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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang semakin maju, meningkatkan kesadaran masyarakat 

akan kebutuhan makanan bergizi tinggi, bersih dan aman. 

Daging merupakan salah satu hasil ternak yang diminati 

oleh sebagian besar masyarakat, karena daging 

merupakan sumber protein hewani lengkap yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam tubuh 

manusia. Setiap 100 g daging ayam mengandung 74,9% 

air, 23,2% protein, 1,6% lemak, 0,98% mineral dan 

0,07% zat besi (Rochfanti, 2005). 

Lemak merupakan substansi organik yang dapat 

menentukan kelezatan dari suatu bahan pangan, misalnya 

lemak pada daging. Lemak dapat mempengaruhi bau, rasa 

serta penerimaan konsumen akan bahan pangan. Lemak 

jenuh dan kolesterol dalam jumlah yang banyak dapat 

meningkatkan Low Density Lipoprotein (LDL) dan 

kolestrerol darah (Legowo, 2004). LDL merupakan 

lipoprotein yang mengandung lebih banyak lemak 

dibanding protein. Lipoprotein merupakan senyawa kimia 

yang tersusun atas lemak dan protein. Lipoprotein 

berfungsi untuk membawa kolesterol dalam dalam aliran 

darah. Lipoprotein terdiri atas LDL dan HDL (Anonimus, 

2005). 

 Asam lemak, bersama-sama dengan gliserol, 

merupakan penyusun utama lemak dan merupakan bahan 
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baku untuk semua lipida pada makhluk hidup. 

Berdasarkan struktur kimianya, asam lemak dapat 

dibedakan menjadi asam lemak jenuh (saturated fatty 

acids), yaitu asam lemak yang tidak memiliki ikatan 

rangkap, sedangkan asam lemak yang memiliki ikatan 

rangkap disebut sebagai asam lemak tidak jenuh 

(unsaturated fatty acids). Asam lemak tak jenuh dapat 

dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu 

Monounsaturated fatty acids, dimana ikatan rangkapnya 

hanya satu dan Polyunsaturated fatty acids dimana ikatan 

rangkapnya lebih dari satu (Legowo, 2004). Lemak 

hewani umumnya banyak mengandung asam lemak 

jenuh, sementara lemak nabati lebih banyak mengandung 

asam lemak tak jenuh tunggal maupun ganda kecuali 

minyak kelapa karena merupakan sumber lemak nabati 

(Rusdiana, 2004). 

 Pengolahan daging bertujuan untuk menghambat 

kerusakan, menambah keragaman pangan, memperoleh 

pangan yang berkualitas tinggi dan meningkatkan 

penerimaan daging oleh konsumen (Hariyanto, 2000). 

Daging ayam dikenal memiliki kandungan gizi yang 

cukup baik karena mengandung protein, air, mineral dan 

vitamin. Nilai manfaat daging meningkat dengan 

dimasak, digoreng, disate, diasap dan diolah menjadi 

produk lain yang menarik antara lain kornet, sosis, 

dendeng, abon nugget dan bakso (Melia, Juliyarsi, Rosya, 

2010). 
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 Bakso daging ayam dibuat melalui tahap 

penggilingan daging yang ditambahkan bahan pelengkap 

seperti bumbu-bumbu dan bahan yang dapat mengikat, 

salah satu bahan campuran yang dapat mengikat dalam 

pembuatan bakso daging ayam adalah pati (Putri, 2010). 

Pati merupakan filler yang mengandung amilosa dan 

amilopektin yang dapat berfungsi sebagai bahan pengikat 

dalam pembuatan bakso. Penambahan pati dalam produk 

bakso daging ayam sendiri juga berfungsi untuk 

memperbaiki atau menstabilkan emulsi, meningkatkan 

daya ikat air, memperkecil penyusutan, menambah berat 

produk dan dapat menekan biaya produksi (Usmiati, 

2009).  

 Bahan pengisi yang sekaligus berfungsi sebagai 

bahan pengikat adalah tepung tapioka, tepung gandum, 

tepung aren atau campuran dari ketiganya (Galih, 2007). 

Umumnya bahan pengisi atau bahan pengikat yang 

dipakai dalam pembuatan olahan bakso adalah bahan-

bahan yang mengandung pati. Sudaryati dan Kurniawati 

(2003) menganjurkan agar substitusi daging dengan 

bahan pengisi atau pengikat tidak melebihi 50% karena 

substitusi sebanyak  ini akan mempengaruhi komposisi, 

kualitas fisik serta sifat-sifat produk. 

 Tepung yang dapat digunakan dalam pembuatan 

bakso adalah tepung tapioka, pati jagung, tepung sagu, 

pati kentang dan pati garut, akan tetapi yang umum 

digunakan di masyarakat adalah tepung tapioka (Daniati, 

2005). Penggunaan tapioka dalam pembuatan bakso 
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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). 

 Pembuatan bakso selain menggunakan tepung 

tapioka sebagai bahan pengisi juga dapat menggunakan 

pati biji nangka dimana 1 kg biji nangka basah akan 

didapatkan rendemen basah sebesar 24,7%. Hasil 

pemeriksaan susut pengeringan pati biji nangka adalah 

11,7% (Firmansyah dan Ben, 2007). 

Hettiaratchi, Ekanayake and Welihinda (2011) 

menyatakan bahwa disetiap 100 g biji nangka 

mengandung karbohirat 21 g, protein 4,7 g, lemak 1,3 g, 

pati 8,0 g dan amilosa 54 g. Adebowale, Sanni and 

Onitilo (2008) menambahkan bahwa tepung tapioka 

mempunyai kadar pati 92,08%, karbohidrat 94,34%, 

amilosa 23,12%, protein 0,24% dan lemak 0,25%. Pati 

biji nangka dapat mensubstitusi tapung tapioka karena 

keduanya memiliki kandungan amilosa dan amilopektin 

yang dibutuhkan dalam pembuatan bakso. Pati biji 

nangka memiliki kandungan amilosa, protein dan lemak 

yang lebih tinggi dari tepung tapioka, hal tersebut akan 

memberikan dampak pada kualitas organoleptik bakso 

daging ayam yang dihasilkan yakni pada kekenyalan, 

rasa, dan warna yakni memiliki warna putih keabu-abuan 

dan memiliki rasa yang khas. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan 

penelitian untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung 
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tapioka dengan pati biji nangka yang ditinjau dari nilai 

organoleptik dan profil asam lemak bakso daging ayam. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Biji nangka merupakan limbah dari pemanfaatan 

buah nangka yang semakin memenuhi volume sampah, 

sedangkan biji buah nangka dapat diolah menjadi pati 

yang bisa mensubstitusi tapioka dalam pembuatan bakso. 

Namun saat ini belum ada yang mengetahui perbandingan 

prosentase substitusi antara tepung tapioka dan pati biji 

nangka, sehingga diperlukan penelitian dalam optimasi 

penentuan substitusi tepung tapioka dengan pati biji 

nangka. 

 

1.3 Tujuan 

 Tujuan penelitian ini antara lain : 

1. Untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung 

tapioka dengan pati biji nangka dalam pembuatan 

bakso daging ayam. 

2. Untuk mengetahui konsentrasi substitusi tepung 

tapioka dengan pati biji nangka pada pembuatan 

bakso daging ayam. 

1.4 Kegunaan  

 Kegunaan dari penelitian ini antara lain : 

1. Untuk menentukan bahwa pati biji nangka dapat 

mensubstitusi tepung tapioka dalam pembuatan 

bakso. 
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2. Untuk menentukan konsentrasi substitusi tepung 

tapioka dengan pati biji nangka dalam pembuatan 

bakso. 

1.5 Kerangka Pikir 

 Definisi bakso daging menurut SNI 01-3818-1995 

adalah produk makanan berbentuk bulatan atau lain yang 

diperoleh dari campuran daging ternak (kadar daging 

tidak kurang dari 50%) dan pati atau serelia dengan atau 

tanpa penambahan makanan yang diizinkan. Bakso 

merupakan salah satu makanan yang mempunyai nilai 

gizi tinggi terutama protein (Wibowo, 2000). Titik berat 

perhatian dalam pembuatan bakso adalah kemampuan 

saling mengikat antara daging dan bahan-bahan lain yang 

ditambahkan (Purnomo, 1998). Salah satu bahan pengisi 

dan pengikat dalam adonan bakso adalah tepung tapioka, 

selain itu penggunaan pati biji nangka juga dapat 

ditambahkan pada pembuatan bakso karena selain sebagai 

bahan pengisi dan pengikat bahan tersebut juga dapat 

mengurangi biaya produksi dan pemanfaatan limbah 

padat dari buah nangka. 

Produk olahan bakso pada umumnya menggunakan 

bahan baku daging dan tepung. Daging yang biasanya 

dipakai adalah sapi, ayam dan ikan sedangkan tepung 

yang biasanya dipakai yaitu tepung tapioka (Anonimous, 

2006). Bakso daging ayam dibuat dengan dua komponen 

utama, yaitu daging ayam yang digiling dan bahan yang 

dapat mengikat yaitu pati. Pati berfungsi memperbaiki 

atau menstabilkan emulsi dan meningkatkan daya ikat air 
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sehingga dapat mempengaruhi kualitas fisik dari bakso 

yang dihasilkan (Usmiati, 2009). Bakso daging ayam 

dibuat dengan menambahkan pati sebagai bahan pengisi 

dan bahan pengikat yang berfungsi mengikat atau 

mengembalikan tekstur daging setelah proses pencacahan 

atau penggilingan. Sebagai bahan pengikat digunakan pati 

biji nangka sebagai alternatif pengganti tapioka. 

Hettiaratchi, Ekanayake, Welihinda (2011) 

menyatakan  disetiap 100 g biji nangka mengandung 

karbohirat 21 g, protein 4,7 g, lemak 1,3 g, pati 8,0 g dan 

amilosa 54 g. Adebowale, Sanni, Onitilo (2008) 

menyatakan tepung tapioka mempunyai kadar pati 

92,08%, karbohidrat 94,34%, amilosa 23,12%, protein 

0,24% dan lemak 0,25%. Kerangka pikir penelitian 

ditunjukkan pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 

 

1.6 Hipotesis 

 Substitusi tepung tapioka dengan pati biji 

nangka dalam pembuatan bakso daging ayam 

memberikan perbedaan pengaruh terhadap nilai 

organoleptik dan profil asam lemak bakso daging 

ayam. 

Bakso daging ayam  

Substitusi pati biji nangka dengan 

tepung tapioka 

Pati berwarna putih (Firmansyah, dkk. 

2007), tidak beraroma dan berasa 

Kemampuan saling mengikat antara 

daging dan bahan bahan lain yang 

ditambahkan (Purnomo, 1998) 

(Hartati dan 

Prana, 2003) 

Pati biji nangka dapat mensubstitusi 

tapung tapioka karena keduanya 

memiliki kandungan amilosa dan 
amilopektin 

 

Bakso substitusi pati biji nangka 

Mutu Organoleptik Profil Asam Lemak 


