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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pati Biji Nangka 

Pati secara kimia adalah suatu polisakarida 

(C6H10O5)n. Pati sulit larut dalam air dingin, namun 

dalam air panas butir-butir pati akan menyerap air dan 

akhirnya membentuk pasta (Fairus, Haryono, Agrithia 

dan Aris, 2010). Pati merupakan makanan cadangan yang 

terdapat dalam bentuk butir-butir kecil atau granula yang 

berwarna putih, mengkilat, tidak berbau dan tidak berasa. 

Pati pada umumnya terdiri dari dua fraksi, yaitu amilosa 

dan amilopektin. Perbandingan antara amilosa dan 

amilopektin di dalam pati sangat bervariasi bergantung 

pada jenis tumbuh tumbuhan penghasilnya (Maharaja, 

2008).  

 Salah satu penghasil pati adalah buah nangka 

(Artocarpus heterophyllus Lamk) yang menghasilkan pati 

dari bijinya. Rata-rata satu buah nangka berisi biji yang 

beratnya sepertiga bagian dari berat buahnya, sisanya 

adalah kulit dan daging buah. Nangka merupakan salah 

satu buah tropis yang terdapat di Indonesia dan telah 

ditetapkan sebagai salah satu pohon serba guna oleh 

pemerintah sehingga potensi tersedianya pati biji nangka 

ini cukup besar (Firmansyah, dkk. 2007). Fairus, dkk. 

(2010) menyatakan bahwa di Indonesia buah nangka yang 

dikenal dengan nama botani  Artocarpus integra Merr 

atau Artocarpus heterophyllus Lamk sudah banyak 

dimanfaatkan, baik sebagai sayuran maupun sebagai 
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penyusun suatu hidangan karena baunya yang disenangi, 

namun masyarakat umumnya tidak mengkonsumsi biji, 

sehingga biji nangka biasanya dibuang sebagai limbah 

padat, dengan demikian biji nangka bisa diolah menjadi 

bahan yang lebih bermanfaat dengan nilai ekonomis yang 

lebih tinggi, misalnya melalui proses pembuatan pati. 

Kandungan karbohidrat biji nangka 36,7% dari 100 

g bagian yang dapat dimakan, dengan demikian, biji 

nangka bisa diolah menjadi bahan yang lebih bermanfaat 

dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi, misal melalui 

proses pembuatan pati (Rukmana, 1997). Biji nangka 

berbentuk bulat sampai lonjong, berukuran kecil dan 

berkeping dua. Biji nangka terdiri dari tiga lapisan kulit, 

yakni kulit luar berwarna kuning agak lunak, kulit liat 

berwarna putih dan kulit ari berwarna coklat yang 

membungkus daging biji (Irwansyah, 2010). Komposisi 

kimia biji nangka dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi kimia biji nangka per 100 g dari 

bagian yang dapat dimakan. 

Komponen     Biji Nangka  

Kalori (kal) 

Protein(g)  

Lemak (g) 

Karbohidrat(g) 

Kalsium (mg) 

Besi (mg) 

Fosfor(mg)  

Vitamin A(SI)  

Vitamin B1(mg)  

Vitamin C (mg)  

Air (g)  

165 

4,2 

0,1 

36,7 

33 

200 

1 

0 

0,2 

10 

57,7 

 Sumber: Fairus, dkk. (2010) 
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 Rukmana (1997) menambahkan bahwa biji nangka 

dapat diolah menjadi tepung melalui pengeringan dan 

penghalusan serta dapat digunakan sebagai bahan baku 

pengganti tepung terigu atau digunakan bersama tepung 

terigu. Setiap 100 g biji nangka mengandung 4,2 g protein 

dan 33 mg kalsium. Irwansyah (2010) menyatakan bahwa 

perbandingan amilopektin dan amilosa dalam amilum 

tergantung pada jenis tumbuhan penghasilnya, umumnya 

70-85% amilopektin dan 15-30% amilosa. Amilum biji 

nangka mengandung 83,73% amilopektin dan 16,23% 

amilosa. 

 

2.2 Daging Ayam Pedaging dan Komposisinya 

 Daging didefinisikan sebagai semua jaringan hewan 

dan semua produk hasil pengolahan jaringan-jaringan 

tersebut yang digunakan untuk dimakan dan tidak 

menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang 

mengkonsumsinya (Bintoro, 2008). Organ-organ 

misalnya hati, ginjal, otak, paru-paru, jantung, limpa, 

pankreas dan jaringan otot termasuk termasuk dalam 

jaringan hewan (Soeparno, 2005). 

 Daging ayam merupakan sumber protein yang baik, 

berkualitas tinggi, mudah dicerna dan mengandung asam 

amino esensial yang sangat dibutuhkan dalam makanan 

manusia, terdiri dari arginin, sistin, histidin, isoleusin, 

leusin, lisin, metionin, fenilalanin, threonin, triptofan, 

tirosin dan valin. Komposisi daging ayam terdiri dari 73,7 

% air, 20,6 % protein, 4,7 % lemak dan 1 % 

abu. Kandungan mineral pada daging ayam adalah 4 % 
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yang terdiri dari sodium, potasium, magnesium, kalsium, 

besi, fosfat, sulfur, klorida dan yodium (Hariyanto, 2000). 

Daging juga merupakan sumber utama untuk 

mendapatkan asam amino esensial. Asam amino esensial 

terpenting di dalam otot segar adalah alanin, glisin, asam 

glutamat, dan histidin. Protein daging terdiri dari protein 

sederhana dan protein terkonjugasi (Winarno, 1993). 

Daging merupakan sumber mikronutrisi yang penting 

seperti zat besi, selenium, vitamin A, B12 dan asam folat. 

Selain mengandung mikronutrisi, daging juga 

mengandung asam amino essensial serta berperan dalam 

pengaturan metabolisme energi dalam tubuh (Biesalski, 

2005). 

 Struktural antara daging ayam dengan jenis ternak 

lain tidak jauh beda, tetapi ciri-ciri atau sifat 

kekhususannya dapat dibedakan. Daging ayam 

mempunyai ciri-ciri khusus, antara lain berwarna keputih-

putihan atau merah pucat, memiliki serat daging halus 

dan panjang, diantara serat daging tidak terdapat  

simpanan lemak (Hermanto, Muawanah dan Harahap, 

2008). Daging ayam broiler adalah daging yang diperoleh 

dari hasil pemotongan ayam tipe pedaging dengan umur 

di bawah 8 minggu. Secara umum tekstur ayam pedaging 

adalah lembut, empuk dan rasanya gurih dengan bobot 

hidup antara 1,5-2,0 kg (Khotimah, 2002). 

 Jenis ayam yang dapat digunakan sebagai penghasil 

daging antara lain ayam ras (pedaging), ayam afkir dan 

ayam kampung (buras) (Hariyanto, 2000). Khotimah 

(2002) menyatakan bahwa daging ayam pedaging bersifat 
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diantaranya daging empuk, kulit licin dan berlemak, 

sedangkan tulang rawan dada belum membentuk tulang 

keras, dengan bentuk lebar, padat dan berisi. Daging 

ayam broiler mengandung kolesterol rendah dan kaya 

vitamin B dan mineral, kaya akan gizi baik protein, 

karbohidrat, lemak, vitamin sehingga sangat diperlukan 

untuk kesehatan sistem saraf dan pertumbuhan 

(Anonimous, 2005).  

Tabel 2. Rata-rata kandungan gizi pada daging ayam 

Kandungan Gizi 

Daging Ayam 

Jumlah 

Air (g) 

Protein(g) 

Lemak (g) 

Kalsium (mg) 

Zat besi (mg) 

Fosfor (mg) 

74 

22 

1,5 

13 

1,5 

190 

Sumber: Anonimous (2005) 

Komponen terpenting dalam pembuatan bakso 

adalah protein. Protein daging berperan dalam pengikatan 

hancuran daging selama pemasakan dan pengemulsi 

lemak sehingga produk menjadi empuk, kompak dan 

kenyal (Kusnadi, 2011). Sifat protein otot daging 

membentuk gel, membantu memperbaiki struktur dan 

stabilisasi antara lemak dan air dalam produk olahan 

daging. 
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2.2.1 Lemak dan Minyak 

Lemak dan minyak merupakan zat makanan yang 

penting untuk menjaga kesehatan serta sebagai sumber 

energi bagi tubuh. Kandungan lemak di dalam bahan 

pangan terdapat dua jenis, yaitu lemak jenuh yang banyak 

mengandung asam lemak tanpa ikatan rangkap dan lemak 

tidak jenuh yang banyak mengandung asam lemak 

berikatan rangkap (Syakiroh, 2012). Jenis lemak jenuh 

dan lemak tidak jenuh keberadaannya hampir selalu 

diikuti oleh senyawa sterol yang disebut kolesterol 

(Legowo, 2004). 

 Istilah lemak dan minyak yang bertahun-tahun yang 

lalu digunakan untuk menunjukkan semua zat yang dapt 

diekstraksi dengan ether dari bahan pakan atau jaringan, 

pada saat ini hanya digunakan untuk ester lemak murni 

dan gliserol, yang disebut trigliserida. Istilah lipida 

digunakan untuk semua zat yang larut dalam ether 

(Insani, 2008). Lemak dan minyak adalah salah satu 

kelompok yang termasuk pada golongan lipid, yaitu 

senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut 

dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik non-polar, 

misalnya dietil eter, kloroform, benzena dan hidrokarbon 

lainnya karena lemak dan minyak mempunyai polaritas 

yang sama dengan pelarut tersebut. Perbedaan antara 

lemak dan minyak, yaitu pada temperatur kamar lemak 

berwujud padat dan minyak berwujud cair (Belitz and 

Grosch, 1999)  

Gliserida pada hewan berupa lemak (lemak hewani) 

dan gliserida pada tumbuhan berupa miyak (minyak 
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nabati). Komponen minyak terdiri dari gliserida yang 

memiliki banyak asam lemak tak jenuh sedangkan 

komponen lemak memiliki asam lemak jenuh 

(Anonimous, 2005). Banyak sterol yang disebut 

kolesterol, sedangkan lemak nabati mengandung fitosterol 

dan lebih banyak mengandung asam lemak tak jenuh 

sehingga umumnya berbentuk cair. Asam lemak yang 

ditemukan di alamdapat dibagi menjadi dua golongan 

yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. 

Asam-asam lemak tersebut berbeda dalam jumlah dan 

posisi ikatan rangkapnya (Winarno, 2002). 

 

2.2.2 Asam Lemak Daging Ayam 

Almatsier, 2003 menyatakan bahwa trigliserida 

adalah lemak utama yang disimpan dalam jaringan tubuh 

ayam. Lemak hewani mengandung kadar lemak 

bervariasi tergantung pada umur, jenis kelamin dan 

spesies ternak. Diketahui bahwa unggas yang berumur 

lebih tua memiliki kadar lemak daging yang lebih tinggi 

dimana pada umur 4 dan 8 minggu terjadi peningkatan 

kadar lemak daging sebesar 12%, sementara kadar lemak 

abdomen meningkat sebesar 40%. Ayam jantan lebih 

banyak mengandung lemak tubuh, akan tetapi kandungan 

lemak abdominalnya lebih rendah dari pada broiler 

betina. Daging ayam mengandung lemak relatif rendah 

yang terdiri dari asam lemak jenuh dan tidak jenuh. 

Daging ayam banyak mengandung asam lemak esensial 

yaitu poly unsaturated fatty acids yang meliputi asam 
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linoleat, linolenat dan arakhidonat (Muchtadi dan 

Sugiyono, 2002). 

Asam-asam lemak merupakan asam-asam 

karboksilat dengan rantai yang tidak bercabang dan 

mempunyai atom karbon berjumlah genap. Asam-asam 

lemak dibagi menjadi dua golongan, yaitu asam lemak 

jenuh dan asam lemak tak jenuh (Winarno, 2002). Lemak 

hewani secara umum banyak mengandung asam lemak 

jenuh (Saturated Fatty Acid/SFA), sedangkan lemak 

nabati lebih banyak mengandung asam lemak tak jenuh 

tunggal (Mono Unsaturated Fatty Acids/MUFA) maupun 

asam lemak tak jenuh ganda (Poly Unsaturated Fatty 

Acids/PUFA) (Soeparno, 2005). 

 

2.3 Bakso 

Bakso sebagai produk olahan daging, secara tidak 

sengaja telah menerapkan teknologi restructured meat. 

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 serealia dengan atau 

tanpa penambahan makanan yang diizinkan. Titik berat 

perhatian dalam pembuatan bakso adalah kemampuan 

saling mengikat antara partikel daging dan bahan-bahan 

lain yang ditambahkan (Purnomo, 1998). 

 Bakso merupakan makanan olahan asal daging 

secara tradisional yang biasanya dibuat dari daging atau 

ikan dan sebagai bahan pengisi dan pengikat banyak 

digunakan tapioka atau pati, sedangkan bahan tambahan 
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adalah garam, bawang putih dan bahan penyedap 

(Sarajudin dan Purnomo, 2005). Bakso yang dipasarkan di 

Indonesia seharusnya memenuhi syarat kualitas Standart 

Nasional Indonesia (SNI) seperti yang terlihat pada Tabel 

3, meliputi sifat fisik bau normal (khas daging), rasa 

gurih, warna kecoklatan, tekstur kenyal dan sifat kimia 

kadar air maksimal 70%, kadar abu maksimal 3%, kadar 

protein minimal 9%, kadar lemak maksimal 2% dan tidak 

boleh mengandung borak (Sunarlim, 2004). 

Tabel 3. 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 70,0 

Maksimal 3,0 

Maksimal 9,0 

Maksimal 2,0 

Tidak boleh ada 

Sumber: Badan Standarisasi Nasional (1995) 

 

2.4 Bahan Pembuatan Bakso 

2.4.1 Tepung Tapioka 

Tepung Tapioka merupakan pati yang dihasilkan 

oleh singkong (ketela pohon) yang merupakan bahan 

pengisi dalam pengolahan pangan sumber karbohidrat. 
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Tapioka banyak digunakan sebagai bahan pengisi dalam 

pengolahan pangan karena tapioka mempunyai 

kemampuan menyerap air dan dalam suhu panas akan 

membentuk gel sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

memperbaiki tekstur produk olahan pangan (Adebowale, 

Sanni and Onitilo, 2008). Tapioka dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan pengental (thickenener), pengisi (filler), 

pengikat (binder) dan sebagai bahan penstabil (stabilizer). 

Tepung sebagai bahan pengisi mempunyai kandungan 

karbohidrat yang tinggi, sedangkan kandungan proteinnya 

rendah. Kandungan pati yang tinggi pada tepung 

membuat bahan pengisi mampu mengikat air tetapi tidak 

dapat mengemulsi lemak. Tapioka mengandung 

karbohidrat 88,01%, air 11,30%, protein 0,50%, lemak 

0,10% dan abu 0,09% (Maharaja, 2008). 

Tepung tapioka adalah suatu produk yang 

dihasilkan dari proses penggilingan ketela pohon. Bahan 

pengisi yang sekaligus adalah berfungsi sebagai bahan 

pengikat diantaranya tepung tapioka, tepung gandum, 

tepung aren atau campuran dari ketiganya (Winarno, 

2002). Umumnya bahan pengisi atau bahan pengikat yang 

dipakai adalah bahan-bahan yang mengandung pati. 

Purnomo (1997) 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. 

Komposisi kimia tapioka dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4.Komposisi Kimia Tapioka (dalam 100 g) 

Jumlah Komposisi 

Kalori (kal) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 

Air (g) 

362,00 

0,50 

0,30 

89,90 

12,00 

Sumber : Sevina (2001). 

Tepung tapioka mempunyai kandungan amilopektin 

tinggi sehingga mempunyai sifat tidak mudah 

menggumpal, mempunyai daya lekat tinggi, tidak mudah 

pecah atau rusak dan suhu gelatinasinya relatif rendah 

serta memiliki flavor yang tidak bagus. Tepung tapioka 

bila ditambahkan dalam proses pembuatan produk olahan 

daging sebagai bahan pengisi mempunyai kemampuan 

untuk mengikat sejumlah air dan memberikan pengaruh 

yang kecil terhadap emulsi (Soeparno, 2005). 

Penambahan tepung tapioka kedalam produk olahan 

daging berfungsi sebagai bahan pengikat dan juga bahan 

pengisi serta berperan untuk mengurangi biaya produksi 

dalam pengolahan produk olahan daging. Bahan pengisi 

adalah bahan yang ditambahkan dalam proses pembuatan 

produk olahan daging yang harus mempunyai 

kemampuan untuk mengikat sejumlah air. Fungsi tepung 

tapioka dalam pembuatan bakso adalah sebagai filler, 

yaitu fraksi bukan daging yang ditambahkan dan 

mempunyai sifat dapat mengikat air dan membentuk gel 

(Widyastuti, 1999), sekaligus sebagai daging yang dapat 
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meningkatkan daya ikat air daging dan emulsi lemak 

(Soeparno, 2005). 

 

2.4.2 Bawang Putih 

Bawang putih adalah tanaman dengan akar 

berwarna putih berbentuk umbi lapis yang mempunyai 

nama ilmiah Allium sativum. Bawang putih biasanya 

dipakai untuk bumbu makanan maupun tanaman obat 

(Rukmana, 1997). Bawang putih memiliki aroma yang 

pedas dan harum karena mengandung sejenis minyak 

astiri ( methyil allyl disulfida) yang membuat masakan 

lebih sedap (Samadi, 2000).  Tanaman bawang putih 

terdapat sejumlah komponen aktif seperti allicin, allin, 

selenium yang berfungsi sebagai antioksidan (anti 

kerusakan, anti oksidasi sel-sel tubuh oleh zat-zat racun 

yang merusak sel). Komposisi kimia umbi bawang putih 

terdiri dari zat organik yaitu protein, lemak, hidrat arang 

disamping mengandung zat-zat hara seperti kalsium, 

fosfor, besi, vitamin dan belerang (Santoso, 2002). 

Komposisi kimia umbi bawang putih dapat dilihat pada 

Tabel 5. 
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Tabel 5. Komposisi Kimia Umbi Bawang Putih per 100 g 

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 (2002) 

 

2.4.3 Garam 

Penggunaan garam dapur pada pengolahan 

makanan khususnya dalam pembuatan bakso sangat 

diperlukan, selain sebagai pemberi rasa, garam juga 

sebagai pengawet dan perbaikan mutu agar bakso menjadi 

kenyal. Fungsi pemberian garam adalah agar ruang antar 

filament (aktin-miosin) menjadi lebih besar sehingga 

dapat menahan air dan meningkatkan mutu bakso 

(kekenyalan dan kekerasan) yang dihasilkan (Sunarlim, 

2004). Garam mampu memperbaiki butiran dan susunan 

pati menjadi lebih kuat dan secara tidak langsung 

membantu pembentukan warna serta merupakan suatu 

bahan pemadat atau pengeras. Pemakaian garam dalam 

pembuatan bakso sekitar 5-10% dari berat daging 

(Anonimus, 2006). Menurut Usmiati dan Priyanti (2006), 

selain berperan dalam menentukan tekstur produk, garam 
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juga berfungsi mengekstraksi protein miofibril dan 

meningkatkan daya simpan karena dapat menghambat 

pertumbuhan mikroba pembusuk. 

 

2.4.4 Gula 

Gula yang paling umum digunakan adalah sukrosa 

yang dapat diperolah dari ekstraksi batang tebu dan umbi. 

Sukrosa atau biasa dikenal sebagai gula pasir mempunyai 

molekul gula, yaitu satu molekul glukosa dan satu 

molekul fruktosa (Purwatmaja dkk., 2012). Gula selain 

memberi rasa dan aroma, juga akan mengurangi rasa asin 

yang berlebihan dari proses kuring dan dengan adanya 

gula akan menimbulkan reaksi maillard yang 

menyebabkan warna coklat pada daging sehingga 

menambah aroma dan cita rasa. Penambahan gula dapat 

menurunkan kadar air pada daging sehingga dapat 

menghubungkan pertumbuhan dan aktivitas bakteri 

penyebab pembusukan, kapang dan khamir (Soeparno, 

2005). 

 

2.4.5 Putih Telur 

Putih telur dalam pembuatan bakso berfungsi untuk 

membentuk suatu kerangka yang bertugas sebagai 

pelembut dan pengikat. Fungsi lainnya adalah untuk 

aerasi, yaitu kemampuan menangkap udara pada saat 

adonan dikocok sehingga udara menyebar rata pada 

adonan (Daniati, 2005).  
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2.4.6 Lada 

Lada (Peper negrum) adalah tanaman cros crop, 

yaitu tanaman yang menghendaki temperatur tinggi, 

curah hujan rata dan daerah yang kaya akan unsur hara. 

Terdapat dua jenis lada, yaitu lada hitam dan lada putih. 

Lada hitam adalah lada yang dikeringkan bersama 

kulitnya, sedangkan lada putih adalah lada yang 

dikeringkan tanpa kulit (Purwatmaja, dkk., 2012). Lada 

sebagai bumbu masakan bisa memberikan bau sedap, 

harum dan menambah kelezatan masakan karena di dalam 

lada terdapat tiga zat khas yaitu alkaloid (piperine), 

minyak etheris dan resine. Piperin adalah zat-zat dari 

kelompok yang sama seperti nicotine, arekoline dan 

conicine (Sarpian, 2001). 

 

2.4.7 Es atau Air Es 

Proses pembuatan bakso perlu ditambahkan air es 

yang  bertujuan untuk melarutkan garam dan 

mendistribusikannya secara merata ke seluruh permukaan 

masa daging, memudahkan ekstraksi protein serabut otot, 

membantu pembentukan emulsi, serta mempertahankan 

mutu adonan karena pengaruh peningkatan suhu akibat 

pemasukan mekanik yang dihasilkan sebelum 

penghancuran dan pencampuran (Wibowo, 2009). 

Penambahan es atau air es dapat mempengaruhi tekstur 

bakso. Penamabah es atau air es bertujuan : (1) 

melarutkan garam dan mendistribusikannya secara merata 

ke seluruh bagian daging; (2) memudahkan ekstraksi 

protein serabut otot; dan (3) mempertahankan suhu 
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adonan tetap rendah akibat pemanasan selama proses 

pembuatan bakso (Usmiati, 2009). Wibowo (2009) 

menambahkan bahwa fungsi dari es atau air es dapat 

mempertahankan suhu tetap rendah sehingga protein 

daging tidak terdenaturasi akibat gerakan mesin 

penggiling dan ekstraksi protein dapat berjalan dengan 

baik. Fungsi lain menambahkan air ke dalam 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 atau 

bahkan 30% dari berat daging. 

 

2.5 Uji Organoleptik 

Uji organoleptik dari suatu bahan pangan akan 

mempengaruhi diterima atau ditolak bahan pangan 

tersebut oleh masyarakat sebelum menilai kandungan gizi 

dari bahan pangan (Winarno, 2002). Uji organoleptik atau 

uji indera atau uji sensori merupakan cara pengujian 

dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama 

untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. 

Pengujian organoleptik mempunyai peranan penting 

dalam penerapan mutu. Pengujian organoleptik dapat 

memberikan indikasi kebusukan, kemunduran mutu dan 

kerusakan lainnya dari produk (Lawles dan Heyman, 

1998). 

Warna yang terdapat pada bahan pangan dapat 

memberikan petunjuk mengenai perubahan dalam 

makanan, contohnya adalah terdapat pencoklatan 
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(Rochfanti, 2005). Terdapat 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, 2002). Rasa pada produk daging dapat 

dipengaruhi oleh reaksi kimia yang terjadi selama proses 

pengolahan pangan misalnya reaksi pencoklatan serta 

kandungan glutamin (Belitz dan Grosch, 1999). Rasa 

suatu 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 (Untoro, dkk., 

2012). Tekstur merupakan kombinasi sifat-sifat fisik yang 

dapat diketahui melalui kinetis (ujung saraf yang 

menyerupai otot), rabaan (termasuk mouth feel), 

penglihatan dan pendengaran. Sifat fisik meliputi bentuk, 

besar, jumlah dan konformasi dari elemen-elemen 

struktur zat. Menurut Wibowo (2009) terdapat 4 

parameter utama yang perlu dinilai, yaitu: warna, aroma, 

rasa, dan tekstur. Kriteria dan mutu sensoris bakso daging 

dapat dilihat pada Tabel 6. 
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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) 

  


