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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pengaruh Substitusi Pati Biji Nangka terhadap 

Organoleptik Bakso Daging Ayam 

Pengujian bakso daging ayam dengan substitusi pati 

biji nangka dilakukan oleh 30 panelis lapang yang 

penilainnya meliputi pengujian organoleptik tekstur, rasa, 

aroma dan warna. Jumlah panelis sangat tergantung pada 

kualifikasi panelis yang tersedia dan produk yang dinilai. 

Hasil uji organoleptik yang telah dilakukan pada bakso 

daging ayam terhadap tekstur, rasa, aroma dan warna 

ditunjukkan pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Rata-rata Uji Organoleptik Tekstur, Rasa, Aroma 

dan Warna Bakso Daging Ayam dengan Substitusi Pati 

Biji Nangka 

Perlakuan Rata-rata  

Tekstur Rasa Aroma Warna 

TI 3,82± 1,08
 

4,00± 0,83
 

3,91± 0,86
 

4,60± 0,54 

T2 3,78± 0,61 3,90± 1,02 4,11± 0,84 4,52± 0,67 

T3 3,79± 1,10
 

4,01± 0,92
 

4,13± 0,82
 

4,50± 0,71 

T4 3,89± 0,84
 

4,00± 0,86
 

4,26± 0,73
 

4,62± 0,59 

T5 3,82± 1,20
 

3,99± 0,87
 

4,28± 0,52
 

4,61± 0,53 

 

4.1.1. Pengaruh Substitusi Pati Biji Nangka terhadap 

Tekstur Bakso Daging Ayam 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa substitusi 

pati biji nangka yang berbeda pada bakso daging ayam 

tidak memberikan perbedaan nyata (P≥0,05) terhadap 
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nilai tekstur. Rata-rata nilai tekstur dapat dilihat pada 

Tabel 8. Analisis ragam selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 4. Bakso daging ayam memiliki tekstur yang 

sama sampai substitusi pati biji nangka 100%, sehingga 

tidak memberikan perbedaan yang nyata. Penggunaan 

pati biji nangka tidak efisien digunakan dalam pembuatan 

bakso karena pengolahan pati biji nangka sulit dilakukan, 

sehingga tidak dianjurkan untuk menggunakan pati biji 

nangka sebagai substitusi tepung tapioka pada pengolahan 

bakso daging ayam. 

Data penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

organoleptik tekstur dari hasil penelitian berkisar antara 

3,79 sampai dengan 3,89. Tekstur tertinggi pada 

perlakuan substitusi pati biji nangka sebanyak 75% (T4) 

dan terendah pada substitusi pati biji nangka sebanyak 

25% (T2). Menurut Usmiati dan Priyanti, 2006 

menyatakan bahwa tekstur dari bakso ditentukan oleh 

pembentukan gel yang terjadi selama pengolahan yang 

sangat dipengaruhi oleh pemanasan. Perubahan nilai 

tekstur tersebut dimungkinkan karena pati biji nangka 

memiliki kadar amilosa yang lebih tinggi dibanding 

tepung tapioka. Kadar amilosa pada pati biji nangka 

28,1%, sedangkan kadar amilosa pada tapioka 17,41% 

(Untoro, dkk., 2012). Hasil rata-rata tersebut dapat 

diketahui bahwa kebanyakan panelis memberikan 

penilaian di sekitar parameter tekstur bakso keempat 

(tekstur kenyal, banyak serat, tidak rapuh) dan kelima 

(tekstur cukup kenyal, banyak serat, rapuh).  
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Fairus, dkk. (2010) dapat diketahui bahwa semakin 

banyak penambahan pati biji nangka secara mikrostruktur 

menyebabkan struktur bakso semakin rapat dan padat. 

Irwansyah (2010) menyatakan bahwa penambahan bahan 

padat pada produk menyebabkan jarak antar partikel 

menurun sehingga menyebabkan produk lebih berisi. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tekstur bahan pangan 

adalah jenis protein, suhu pengolahan dan kadar air.  

 

4.1.2.  Pengaruh Substitusi Pati Biji Nangka terhadap 

Rasa Bakso Daging Ayam 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa substitusi 

pati biji nangka yang berbeda pada bakso daging ayam 

tidak memberikan perbedaan nyata (P≥0,05) terhadap 

nilai rasa. Rata-rata nilai rasa dapat dilihat padaTabel 8. 

Analisis ragam selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

5. Bakso daging ayam memiliki rasa yang sama sampai 

substitusi pati biji nangka 100%, sehingga tidak 

memberikan perbedaan yang nyata. Penggunaan pati biji 

nangka tidak efisien digunakan dalam pembuatan bakso 

karena pengolahan pati biji nangka sulit dilakukan, 

sehingga tidak dianjurkan untuk menggunakan pati biji 

nangka sebagai substitusi tepung tapioka pada pengolahan 

bakso daging ayam. 

Nilai rata-rata organoleptik rasa terendah diperoleh 

dari perlakuan bakso dengan penambahan pati biji nangka 

25% (T2) yaitu 3,90, sedangkan nilai tertinggi dari 

perlakuan bakso dengan penambahan pati biji nangka 
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50% (T3) yaitu 4,01. Hasil rata-rata dapat diketahui 

bahwa kebanyakan panelis memberikan penilaian di 

sekitar parameter rasa bakso ketiga (rasa enak) dan 

keempat (rasa cukup enak, ada rasa pati biji nangka). 

Nilai rata-rata tertinggi ada pada perlakuan dengan 

penambahan pati biji nangka sebanyak 50% (T3) dan 

cenderung menurun dengan semakin banyaknya 

penambahan pati biji nangka. Hal ini dikarenakan oleh 

penambahan pati biji nangka yang terlalu tinggi sehingga 

menutupi rasa khas daging ayam masak. Sesuai dengan 

pendapat Rochfanti (2005) yang menyatakan bahwa rasa 

pada bahan pangan dapat berasal dari bahan pangan itu 

sendiri tetapi apabila telah mendapatkan perlakuan maka 

rasanya dapat dipengaruhi oleh bahan-bahan yang 

ditambahkan. 

Peningkatan penambahan pati biji nangka 

menyebabkan rasa gurih dari daging masak semakin 

tinggi. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya 

konsentrasi tepung pati biji nangka dan tepung tapioka 

dengan jumlah yang seimbang turut meningkatkan kadar 

lemak dalam bakso daging ayam. Lemak mempengaruhi 

rasa dari bakso daging ayam, karena lemak memiliki 

komponen-komponen yang akan menimbulkan flavor dari 

bahan pangan. Menurut Winarno (2002) menyatakan 

bahwa rasa dipengaruhi oleh komponen-komponen 

penyusun seperti protein, lemak dan vitamin, sementara 

kemampuan mengikat air dapat mempengaruhi juiciness 

pada produk. Juicy merupakan kombinasi kesan cairan 



39 

yang keluar ketika pengunyahan dan salivasi faktor-faktor 

flavour seperti lemak intramuskuler (Soeparno, 2005). 

 

4.1.3. Pengaruh Substitusi Pati Biji Nangka terhadap 

Aroma Bakso Daging Ayam 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa substitusi 

pati biji nangka yang berbeda pada bakso daging ayam 

tidak memberikan perbedaan nyata (P≥0,05) terhadap 

nilai aroma. Rata-rata nilai aroma dapat dilihat pada 

Tabel 8. Analisis ragam selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 6. Pati biji nangka memberikan aroma yang 

khas pada bakso daging ayam. 

Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

organoleptik aroma dari hasil penelitian berkisar antara 

3,91 sampai dengan 4,28. Nilai rata-rata organoleptik 

aroma terendah diperoleh dari perlakuan bakso tanpa 

substitusi pati biji nangka (T1), sedangkan nilai tertinggi 

dari perlakuan bakso dengan penambahan pati biji nangka 

100% (T5). Hasil rata-rata dapat diketahui bahwa 

kebanyakan panelis memberikan penilaian di sekitar 

parameter aroma bakso pertama (aroma khas daging 

masak dominan), kedua (bau khas daging masak kurang 

dominan) dan ketiga (terdapat bau pati biji nangka). 

Nilai rata-rata cenderung meningkat dengan 

semakin banyaknya penambahan pati biji nangka. 

Semakin banyak penambahan pati biji nangka, penilaian 

panelis pada bakso ayam semakin meningkat karena 

munculnya aroma khas pati biji nangka. Selama 

pemasakan akan terjadi berbagai reaksi antara bahan 
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pengisi dan daging, sehingga aroma daging berkurang 

selama pengolahan produk (Galih, 2007). 

4.1.4.  Pengaruh Substitusi Pati Biji Nangka terhadap 

Warna Bakso Daging Ayam 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa substitusi 

pati biji nangka yang berbeda pada bakso daging ayam 

tidak memberikan perbedaan nyata (P≥0,05) terhadap 

nilai warna. Rata-rata nilai warna dapat dilihat pada Tabel 

8. Analisis ragam selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 8. Bakso daging ayam memiliki warna yang 

sama sampai substitusi pati biji nangka 100%, sehingga 

tidak memberikan perbedaan yang nyata. Penggunaan 

pati biji nangka tidak efisien digunakan dalam pembuatan 

bakso karena pengolahan pati biji nangka sulit dilakukan, 

sehingga tidak dianjurkan untuk menggunakan pati biji 

nangka sebagai substitusi tepung tapioka pada pengolahan 

bakso daging ayam. 

Berdasarkan Tabel 8 dapat dijelaskan bahwa nilai 

rata-rata organoleptik warna pada bakso daging ayam 

yang tertinggi dihasilkan pada perlakuan dengan 

substitusipati biji nangka sebanyak 75% (T4) dengan nilai 

rata-rata 4,62 dan nilai rata-rata terendah diperoleh pada 

perlakuan substitusi pati biji nangka sebanyak 50% (T3) 

yaitu sebesar 4,50. Warna bakso daging ayam dengan 

substitusi pati biji nangka sebesar 75% cenderung lebih 

disukai dari pada bakso ayam dengan substitusi pati biji 

nangka sebesar 50%, yakni dengan warna cenderung 

buram atau putih kecoklatan. Kecenderungan panelis 
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yang lebih menyukai warna bakso daging ayam dengan 

substitusi pati biji nangka sebanyak 75% (T4) sesuai 

dengan parameter  kriteria mutu sensoris yang baik dari 

bakso, yaitu warna-warnanya merata tanpa ada warna lain 

yang mengganggu sebagai mana dikemukakan oleh 

(Wibowo, 2009). Pati biji nangka dapat mempengaruhi 

warna pada daging yang menyebabkan warna putih agak 

kecoklatan pada bakso daging ayam yang dihasilkan. 

Konsentrasi substitusi pati biji nangka yang tinggi pada 

bakso daging ayam menghasilkan warna agak coklat lebih 

dominan, begitu juga sebaliknya. Menurut (Rochfanti, 

2005) warna yang terdapat pada bahan pangan dapat 

memberikan petunjuk mengenai perubahan dalam 

makanan, contohnya adalah terdapat pencoklatan. 

Hasil penilaian organoleptik pada Tabel 8 juga 

menunjukkan bahwa  perlakuan substitusi konsentrasi pati 

biji nangka sebesar 75% mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan perlakuan substitusi konsentrasi 

pati biji nangka sebesar 50%. Peningkatan rata-rata nilai 

organoleptik tersebut disebabkan oleh tidak stabilnya pati 

biji nangka pada bakso daging ayam. Proses pemanasan 

dalam pembuatan bakso mempengaruhi stabilitas pati. 

Perlakuan substitusi konsentrasi pati biji nangka 75% 

pada bakso daging ayam kurang terjadi degradasi 

sehingga menyebabkan warna lebih terang kearah putih 

atau lebih cerah pada produk akhir.  

Pengaruh warna pada bakso daging ayam juga 

dipengaruhi konsentrasi mioglobin pada daging. Menurut 

Soeparno (2005) menyatakan bahwa mioglobin adalah 
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salah satu dari protein sarkoplasmik yang terbentuk dari 

suatu rantai polipeptida tunggal yang terikat disekeliling 

suatu grup heme yang membawa oksigen. 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). 

Mioglobin pada daging ayam sangatlah sedikit yaitu 

0,025% dari berat segarnya, sehingga daging ayam 

memilki warna putih pucat (Soeparno, 2005). Warna 

putih kecoklatan pada bakso daging ayam yang dihasilkan 

dengan perlakuan substitusi pati biji nangka kurang 

memberikan respon positif terhadap panelis, sehingga 

menurunkan nilai organoleptik warna pada bakso daging 

ayam.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). 

Warna makanan dapat memegang peranan penting 

dalam penampilan, sehingga diperlukan teknik memasak 

dan penambahan bahan-bahan masakan lain yang tepat 

agar diperoleh warna makanan yang normal. 

Terbentuknya warna bakso daging ayam terjadi pada saat 

bahan dicampurkan dan dipengaruhi dari zat warna alami. 

Warna bakso juga disebabkan oleh reaksi pencoklatan 

non enzimatis antara protein daging yang mengandung 

asam-asam amino dengan gula pereduksi (Winarno, 

2002). 
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4.2 Profil Asam Lemak 

Profil asam lemak bakso daging ayam 

menggunakan sampel T4 yaitu dengan substitusi pati biji 

nangka 75% dan tepung tapioka 25%. Hasil analisis 

perlakuan substitusi bakso daging ayam dengan pati biji 

nangka sebanyak 75% (T4) menggunakan metode gas 

kromatografi, didapatkan profil asam lemak seperti pada 

Tabel 9. 

Tabel 9. Hasil analisa profil asam lemak pada bakso daging 

ayam dengan substitusi pati biji nangka sebanyak 75% (T4) 

No. Jenis Asam Lemak 

Hasil Analisis 

Kandungan 

Asam Lemak 

(% relatif) 

Kandungan 

Asam Lemak  

(Kontrol %) 

(Geegel, 2013) 

1. Asam Kaprilat          (C8:0) <0,01 0,05 

2. Asam Kaprat            (C10:0) <0,01 0,06 

3. Asam Laurat             (C12:0) <0,01 0,08 

4. Asam Miristat           (C14:0) 1,07 2,23 

5. Asam Miristoleat      (C14:1) 0,01 1,09 

6. Asam Palmitat          (C16:0) 29,21 26,47 

7. Asam Palmitoleat     (C16:1) 1,86 2.44 

8. Asam Stearat            (C18:0) 38,53 26,08 

9. Asam Oleat               (C18:1) 21,72 33,02 

10. Asam Linoleat          (C18:2) 4,88 4,21 

11. Asam Linolenat        (C18:3) 0,89 0,60 

12. Asam Eikosanoat      (C20:0) 1,02 0,26 

13. Asam Eikosenoat      (C20:1) <0,01 0,21 

14. Asam Ekopentanoat  (C20:2) 0,82 - 

15. Asam Dokosanoat     (C22:0) 0,80 0,11 

16. Asam Dokosenoat     (C22:1) <0,01 - 

17. Asam Dokosatrienoat(C22:2) 0,73 0,22 
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Analisa GCMS dilakukan untuk mengetahui 

komposisi masing-masing asam lemak dari dilihat dari 

presentasi asam lemak jenuh dan tidak jenuhnya. Analisa 

dilakukan terhadap ketiga sampel lemak hewani yang 

telah diesterifikasi sebelumnya dan dikaraktersiasi lebih 

lanjut dengan menggunakan instrumen GCMS QP 2010 

dengan kolom RTx 1MS Restech 30 m x 0.25 mm ID, 

0.25 μm, dengan fase diam Poly dimethyl xiloxane dan 

suhu injektor 210, suhu detektor 230 serta laju alir 

1mL/menit (Wibawa, 2006). 

Asam lemak dapat digolongkan atas asam lemak 

jenuh dan asam lemak tak jenuh berdasarkan ada tidaknya 

ikatan rangkap di dalam molekulnya. Asam lemak jenuh 

adalah asam lemak yang rantai hidrokarbonnya hanya 

mengandung ikatan tunggal antara atom-atom karbon, C-

C dan tidak terdapat ikatan rangkap, sedangkan asam 

lemak tak jenuh paling sedikit satu ikatan ganda di antara 

atom-atom karbon penyusunnya (Hermanto, dkk., 2008). 

Kandungan asam lemak jenuh untuk lemak sapi jauh 

lebih besar (68%) dibandingkan lemak ayam (33%) dan 

lemak babi (21%), sedangkan komposisi asam lemak 

tidak jenuh tunggal (MUFA) untuk lemak ayam dan 

lemak babi relatif lebih besar dibandingkan dengan lemak 

sapi (1.2%). 

Tabel 9. menunjukkan perbandingan antara profil 

asam lemak bakso substitusi pati biji nangka dan bakso 

tanpa perlakuan (kontrol). Beberapa nilai asam lemak 

menunjukkan perbedaan yang cukup tinggi, diantaranya 

asam miristat, asam stearat dan asam oleat. Asam miristat 
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dan asam oleat pada bakso tanpa perlakuan (kontrol) 

memiliki nilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

bakso substitusi pati biji nangka, kecuali pada asam 

stearat. Bakso substitusi pati biji nangka memiliki nilai 

asam stearat yang lebih tinggi daripada bakso tanpa 

perlakuan (kontrol).  

Jumlah asam stearat dipengaruhi oleh bahan 

penyusun yang digunakan dalam suatu produk (Ritonga, 

2011). Asam stearat merupakan asam lemak jenuh, 

diproses dengan memperlakukan lemak hewan dengan air 

pada suhu dan tekanan tinggi (Samosir, 2011). Asam 

lemak jenuh memiliki beberapa pengaruh terhadap 

kesehatan, salah satunya terhadap kadar kolesterol tubuh 

(Sartika, 2008), sehingga perlu dibatasi jumlah 

konsumsinya. Asam lemak pada bakso pati biji nangka 

diindikasi berasal dari daging ayam yang digunakan 

sebagai bahan utama pembuatannya.  

 



 


