kimia yang 
tersusun oleh amilosa dan amilopektin. Amilosa dapat 
membentuk gel dengan mudah karena bentuk rantainya lurus. 
Functional properties utama pati yaitu kemampuan gelatinasi 
dan pembentukan gel. Pati yang dipanaskan menyebabkan 
granula pati mengalami proses gelatinasi dan merusak ikatan 
monokuler dalam granula pati. Gelatinasi menyebabkan 
peningkatan kelarutan dan kepadat cernaan pati, sehingga 
membuat makanan berpati menjadi enak atau matang setelah 
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pati mengalami gelatinasi (Tonny, 2000).  Iskandar (2004) 
menyatakan bahwa proses gelatinasi terjadi karena air yang 
berada pada permukaan granula pati lepas pada saat 
dipanaskan. Air pada permukaan granula pati tersebut tidak 
dapat bergerak bebas karena terikat oleh gugus hidroksil 
dalam molekul pati, sehingga menyebabkan rongga-rongga 
pati merapat dan dapat membengkak secara berlebihan dan 
bersifat irreversible dan membuat tekstur bakso menjadi 
kenyal. 

2.3.3. Bawang Putih 
   Bawang putih merupakan tanaman yang memiliki 
akar berwarna putih berbentuk umbi lapis yang menyerupai 
bawang merah. Nama ilmiah bawang putih yaitu Allium 
sativum dan termasuk famili dari Liliaceae. Bawang putih 
berfungsi untuk memberikan rasa dan aroma pada pangan, 
mengurangi bau khas daging yang sangat amis dan sebagai 
antimikroba (Tonny, 2000). 
   Bawang putih mengandung sulfur, asam amino, zat 
mineral seperti selenium, germanium dan zink serta 
mengandung vitamin A, B dan 95,4 mg vitamin C, selain itu 
juga mengandung 65 % air, 28 % karbohidrat, 2 % protein, 1,5 
% kadar serat, 0,15 % lemak, 12 mg potassium, 5 mg kalsium 
dan 4,59 % posfor. Bawang putih juga mengandung beberapa 
komponen seperti gula, selulosa, getah, peptide, pektin, 
polisakarida dan saponin (Meyers, 2004). 

2.3.4. Garam 
   Garam adalah hasil olahan laut yang mengandung 
NaCl, yang mempunyai peranan penting dalam produk 
pengolahan pangan seperti mengendapkan ataupun 
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mengawetkan makanan, menentukan cita rasa dan kelezatan 
produk, berfungsi sebagai bahan pengikat adonan yang dapat 
mengurangi tingkat kelengketan adonan. Garam memiliki sifat 
higroskopis dan dapat membunuh kuman. Peranan garam 
sebagai bahan pengawet pada bahan pangan yaitu garam yang 
terionisasi setiap ionnya akan menarik molekul-molekul air 
disekitarnya (Widyaningsih dan Murtini, 2006). 
   Garam mempunyai peranan penting dalam proses 
memasak seperti penyedap dan mengawetkan makanan. 
Penggunaan garam dapur pada pembuatan bakso sangat 
diperlukan untuk menambah cita rasa, bahan pengawet dan 
mampu meningkatkan mutu bakso dari segi kekenyalan dan 
kekerasan (Wibowo, 2000). Garam sebagai bahan untuk 
metode pengawetan pangan dapat mempengaruhi aktivitas air 
(aw) dari bahan, sehingga dapat mengendalikan pertumbuhan 
mikroorganisme. Penambahan garam pada proses pengolahan 
bakso dapat meningkatkan struktur kekompakan adonan, 
meningkatkan tekstur bakso, sebagai bahan pengikat serta 
dapat berfungsi sebagai pengawet atau mencegah 
pertumbuhan mikroorganisme seperti jamur dan kapang (Hsu 
dan Chung, 2001). 

2.3.5. Gula 
   Gula merupakan pemanis buatan yang ditambahkan 
pada proses pengolahan pangan yang berfungsi untuk pemanis 
dan meningkatkan cita rasa produk pangan, selain itu gula juga 
berfungsi sebagai pengurang rasa asin yang berlebihan akibat 
proses curing. Gula dapat memberikan warna cokelat pada 
daging akibat dari proses maillard, sehingga dapat menambah 
aroma dan cita rasa produk. Penambahan gula juga dapat 
menurunkan kadar air pada daging, sehingga dapat 
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menghambat pertumbuhan dan aktivitas mikroba pembusuk, 
kapang dan khamir (Soeparno, 2005). 

Tabel 2. Jumlah nutrisi dalam 100 g gula 
Kandungan nutrisi                              Jumlah 

Energi                              390 kkal 
Karbohidrat 
Gula 
Dietary fiber 

                             99,98 g 
                             99,91 g 
                             0 g 

Lemak                              0 g 
Protein                              0 g 
Air                               0,03 g 
Riboflavin (Vit. B2) 0,019 
mg 

                             1,00% 

Kalsium 1 mg                              0 % 
Zat besi 0,01 mg                              0 % 

Potassium 2 mg                              0 % 

Sumber: USDA Nutrient database (2007) 

2.3.6. Lada 
   Lada merupakan salah satu bumbu masak yang 
sering digunakan masyarakat, karena memiliki rasa pedas dan 
aroma yang khas. Penyebab rasa pedas tersebut yaitu adanya 
zat piperiamin, chavicin dan zat piperin, sedangkan aroma 
yang khas karena pada lada terdapat minyak atsiri yang terdiri 
dari minyak terpene. Pada pengolahan bakso, lada 
ditambahkan untuk menghasilkan produk olahan yang berbeda 
dengan flavor yang berbeda (Anonim, 2012b). 
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Tabel 3. Susunan kimiawi lada hitam dan lada putih 
Komponen Lada Hitam 

(%) 
Lada Putih 

(%) 
Air       12, 58 13,20 
Protein       11,73 11,10 
Minyak Etheris       1,50         1,50 
Amidon dan Karbohidrat       41,05 61,65 
Selulosa       13,70         6,00 
Abu       4,65         1,90 
Zat alkohol kering       9,90  10,20 
Sumber: Anonim (2012b) 

2.3.7. Putih Telur 
   Putih telur merupakan bagian terbanyak dari telur, 
yaitu sekitar 65 % dan sisanya kuning telur. Putih telur dalam 
pembuatan bakso berfungsi sebagai pelembut dan pengikat 
daging dengan adonan, sebagai aerasi yaitu kemampuan 
menangkap udara pada saat adonan dikocok sehingga 
menyebabkan udara menyebar rata pada adonan (Daniati, 
2005).  

2.3.8. Es Batu atau Air Es 
   Penambahan es batu atau air es dalam proses 
pembuatan bakso dapat berpengaruh pada tekstur bakso. 
Tujuan penambahan es batu atau air es yaitu untuk melarutkan 
garam dan pendistribusian garam secara merata ke seluruh 
bagian daging, membantu proses pembentukan emulsi, 
memberi kemudahan ekstraksi protein serabut otot dan 
mempertahankan suhu adonan tetap rendah pada saat 
pemanasan (Usmiati, 2009).  
   Penambahan air es pada pembuatan bakso dapat 
meningkatkan keempukan dan jus daging, menggantikan 
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sebagian air yang hilang selama proses pemanasan, 
melarutkan protein yang mudah larut dalam air, pengemulsi 
daging dan menjaga temperature produk agar tetap rendah saat 
terjadi pemanasan (Soeparno, 2005). Penambahan air es 
sebesar 20-50 % dari berat daging (Anonim, 2006a). 

2.4. Kualitas Bakso 
2.4.1. pH 
   pH merupakan konsentrasi ion hidrogen yang 
berdiosiasi dalam suatu larutan dan nilai pH tidak mengukur 
keasaman seperti titrasi, melainkan untuk mengukur intensitas 
keasaman (Idris, 2003). Perubahan pH setelah postmortem 
akan berpengaruh pada sifat organoleptik daging (Beriani, 
Bas, Purroy dan Treacher, 2005). Perubahan pH setelah ternak 
mati dipengaruhi oleh asam laktat yang tertimbun di dalam 
otot yang selanjutnya ditentukan oleh kandungan glikogen dan 
penanganan ternak sebelum disembelih, sehingga pH sangat 
berpengaruh terhadap mutu daging dan produk olahan yang 
dihasilkan (Buckle, Edwards, Fleet dan Wooton, 1997). 
   Penggunaan tepung pati termodifikasi dalam 
pembuatan bakso dapat menurunkan nilai pH bakso dan 
meningkatkan kadar air bakso (Purnomo, 2008). Nilai pH 
bakso tanpa bahan pengenyal lebih dipengaruhi oleh pH 
daging yang mengalami perubahan akibat proses pembuatan 
bakso. Bakso dengan penambahan bahan pengenyal soda kue 
dapat mempengaruhi nilai pH menjadi lebih besar, penyebab 
bertambahnya nilai pH dikarenakan oleh NaHCO3 yang ada 
dalam soda kue selama proses pengolahan bakso akan 
menghasilkan garam Na2CO3, H2O dan CO2 yang nilai pHnya 
lebih tinggi (Siagian, 2002 dalam Nafly dkk., 2007). 
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2.4.2. Kadar Protein 
   Protein merupakan faktor terpenting untuk 
pembentukan tekstur bakso. Protein juga berperan penting 
dalam pembentukan matrik gel antara protein dan air, sehingga 
tekstur bakso sangat ditentukan pula oleh protein yang 
terkandung pada daging maupun pada bahan lainnya (Lan, 
Novakofski, Custer, Brewer, Carr dan Keith, 1995). Beberapa 
protein mempunyai kemampuan untuk mengikat gel, buih dan 
emulsi. Selama proses pengemulsian daging, protein daging 
akan dilarutkan dengan bantuan garam (Winarno, 1994). 
   Mashadi (2012) menyatakan bahwa, penambahan 
tepung biji nangka pada bakso sapi dapat meningkatkan kadar 
air, protein, lemak, abu dan pH. Substitusi tepung tapioka 
dengan tepung kedelai dalam proses pembuatan bakso dapat 
meningkatkan kadar protein (Purnomo, 1997). Ditambahkan 
oleh Siregar (2010) yang menyatakan bahwa, substitusi daging 
ayam dengan tepung kedelai dalam proses pembuatan chicken 
nugget dapat meningkatkan kadar protein produk olahan 
tersebut.  

2.4.3. Kekerasan 
   Tekstur produk olahan daging ditentukan oleh 
pembentukan gel yang terjadi selama proses pengolahan dan 
pemanasan selama pembuatan (Widyastuti, Uswindraningsih, 
Donowati dan Djamil, 2002). Tekstur daging identik dengan 
standar keempukan daging. Keempukan daging ditentukan 
oleh struktur myofibril, kandungan jaringan ikat dan daya ikat 
air oleh protein daging (Soeparno, 2005). Ciri-ciri tekstur 
bakso daging yang baik yaitu kompak, elastis, kenyal tetapi 
tidak liat, tidak ada serat daging, tidak lembek dan tidak berair 
(Wibowo, 2000). Ditambahkan oleh Triatmojo (1992) dalam 
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penelitiannya yang menyatakan bahwa tekstur bakso 
dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas daging yang 
digunakan, metode pengolahan serta bahan-bahan yang 
ditambahkan.  

2.4.4. Susut Masak 
   Susut masak merupakan suatu indikator yang dapat 
digunakan untuk mengetahui jumlah kandungan air pada 
daging masak. Susut masak dipengaruhi oleh temperatur, lama 
pemasakan, derajat keasaman (pH), panjang sarkomer serabut 
otot, panjang potongan serabut otot, status kontraksi myofibril, 
ukuran sampel, berat sampel daging dan penampang lintang 
dari daging (Soeparno, 2005). Daging yang mempunyai susut 
masak yang rendah mempunyai kualitas yang lebih baik 
dibandingkan dengan daging yang susut masaknya lebih 
tinggi, hal ini disebabkan karena kehilangan nutrisi selama 
pemasakan lebih sedikit. Perbedaan susut masak yang terjadi 
diantara produk bakso disebabkan oleh beberapa faktor, 
misalnya kondisi daging yang digunakan serta bahan 
tambahan lain yang diberikan pada produk olahan (Farida, 
Abustam dan Kadir, 2012). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 
  Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 
sampai dengan 9 Juli 2013 berlokasi: 
1. Pembuatan tepung sukun dilakukan di Desa Tlogosari 

Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. 
2. Pembuatan bakso sapi dan uji susut masak bakso sapi 

dilakukan di Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta. 
3. Analisis proksimat tepung sukun, uji pH dan kadar 

protein bakso sapi di Laboratorium Penelitian dan 
Pengujian Terpadu (LPPT) Universitas Gadjah Mada 
Yogyakarta. 

4. Pengujian kekerasan bakso sapi dilaksanakan di 
Laboratorium Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan 
Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor.  

3.2. Materi Penelitian 
  Materi yang digunakan dalam penelitian adalah 
bakso yang dibuat dari daging sapi, tepung sukun dan tepung 
tapioka, serta dengan penambahan bumbu-bumbu seperti: 
garam, gula, bawang putih, lada, putih telur dan es batu.  
  Peralatan yang digunakan dalam pembuatan tepung 
sukun adalah mesin penggiling tepung merk Honda, pisau, 
panci untuk mengukus buah sukun, kompor, baskom dan 
nampan untuk menjemur tepung sukun. Peralatan yang 
digunakan untuk membuat bakso adalah timbangan analitik, 
meat chooper, meat grinder, kompor, pisau, panci untuk 
memasak bakso, baskom dan sendok. 
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  Peralatan yang digunakan untuk uji pH yaitu pH 
meter, tisu, timbangan analitik dan tabung reaksi. Peralatan 
yang digunakan untuk uji kadar protein yaitu timbangan 
analitik, labu Kjeldhal, erlenmeyer dan destilator untuk 
destilasi. Peralatan yang digunakan untuk uji kekerasan bakso 
sapi yaitu dengan menggunakan timbangan analitik dan alat 
Universal Testing Machine (Instron) model Lloyd tipe XTA-
XT2i, sedangkan peralatan yang digunakan untuk uji susut 
masak yaitu timbangan analitik, plastik polyethylene, klip 
logam dan waterbath.  

3.3. Metode Penelitian 
   Metode penelitian yang digunakan pada penelitian 
ini yaitu percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
(Sastrosupadi, 2000) dengan 5 perlakuan dan 3 kali ulangan, 
yaitu: 
1. P0 = Tanpa menggunakan tepung sukun (tepung tapioka 

100 %); 
2. P1 = Substitusi tepung sukun 25 % dan tepung tapioka 75 

%; 
3. P2 = Substitusi tepung sukun 50 % dan tepung tapioka 50 

%; 
4. P3 = Substitusi tepung sukun 75 % dan tepung tapioka 25 

%; 
5. P4 = Substitusi tepung sukun 100 %. 

3.3.1. Prosedur Pembuatan Tepung Sukun  
  Cara pengolahan buah sukun menjadi tepung sukun 
dengan menggunakan metode sun drying menurut (Suyanti 
dkk., 2001) dapat dilihat pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Diagram alir pembuatan tepung sukun dengan 
metode sun drying (Suyanti, Widowati dan 
Suismono, 2001). 

3.3.2. Prosedur Pembuatan Bakso 
   Prosedur pembuatan bakso secara skematis menurut 
Wibowo (2000), dapat dilihat pada Gambar 2. 
 

Buah Sukun mangkak 

Dikupas kulitnya 

Direndam dalam air bersih ditambah garam  

Dipotong kecil-kecil 

Dikukus ± 20 menit pada suhu 90-95 0C 

Dikeringkan dengan sinar matahari 

Digiling  

Diayak dengan alat pengayakan 

Tepung Sukun 
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Dipotong kecil-kecil 

Digiling dengan meat grinder sampai halus 

Ditambahkan Tepung Tapioka, Tepung Sukun, Garam, Gula, 
Bawang Putih, Lada, Putih Telur, Air Es sesuai komposisi 

Pencampuran Adonan 

Adonan  

Dicetak bulat-bulat 

Perebusan dalam air mendidih sampai bakso mengapung dan matang 

Ditiriskan dan Didinginkan 

Dianalisis 

• pH 
• Kadar Protein 
• Kekerasan 

• Susut Masak 

Daging sapi 

Daging giling 

Bakso 
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Gambar 2. Diagram alir pembuatan bakso secara skematis 
(Wibowo, 2000). 

3.4. Variabel Penelitian 
  Variabel yang diukur pada penelitian ini yaitu fisiko-
kimia bakso sapi yang meliputi pH, kadar protein, kekerasan 
dan susut masak. Metode pengujian fisiko-kimia bakso pada 
penelitian adalah sebagai berikut : 
a) Uji pH bakso menggunakan potensiometri (Soeparno, 

2005), Lampiran 1. 
b) Uji kadar protein bakso dengan menggunakan metode 

Kjeldhal (Sudarmadji, 1996), Lampiran 2. 
c) Uji kekerasan bakso menggunakan Universal Testing 

Machine tipe XTA-XT2i (Puspitasari, 2008), Lampiran 3. 
d) Uji susut masak bakso dengan menggunakan metode 

pemanasan (Soeparno, 2005), Lampiran 4. 

3.5. Analisis Data 
  Data dari uji pH, kadar protein, kekerasan dan susut 
masak bakso sapi yang diperoleh kemudian dianalisis dengan 
analisis ragam (ANOVA) menggunakan Microsoft Excel 2007 
dan apabila tabel hasil analisis ragam menunjukkan perbedaan 
pengaruh diantara perlakuan, baik perbedaan pengaruh yang 
nyata maupun yang sangat nyata maka dilanjutkan dengan Uji 
Jarak Berganda Duncan’s (Yitnosumarto, 1993). 

3.6. Batasan Istilah 
Tepung sukun: Produk olahan buah sukun yang ditumbuk dan 
digiling sampai halus kemudian dikeringkan (Suyanti dkk., 
2001). 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Rata-rata hasil uji substitusi tepung tapioka dengan 
tepung sukun pada pembuatan bakso sapi ditinjau dari pH, 
kadar protein, kekerasan dan susut masak bakso sapi dapat 
dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rata-rata pH, kadar protein, kekerasan dan susut 
masak bakso sapi menggunakan substitusi tepung 
tapioka dengan tepung sukun 

Perlakuan                        Rata-rata±SD 

   pH Kadar 
protein 
(%) 

   Kekerasan   
(gf) 

Susut 
masak 
(%) 

P0 5,58±0,02c 8,78±0,34 4359,25±756,03b 1,87±0,40 

P1 5,90±0,02de 7,91±1,04 4529,78±554,03bc 2,54±1,16 

P2 5,88±0,01d 9,10±0,29 3635,15±246,34a 2,94±0,57 

P3 5,26±0,01a 9.06±0,92 5550,15±614,88e 3,49±0,63 

P4 5,53±0,01b 8,30±0,65 4924,12±822,00d 4,08±2,06 

* Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama pada pH 
menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 
(P<0,01). 

* Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama pada 
kekerasan menunjukkan perbedaan yang nyata 
(P<0,05). 

4.1. Pengaruh Substitusi Tepung Tapioka dengan Tepung 
Sukun terhadap pH Bakso Sapi 
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 Rata-rata nilai pH bakso dari masing-masing 
perlakuan substitusi tepung tapioka dengan tepung sukun 
dapat dilihat pada Tabel 5. Data hasil pengujian dan analisis 
ragam substitusi tepung tapioka dengan tepung sukun terhadap 
pH bakso sapi dapat dilihat pada Lampiran 5. Hasil analisis 
ragam menunjukkan bahwa substitusi tepung sukun 
berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap pH bakso sapi.  
 Penelitian ini menunjukkan besarnya nilai pH bakso 
yang berbeda pada masing-masing perlakuan meskipun tidak 
terlalu mencolok, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5. 
Nilai rata-rata pH bakso sapi dari penelitian yaitu berkisar 
antara 5,26 sampai dengan 5,90. pH tertinggi didapatkan dari 
P1 yaitu perlakuan substitusi tepung sukun 25 %, sedangkan 
pH terendah didapatkan dari P3 yaitu dengan perlakuan 
substitusi tepung sukun 75 %. pH pada penelitian ini tergolong 
rendah yaitu hanya berkisar pada pH 5, sedangkan bakso yang 
layak dikonsumsi oleh masyarakat menurut Standar Nasional 
Indonesia (1995) yaitu pH bakso berkisar antara 6-7. 
 Substitusi tepung tapioka dengan tepung sukun 
terhadap pH bakso pada penelitian ini cenderung 
mempertahankan nilai pH bakso. Hal ini diduga tepung sukun 
dan tepung tapioka mempunyai kemampuan yang rendah 
untuk mengikat air terhadap daging, sehingga menyebabkan 
banyaknya kandungan air yang lepas dipermukaan bakso dan 
memicu tingkat keasaman yang tinggi. Rakhmadi, Novia dan 
Rena (2000) menyatakan bahwa, rendahnya nilai pH bakso 
yang menggunakan tepung tapioka dengan campuran tepung 
lain disebabkan oleh rendahnya kemampuan tepung untuk 
mengikat air pada bahan yang menyebabkan air lepas di 
permukaan bakso sehingga meningkatkan nilai keasaman pada 
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produk yang dihasilkan dan mengurangi nilai penyusutan pada 
produk selama proses pemasakan. 
 Pearson dan Dutson (1994) menyatakan bahwa, 
rendahnya nilai pH dipengaruhi oleh perubahan struktur pada 
daging restrukturisasi yang berfungsi sebagai protein daging. 
Daging yang memiliki pH rendah akan mempengaruhi pH 
bakso yang dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh perubahan 
keseimbangan kadar air pada bakso akibat pengaruh dari nilai 
pH daging sapi. Tidak adanya STTP (Sodium Tripolipospat) 
pada penelitian ini juga diduga dapat menurunkan nilai pH 
bakso. Paulus (2009) menyatakan bahwa, penambahan STTP 
dalam produk pengolahan bakso dapat meningkatkan nilai pH 
bakso, sehingga dapat diperoleh daya mengikat air yang 
semakin tinggi.  

4.2. Pengaruh Substitusi Tepung Tapioka dengan Tepung 
Sukun terhadap  Kadar Protein Bakso Sapi 

 Data hasil analisis ragam substitusi tepung tapioka 
dengan tepung sukun terhadap kadar protein bakso sapi dapat 
dilihat pada Lampiran 6. Hasil analisis ragam menunjukkan 
bahwa substitusi tepung sukun sebagai bahan pengisi (filler) 
pada bakso sapi tidak memberikan pengaruh yang nyata 
(P>0,05) terhadap kadar protein bakso sapi. Rata-rata nilai 
kadar protein bakso dari masing-masing perlakuan substitusi 
tepung tapioka dengan tepung sukun dapat dilihat pada Tabel 
5. 
 Rata-rata kadar protein dalam penelitian ini berkisar 
antara 7,91 % sampai dengan 9,10 %. Kadar protein tertinggi 
yaitu terdapat pada perlakuan P2 sebesar 9,10 %, sedangkan 
kadar protein terendah pada perlakuan P1 sebesar 7,91 %.  
Standar Nasional Indonesia (1995) menyatakan bahwa, kadar 
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protein bakso yaitu minimal 9 %. Kadar protein bakso pada 
penelitian ini yang memenuhi Standar Nasional Indonesia 
yaitu pada perlakuan P2 dan P3 yaitu berturut-turut 9,10 % 
dan 9,06 %. 
 Tepung sukun dan tepung tapioka memiliki 
kesamaan yaitu memiliki kandungan amilopektin lebih tinggi 
dari pada amilosa. Kandungan amilopektin yang tinggi pada 
tepung sukun dan tepung tapioka dapat menyebabkan susunan 
jarak dari protein myofibril menjadi lebih besar (Agustin, 
2011), sehingga penggunaan filler dengan substitusi tepung 
sukun pada proses pembuatan bakso secara umum dapat 
meningkatkan protein bakso. Hal ini diduga karena kandungan 
protein tepung sukun lebih tinggi dari pada protein tepung 
tapioka. Usmiati (2009) menyatakan bahwa, tepung tapioka 
mengandung protein 0,13 %, sedangkan kandungan protein 
tepung sukun yaitu 3,6 % (Suyanti dkk., 2011). Fungsi 
amilopektin pada proses pembuatan bakso yaitu untuk 
pembentukan gel pada saat proses pemanasan, dapat 
meningkatkan kekenyalan bakso, menurunkan kadar air bakso 
dan meningkatkan kelekatan pada adonan bakso (Montolalu 
dkk., 2013). 
 Perbedaan kadar protein bakso sapi pada penelitian 
ini diduga disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu 
perbedaan kualitas bahan tepung yang digunakan dan 
komposisi tepung tapioka yang mengandung protein rendah, 
sehingga jumlah protein yang besar pada bakso berasal dari 
protein daging dan tepung sukun. Kandungan protein tepung 
tapioka, tepung sukun dan daging berturut-turut yaitu 0,13 %, 
3,6 % dan 18 % (Usmiati, 2009; Suyanti dkk., 2011; Lawrie, 
2003).   
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4.3. Pengaruh Substitusi Tepung Tapioka dengan Tepung 
Sukun terhadap Kekerasan Bakso Sapi 

 Data hasil analisis ragam terhadap kekerasan bakso 
daging sapi dapat dilihat pada Lampiran 7. Hasil analisis 
ragam tingkat kekerasan bakso sapi menggunakan substitusi 
tepung sukun menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap 
kekerasan bakso (P<0,05). Rata-rata nilai kekerasan bakso sapi 
dari masing-masing perlakuan substitusi tepung sukun dapat 
dilihat pada Tabel 5.  
 Nilai rata-rata kekerasan bakso sapi pada penelitian 
ini yaitu berkisar antara 3635,15 gf sampai dengan 5550,62 gf.  
Kekerasan tertinggi didapatkan dari P3 yaitu substitusi tepung 
sukun 75 %, sedangkan kekerasan terendah didapatkan dari P2 
yaitu dengan substitusi tepung sukun 50 %. Substitusi tepung 
tapioka dengan tepung sukun pada bakso dalam penelitian ini 
cenderung meningkatkan nilai kekerasan bakso sapi. Hal ini 
diduga tepung sukun memiliki kandungan karbohidrat dan 
amilosa yang tinggi. 
 Tepung sukun dan tepung tapioka mempunyai 
kandungan kadar karbohidrat yang tinggi yaitu  84 % dan 
86,55 %. Hal inilah yang diduga dapat meningkatkan nilai 
kekerasan bakso, semakin banyak penambahan tepung dalam 
proses pembuatan bakso dapat memberikan kekerasan objektif 
bakso yang semakin meningkat, sedangkan peningkatan kadar 
protein akan menurunkan nilai kekerasan (Hermanianto dan 
Aulia, 2011). Tepung sukun juga mengandung amilosa yang 
lebih tinggi dari pada tepung tapioka. Keadaan ini diduga 
dapat meningkatkan kekerasan bakso. Suryaningsih (2011) 
menyatakan bahwa, amilosa pada tepung berperan besar 
terhadap kekerasan produk, sedangkan amilopektin pada 
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tepung berperan besar pada kelekatan produk. Hal ini yang 
menyebabkan bakso semakin keras. 
 Candra dan Demayanthi (2008) dalam penelitiannya 
menyatakan bahwa, kekerasan dipengaruhi oleh bahan pengisi 
dan pengikat yang pada umumnya digunakan dalam jumlah 
yang berbeda sehingga produk banyak bergantung pada pada 
bahan tambahan pangan dan jumlah yang ditambahkan. Bakso 
yang ditambahkan bahan tambahan pangan terbukti dapat 
meningkatkan kekerasan. 
 Penyebab perbedaan kekerasan bakso dalam 
penelitian ini diduga akibat jumlah kadar air dalam bakso, 
semakin tinggi jumlah kadar air dalam bakso maka kekerasan 
akan menurun, sedangkan jumlah kadar air yang rendah dapat 
meningkatkan kekerasan bakso.  

4.4. Pengaruh Substitusi Tepung Tapioka dengan Tepung 
Sukun terhadap Susut Masak Bakso Sapi 

 Data hasil analisis ragam terhadap susut masak 
bakso daging sapi dapat dilihat pada Lampiran 8. Analisis 
ragam menunjukkan substitusi tepung sukun tidak 
memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap susut 
masak bakso sapi, sehingga penggunaan substitusi tepung 
tapioka dengan tepung sukun sebagai bahan pengisi (filler) 
pada pembuatan bakso tidak menunjukkan perbedaan yang 
nyata terhadap susut masak bakso. Rata-rata nilai susut masak 
bakso dari masing-masing perlakuan substitusi tepung sukun 
dapat dilihat pada Tabel 5.  
 Rata-rata nilai susut masak bakso sapi dari hasil 
penelitian ini yaitu berkisar antara 1,87 % sampai dengan 4,08 
%. Susut masak tertinggi yaitu pada P4 dengan tepung sukun 
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100 % sebesar 4,08 % dan susut masak terendah yaitu pada P0 
dengan tanpa menggunakan tepung sukun sebesar 1,87 %.  

 Tepung sukun mengandung protein yang tinggi jika 
dibandingkan dengan protein tepung tapioka, sehingga tepung 
sukun dapat meningkatkan daya ikat air yang disebabkan oleh 
sifat pati yang mudah menarik air. Keadaan tersebut dapat 
terjadi karena pada saat pemasakan bakso, molekul pati akan 
saling berikatan dengan protein melalui ikatan hidrogen. 
Koswara (2006) menyatakan bahwa, jenis tepung yang 
mengandung tinggi protein seperti tepung jagung dapat 
meningkatkan daya ikat air yang disebabkan oleh sifat pati itu 
sendiri yang mudah untuk mengikat air. Hal ini terjadi karena 
saat pemasakan, molekul pati saling berikatan dengan protein 
melalui ikatan hidrogen. Melemahnya ikatan hidrogen 
tersebut, maka molekul air dapat menyusup masuk diantara 
molekul protein dan pati sehingga pada saat didinginkan 
terjadi penguatan ikatan hidrogen antara molekul hidrogen dan 
pati yang melibatkan molekul air sebagai jembatan hidrogen. 
Keadaan inilah yang memberikan pengaruh terhadap 
penyusutan pemasakan dan terjadi penurunan pH bakso. 
 Susut masak bakso juga dipengaruhi oleh beberapa 
hal seperti kadar air, jenis bahan, suhu, waktu pemasakan dan 
juga kadar amilosa dan amilopektin dari tepung yang 
digunakan. Rahim (2007) dalam Khalil, Purwandari dan 
Supriyanto (2009) menyatakan bahwa, susut masak 
dipengaruhi oleh bahan yang digunakan, waktu dan suhu 
pemasakan juga kandungan amilosa yang terkandung dalam 
tepung. Amilosa mudah membentuk gel karena bentuk 
strukturnya yang linier sehingga memungkinkan pembentukan 
jaringan tiga dimensi yang lebih cepat. Semakin rendah 
kandungan amilosa pada tepung, struktur gel yang terbentuk 
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juga semakin rendah. Lemahnya struktur gel pati tersebut yang 
menyebabkan jumlah padatan semakin banyak yang terlarut, 
sehingga susut masaknya semakin besar. 

4.5. Perlakuan Terbaik  
 Perlakuan terbaik ditentukan dengan melihat rata-
rata dari masing-masing perlakuan setiap variabel yang 
tertinggi, setelah itu dengan melihat notasi pada nilai rata-rata 
tertinggi dan disimpulkan perlakuan yang terbaik. DeGarmo, 
Sullivan dan Canada (1984) menyatakan bahwa perlakuan 
terbaik dapat ditentukan dengan beberapa langkah, yaitu 
dengan melihat perlakuan yang memiliki nilai tertinggi, nilai 
rata-rata tersebut harus diikuti dengan huruf atau notasi, notasi 
harus diperhatikan nilai mana yang diikuti oleh notasi yang 
sama, kemudian ditentukan nilai terbaik dengan penarikan 
kesimpulan.  
 Penentuan perlakuan terbaik ditentukan oleh rata-
rata tertinggi berdasarkan masing-masing variabel yang 
diujikan. Hal ini menunjukkan perbedaan pengaruh substitusi 
tepung sukun terhadap kualitas pH, kadar protein, kekerasan 
dan susut masak bakso sapi. Berdasarkan hasil perhitungan 
rata-rata dari setiap variabel dalam penentuan nilai terbaik, 
substitusi tepung sukun 50 % terbukti meningkatkan nilai pH, 
kadar protein, kekerasan dan susut masak bakso sapi yaitu 
berturut-turut 5,88; 9,10 %; 3635,15 gf dan 2,94 %. Keadaan 
ini diduga penggunaan substitusi tepung tapioka dengan 
tepung sukun pada level 50 % pada produk olahan bakso sapi 
cenderung meningkatkan kualitas pH, kadar protein, kekerasan 
dan susut masak bakso sapi.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat 
disimpulkan sebagai berikut:  
1. Substitusi tepung tapioka dengan tepung sukun dapat 

mempertahankan nilai pH bakso sapi. 
2. Substitusi tepung tapioka dengan tepung sukun dapat 

meningkatkan kadar protein, kekerasan dan susut masak 
bakso sapi. 

3. Perlakuan terbaik bakso sapi yaitu dengan substitusi tepung 
tapioka 50 % dan tepung sukun 50 % dengan hasil pH 5,90; 
kadar protein 9,10 %; kekerasan 3635,15 gf dan susut 
masak 2,94 %. 

 5.2 Saran 
 Berdasarkan penelitian ini, disarankan tepung sukun 
dapat digunakan sebagai substitusi tepung tapioka pada proses 
pembuatan bakso sapi. 
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Lampiran 1. Prosedur pengukuran pH menggunakan 
potensiometri (pH meter)  menurut (Soeparno, 
2005) 

 
 Pengukuran pH dengan menggunakan potensiometri 
pHmeter: 
1. pH meter dikalibrasi, dengan cara mencelupkan elektroda 

pada pH meter kedalam larutan buffer pH 7, kemudian 
dibilas dengan aquades dan dikeringkan dengan 
menggunakan tisu, selanjutnya dimasukkan kedalam buffer 
pH 4. 

2. Elektroda dibilas dengan aquades dan dikeringkan dengan 
tisu. 

3. Sampel ditimbang 10 g kemudian ditambahkan aquades 
100 ml. 

4. Sampel dihaluskan dan dimasukkan pada tabung reaksi, 
kemudian ditambahkan aquades dan pH meter dimasukkan. 

5. Setelah konstan, angka yang ditunjukkan pH meter dicatat. 
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Lampiran 2. Prosedur pengukuran kadar protein bakso 

menggunakan metode Kjeldhal (Sudarmadji, 
1996)  

 Prosedur pengukuran kadar protein pada penelitian 
ini yaitu sebagai berikut: 
1. Penentuan kadar protein dengan cara mikro Kjeldhal 

Bahan basah ditimbang 0,2 g kemudian dimasukkan  
kedalam labu Kjeldhal dan ditambahkan 0,5-1 g katalis N 
(campuran Na2SO4 : HgO dengan perbandingan 20:1) 
sebagai katalisator. 

2. Ditambahkan 3 ml asam sulfat pekat (93-98 % bebas N). 
3. Bahan dan larutan tersebut dipanasakan di ruang asam, 

kemudian didinginkan. 
4. Setelah dingin labu Kjeldhal dicuci dengan aquadest dan 

dididihkan sampai 30 menit. 
5. Didestilasi dengan NaOH sampai alkalis. Destilat 

ditampung di dalam erlenmeyer yang berisi 5 ml larutan 
asam borat 4 % dan indikator metil merah. 

6. Destilat dititrasi dengan 0,2 N HCL. 
7. Dihitung total N atau % protein dalam bahan dengan 

rumus, 

% N  = (�� ��� 	�
����� ��� �
����)
� �
���� � ����  � 14,008 � 100% 

% kadar protein = N x faktor koreksi protein (6,25) 
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Lampiran 3. Prosedur pengukuran kekerasan bakso dengan 
menggunakan alat Universal Testing Machine 
(Instron) model Llyod tipe XTA-XT2i 
(Puspitasari, 2008) 

 Prosedur pengukuran kekerasan dengan 
menggunakan alat Universal Testing Machine (Instron) model 
Llyod tipe XTA-XT2i adalah sebagai berikut: 
1. Bakso dipotong kubus dengan ukuran 1,5 x 1,5 x 1,5 cm. 
2. Sampel diletakkan pada meja obyek dan beban diturunkan 

sampai posisinya mengenai permukaan sampel. 
3. Angka yang tertera pada kotak angka harus menunjukkan 

nol. 
4. Ditekan tombol start untuk memulai pengukuran. 
5. Perubahan angka-angka yang menunjukkan besarnya 

tekanan yang ditampilkan pada kotak angka dicatat setiap 
15 detik sekali. 

6. Besarnya ukuran kekerasan tekstur tertera dilayar dengan 
satuan gf (gramforce). 
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Lampiran 4. Prosedur pengukuran susut masak bakso 
(Soeparno, 2005) 

 Prosedur pengukuran susut masak bakso yang 
dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Sampel bakso ditimbang dengan berat sekitar 20 g, 

kemudian dimasukkan dalam plastik polyethylene dan 
ditutup dengan klip logam. 

2. Sampel dimasukkan dalam waterbath dan direbus dengan 
suhu 80 0C selama 60 menit. 

3. Sampel diangkat dan didinginkan dalam air yang mengalir 
kemudian ditimbang hingga berat konstan. Susut masak 
dihitung dari berat sampel sebelum perebusan dikurangi 
dengan berat sampel sesudah perebusan dibagi dengan 
berat sampel sebelum perebusan dikalikan 100%. 

Susut masak =  � –  
�  x 100% 

Keterangan:  
X = berat sampel sebelum dimasak 
Y = berat sampel sesudah dimasak 
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Lampiran 5. Data dan hasil analisis ragam pH bakso sapi 
 
1. Data nilai pH bakso daging sapi 

Perlakua
n 

Ulangan Total Rata-rata    SD 
1 2 3 

P0 5,56 5,57 5,60 16,73     5,58        0,02 
P1 5,88 5,90 5,91 17,69     5,90        0,02 
P2 5,87 5,88 5,89 17,64     5,88        0,01 
P3 5,25 5,26 5,26 15,77     5,26        0,01 
P4 5,53 5,54 5,53 16,60     5,53        0,01 

Total 28,09 28,15 28,19 84,43     28,14      0,07 

 

Faktor Koreksi (FK) = "∑ ∑$%&' ∑ ()*+%&'%%&' , -
.�/  

  = (01,12) -
2 � 3  

                                                         = 475.2283267   
 

JK Tota                                          = ∑ ∑ ∑ :;<=�.���.��..�� 2 − ?@ 

                                                       = A5,56 2 + 5,88 2 + ⋯ + 5,53 2 D −
                                           475.228326   

 = 0,85717333 
 

JK Perlakuan = ∑ "∑ ∑ ()*�+%&''%&' , -
��/

..�� − FK 

  = �G,H2 - I�H,GJ - I⋯I�G,G� -
2 � 3 − 475.2283267 

  = 0,86 
 
JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 
  = 0,857173333 −  0,86 
  = 0.001666667  
 
2. Data analisis ragam 

SK db JK KT F hit F 5% F 1%  Keterangan 

Perlakuan   4 0,86 0,21 1283,26**  3,11 5,04    Signifikan 

Galat 10 0,00 0,00 

Total 14 0,86 0,06       
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Keterangan: ** menunjukkan tepung sukun memberikan perbedaan yang 
sangat nyata (P<0,01) terhadap pH bakso sapi 

 
Uji Jarak Berganda Duncan’s 
 
Tabel nilai kritis 1 % 

       P                          2            3              4                5 
R(4, 10, 0,01)            4,48        5,27         5,77           6,14 
Nilai DMRT 1 %      0,03       0,03          0,04            0,04   

 
Keterangan: 
R (4, 10. 0,01) 
4      = Jumlah perlakuan – 1 
10    = db galat 
0,01 = Taraf beda nyata 
 

DMRT 1 %  = R x KLMN
�
O
/  

      = 4,48 x K�.����GGGGGH
1  

                     = 0,01344 
 
3. Tabel Penotasian 

Perlakuan    Rata-rata KN  DMRT 1% Rata-rata + DMRT 1%      Notasi 
        P3           5,257                                          5,257                        a 
        P4           5,533             0,03                      5,567                          b 
        P0           5,577             0,03                      5,605                            c 
        P2           5,880             0,03                      5,912                              d 
        P1           5,897             0,02                      5,920                              de 
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Lampiran 6. Data dan hasil analisis ragam kadar protein bakso 
sapi 

1. Data Nilai Kadar Protein Bakso Sapi 
Perlak

uan 
Ulangan Total Rata-rata      SD 

1 2 3   
P0 8,54 9,17 8,63 26,34  8,78          0,34 
P1 9,10 7,45 7,19 23,74  7,91          1,04 
P2 9,42 8,87 9,01 27,30  9,10          0,29 
P3 9,59 8,00 9,60 27,19  9,06          0,92 
P4 9,01 7,74 8,14 24,89  8,30          0,65 

Total 45,66 41,23 42,57 129,46 43,15         3,24 
  

Faktor Koreksi (FK) = "∑ ∑$%&' ∑ ()*+%&'%%&' , -
.�/  

      = (�-J,1G) -
2 � 3  = �G,H3J

�3  = 1,11733 

JK Total  = ∑ ∑ ∑ :;<=�.���.��..�� 2 − ?@ 

  = A8,54 2 + 9,10 2 +  9,42 2 + … + 8,14 2 D − 1,11733 

  = 8,25 

JK Perlakuan = ∑ "∑ ∑ ()*�+%&''%&' , -
��/

..�� − ?@ 

     = -G,21 - I-2,H1 - I …I-1,0J -
2 � 3 − 1,1173 

   = 3,17 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

     = 8,25 −  3,17 

     = 5,08  
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2. Data Analisis Ragam 
 

SK db JK KT F hit F 5% F 1%      Keterangan 

Perlakuan   4 3,17 0,79 1,559 
  
3,112 5,035     Tidak Signifikan 

Galat 10 5,08 0,51 

Total 14 8,25 0,59       
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Lampiran 7. Data dan hasil analisis ragam kekerasan bakso 
sapi 

1. Data Nilai Kekerasan Bakso Sapi 

Perlak
uan 

Ulangan    Total Rata-rata       SD 
1 2   3 

P0 4.315,40 5.136,25 3.626,10 13.077,75  4.359,25     756,03 
P1 5.162,60 4.132,10 4.294,65 13.589,35  4.529,78     554,03 
P2 3.725,70 3.823,40 3.356,35 10.905,45  3.635,15     246,03 
P3 4.859,60 5.754,90 6.037,35 16.651,85  5.550,62     614,88 
P4 5.099,30 5.644,40 4.028,65 14.772,35  4.924,12     822,00 

Total 23.162,60 24.491,05 21.343,10 68.996,75 22.998,92   2.992,97 
 

Faktor Koreksi (FK) = "∑ ∑$%&' ∑ ()*+%&'%%&' , -
.�/  

  = (G0JJG,H3) -
2 � 3  = 317370100,70  

JK Total    = ∑ ∑ ∑ :;<=�.���.��..�� 2 − ?@  

                    =  A4315,40 2 + 5162,60 2 +  … … + 4028,65 2 D −
                          317370100,70  

     = 9993576,76 

JK Perlakuan = ∑ "∑ ∑ ()*�+%&''%&' , -
��/

..�� − ?@ 

    = �2�HH,H3 - I�230J,23 - I …I�1HH-,23 -
2 � 3 − 317370100,70 

    = 6007649,67 

JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

                   =  9993576,76 − 317370100,70 

                   = 3985927,08 
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2. Data Hasil Analisis Ragam 
 

SK db      JK        KT F hit F 5% F 1%  Keterangan 

Perlakuan   4 6.007.649,67 1.501.912,42 3,77* 3,11 5,04    Signifikan 

Galat 10 3.985.927,08 398.592,71 

Total 14 9.993.576,76 713.826,91       
Keterangan: * menunjukkan perbedaan yang nyata (P>0,05) 
 
Uji Jarak Berganda Duncan’s 

Tabel nilai kritis 5 % 
       P                          2                    3                    4                     5 

R(4, 10, 0,05)             3,15               3,88               4,33                4,65 
Nilai DMRT 5 %       1.136,88        1.400,35        1.562,76          1.678,25   

 
Keterangan: 
R (4, 10. 0,05) 
4      = Jumlah perlakuan – 1 
10    = db galat 
0,05 = Taraf beda nyata 
 

DMRT 5 %  = R x KLMN
�
O
/  

       = 3,15 x K2J03J-,H�
1  

       = 497,18025 

3. Tabel penotasian 
Perlakuan    Rata-rata KN      DMRT 5 %   Rata-rata + DMRT 5 %   Notasi 

        P2              3.635,150           4,33                  3.639,617                a 
        P0              4.359,250           3,88                  4.363,130                  b 
        P1              4.529,783           3,15                  4.532,933                  bc 
        P4              4.924,117           4,65                  4.928,767                      d 
        P3              5.550,617                                    5.550,617                        e 
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Lampiran 8. Data dan hasil analisis ragam susut masak bakso sapi  

 
1. Data susut masak bakso sapi 

Perlak
uan 

Ulangan Total Rata-rata     SD 
       1 2 3 

P0 1,61 2,33 1,67  5,61    1,87         0,40 
P1 1,26 3,52 2,85  7,63    2,54         1,16 

   P2  2,75 2,49 3,59  8,83    2,94         0,57 
P3 3,49 4,11 2,86  10,46    3,49         0,63 
P4 2,92 2,86 6,45  12,23    4,08         2,06 

Total 12,03 15,31 17,42  44,76   14,92        4,82 
  

Faktor Koreksi (FK) = "∑ ∑$%&' ∑ ()*+%&'%%&' , -
.�/  

  = (11,HG) -
2 � 3   = 133,56 

JK Total                                = ∑ ∑ ∑ :;<=�.���.��..�� 2 − ?@ 

     = A1,61 2 + 1,26 2 +  … … + 6,45 2 D −
                                                              133,56 

      = 21,56 

JK Perlakuan = ∑ "∑ ∑ ()*�+%&''%&' , -
��/

..�� − ?@ 

      = 3,G� - IH,G2 - I …I�-,-2 -
2 � 3 − 133,5 

                                   = 8,65 

JK Galat                 = JK Total – JK Perlakuan 

     = 21,56 − 8,65 

    = 12,91  

 



49 

 

2. Hasil Analisis Ragam 
 

SK db JK KT F hit F 5% F 1%      Keterangan 

Perlakuan   4 8,65 2,16 1,68   3,11 5,04     Tidak Signifikan 

Galat 10 12,91 1,29 

Total 14 21,56 1,54       
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Lampiran 9. Laporan hasil uji tepung sukun 
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Lampiran 10. Laporan hasil uji pH dan kadar protein bakso sapi 
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Lampiran 11. Laporan hasil uji kekerasan bakso sapi 
 
 
 


