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ABSTRACT 

Fermented sausage is fermentation of processed meat 

products use of cultures lactic acid bacteria, which convert 

carbohydrates into lactic acid. The purpose of this research 

was to find out the best level of use taro flour (Colocasia 

esculenta) as a substitute filler fermented sausage. Treatment 

in the manufacture of sausages fermented taro flour 

(Colocasia esculenta) substitution were 0% (P0); 5% (P1); 

10% (P2); 15% (P3) and 20% (P4) as filler material fermented 

sausage. The fermentation culture used was Lactobacillus 

plantarum. Variables observed in the research were Aw, 

WHC, cooking loss and texture. Data were analyzed by 

analysis of variance followed by Duncan's Multiple Range 

Test. The results showed that the substitution of taro flour as a 

filler material providing significant differences (P<0.01) for 

Aw, WHC, and texture, while no difference (P>0.05) on 

cooking loss. The best treatment lies in P2 the substitution of 

10% taro flour (Colocasia esculenta ) with the average Aw of 

0.88 ± 0.01%, 35.30 ± 0.57% WHC, the texture of 26.75 ± 

1.32 N, and lowest cooking loss at P0 with averaging 0.45 ± 

0.07. The conclusion from this research that taro flour 

(Colocasia esculenta ) can be used instead of starch (filler) up 

to 20% substitution level. 
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PENGARUH SUBTITUSI TEPUNG TALAS (Colocasia 

esculenta L.) TERHADAP KUALITAS SOSIS 

FERMENTASI ASAP 

Ria Purwantika, Imam Thohari, dan Firman Jaya  

 

RINGKASAN 

 

Sosis fermentasi merupakan produk fermentasi olahan 

daging dengan penggunaan kultur bakteri asam laktat, yang 

mengubah karbohidrat menjadi asam laktat. Kultur yang 

sering digunakan dan tersedia secara komersial berasal dari 

golongan Streptococcus, Lactobacillus dan golongan 

Micrococcus. Sosis fermentasi daging sapi dengan adanya 

aktivitas bakteri asam laktat maka dalam sosis harus 

mengandung karbohidrat yang akan dirombak menjadi asam 

laktat. Sosis pada umunya menggunakan tepung tapioka 

sebagai bahan pengisi, namun tepung tapioka memilik 

kelemahan yaitu tidak larut dalam air dingin, pemasakannya 

memerlukan waktu yang cukup lama dan pasta yang terbentuk 

cukup keras. talas memiliki potensi untuk dapat digunakan 

sebagai bahan baku tepung-tepungan karena memiliki 

kandungan pati yang tinggi, yaitu sekitar 70-80%. Tepung 

talas memiliki ukuran granula yang kecil, yaitu sekitar 0.5-5 

mikron. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui 

pengaruh subtitusi dan ketepatan penggunaan tepung talas 

terhadap Aw (Aktivitas Air) , WHC (Daya Ikat Air), cooking 

loss dan tekstur sosis fermentasi. Hasil penelitian diharapkan 

dalam pembuatan sosis fermentasi dengan tepung talas sebagai 

pengisi, karena talas banyak mengandung pati serta 

karbohidrat yang bisa digunakan untuk pertumbuhan bakteri 

asam laktat, serta sebagai  bahan pertimbangan dalam 

penyusunan formula sosis fermentasi. 

Materi penelitian ini adalah daging sapi, es batu, 

tepung talas, tepung tapioka, susu skim, minyak jagung, 
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garam, gula, bawang putih, STPP, merica, garam,pala dan 

kultur Lactobacillus plantarum. Daging sapi dan talas yang 

digunakan di dapatkan di pasar Merjosari-Malang, sedangkan 

Lactobacillus plantarum didapatkan dari daerah Sukoharjo, 

Yogyakarta. Penelitian dilakukan di labaoratorium Teknologi 

Hasil Ternak Fakultas Peternakan dan laboratorium Teknologi 

Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 

Malang. Metode yang digunakan yaitu percobaan di 

laboratorium serta menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

yang terdiri dari 5 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang 

dilakukan berdasarkan study literatur dan penelitian 

pendahuluan. Perlakuan dalam pembuatan sosis fermentasi 

yaitu subtitusi tepung talas 0% (P0); 5% (P1); 10% (P2); 15% 

(P3) dan 20% (P4) sebagai bahan pengisi sosis fermentasi. 

Sosis fermentasi pada penelitian bersifat semi kering karena 

cara pemasakannya yaitu dengan diasap. Variabel yang 

diamati pada penelitian yaitu Aw, WHC, cooking loss dan 

tekstur. Data dianalisis dengan sidik ragam dan dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap Aw, WHC, dan tekstur, 

sedangkan tidak terjadi perbedaa yang nyata (P>0,05) terhadap 

cooking loss sosis fermentasi. Subtitusi tepung talas sebagai 

bahan pengisi sosis fermentasi dapat menurunkan aktivitas air 

0,89-0,84%, meningkatkan nilai daya ikat air, dan tekstur yang 

dihasilkan lebih keras. Peningkatan jumlah tepung talas akan 

meningkatkan nilai skor tekstur sosis. Perlakuan terbaik 

terletak pada P2 yaitu subtitusi 10% tepung talas dengan 

rataan Aw 0,88±0,01 %, WHC 35,30±0,57 %, tekstur  

26,75±1,32 N, dan cooking loss terendah pada P0 dengan 

rataan 0,45±0,07. Tepung talas juga mengandung amilosa 

serta protein sehingga kemampuan untuk membentuk gel serta 

mengikat air dan minyak (emulsifier) lebih stabil karena 

protein pada tepung talas dapat meningkatkan WHC sosis. 

Cooking loss sosis fermentasi cukup rendah, hal ini diduga 
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karena pada saat pemeraman selama 48 jam sudah terjadi 

proses pematangan. 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat 

disimpulkan bahwa, subtitusi tepung talas sebagai bahan 

pengisi pada sosis fermentasi hingga 20%, dengan 

pertimbangan pada level tersebut berpengaruh terhadap Aw, 

WHC, dan tekstur tetapi tidak berpengaruh terhadap susut 

masak atau cooking loss. Perlakuan terbaik penggunaan 

tepung talas sebagai subtitusi bahan pengisi sosis fermentasi 

yaitu pada level subtitusi sampai 10% pada pembuatan sosis 

fermentasi. Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya 

dilakukan penelitian lanjutan mengenai jenis talas yang 

digunakan sebagai bahan pengisi sosis fermentasi, serta lama 

pemeraman sosis yang berbeda. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Produk Sosis adalah produk yang dibuat dengan 

campuran berbagai bahan dengan bahan baku utama adalah 

daging. Ada berbagai jenis sosis yang ada di pasaran, serta 

berbagai resep yang dibuat, akan tetapi secara umum resep 

pembuatannya terdiri dari daging, bahan pengikat (binder), 

bahan pengisi (filler), emulsifier, bumbu dan selongsong yang 

harus disediakan (Khotimah dan Hartatie, 2013). Bahan 

pengikat dan pengisi dibedakan berdasarkan kadar proteinnya. 

Bahan pengikat mengandung protein yang lebih tinggi, 

sedangkan bahan pengisi mengandung bahan karbohidrat saja. 

Sosis fermentasi merupakan produk fermentasi olahan daging 

dengan penggunaan kultur bakteri asam laktat, yang 

mengubah karbohidrat menjadi asam laktat. Kultur yang 

sering digunakan dan tersedia secara komersial berasal dari 

golongan Streptococcus, Lactobacillus dan golongan 

Micrococcus (Kato, Ogawa,  Kato, Doi and  Nakamura, 2004). 

Salah satu upaya untuk menghasilkan sosis daging 

sapi fermentasi dengan kebutuhan daging yang tidak terlalu 

banyak dan menghasilkan sosis daging sapi fermentasi dengan 

jumlah yang meningkat dan karakteristik yang baik adalah 

dengan menggunakan bahan pengikat dan bahan pengisi yang 

sesuai. Sosis pada umumnya menggunakan tepung tapioka 

sebagai bahan pengisi, namun tepung tapioka memiliki 

kelemahan yaitu tidak larut dalam air dingin, pemasakannya 

memerlukan waktu yang cukup lama dan pasta yang terbentuk 

cukup keras. Sosis daging sapi fermentasi dengan adanya 

aktivitas bakteri asam laktat maka dalam sosis harus 
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mengandung karbohidrat yang akan dirombak menjadi asam 

laktat. Purnomo (2012) menjelaskan bahwa dalam proses 

fermentasi asam laktat, gula yang terdapat dalam produk 

diubah menjadi berbagai asam organik  khususnya asam laktat. 

Peningkatan asam ini akan menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme patogen asal makanan dan mikroorganisme 

lainnya yang tidak dikehendaki, disamping juga menyebabkan 

koagulasi protein  dan mengakibatkan tekstur yang keras 

sebagai ciri khas yang difermentasi. 

Tepung talas memiliki kesamaan dengan tepung tapioka 

yaitu terdiri dari karbohidrat dan amilosa, sehingga dapat 

dikombinasikan dengan tepung tapioka sebagai bahan pengisi. 

Koswara (2013) menjelaskan bahwa talas memiliki potensi 

untuk dapat digunakan sebagai bahan baku tepung-tepungan 

karena memiliki kandungan pati yang tinggi, yaitu sekitar 70-

80%. Tepung talas memiliki ukuran granula yang kecil, yaitu 

sekitar 0.5-5 mikron. Penambahan tepung dalam pembuatan 

sosis fermentasi dapat meningkatkan WHC selama proses 

pemasakan karena terjadi proses gelatinisasi. Semakin banyak 

penambahan tepung, maka semakin banyak kandungan 

karbohidrat, sehingga meningkatkan pengikatan air dalam 

adonan sosis. Olivares, Navarro, Salvador dan Flores (2010) 

menyatakan bahwa kandungan gula yang cukup tinggi sangat 

baik untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme karena 

terjadinya penurunan nilai Aw dimana mikroorganisme tidak 

dapat tumbuh lagi. Tepung talas juga mengandung amilosa 

serta protein sebesar 4,091% sehingga kemampuan untuk 

membentuk gel serta mengikat air dan minyak (emulsifier) 

lebih stabil karena protein pada tepung talas dapat 

meningkatkan WHC sosis. Protein merupakan zat pengemulsi 

alami yang sangat baik yang mampu mengikat air dan lemak 
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dan membentuk fase dispersi yang baik dan homogen (Zebua, 

Rusmalin, dan Limbong, 2014). Berdasarkan hal tersebut, 

perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui tingkat 

penggunaan tepung talas yang tepat sebagai bahan pengisis 

sosis fermentasi agar diperoleh kualitas sosis yang baik 

ditinjau dari Aw, WHC, cooking loss, dan  tekstur. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berapa 

konsentrasi tepung talas yang tepat untuk menghasilkan sosis 

fermentasi yang berkualitas baik ditinjau Aw (Aktivitas Air), 

WHC (Daya Ikat Air), cooking loss dan tekstur. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam pelaksanaan penelitian adalah 

mengetahui ketepatan subtitusi tepung talas untuk 

menghasilkan sosis fermentasi yang berkualitas baik ditinjau 

Aw (Aktivitas Air) , WHC (Daya Ikat Air), cooking loss dan 

tekstur 

1.3 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian adalah : 

1. Sebagai bahan acuan untuk pembuatan sosis 

fermentasi dengan tepung talas sebagai pengisi, dan 

talas banyak mengandung pati serta karbohidrat yang 

bisa digunakan untuk pertumbuhan bakteri asam 

laktat. 

2. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan 

formula sosis fermentasi. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Daging merupakan sumber protein yang sangat 

penting bagi kesehatan tubuh. Kondisi kompenen gizi yang 

cukup lengkap ini berakibat daging mudah mengalami 

kerusakan terutama oleh kerja mikroorganisme. Salah satu 

cara untuk mengawetkan daging yaitu diolah menjadi sosis. 

Sosis tertentu dalam pembuatan diikuti dengan proses 

fermentasi, yang pada umumnya mengakibatkan terjadinya 

perubahan  gula menjadi asam oleh bakteri asam laktat. Bahan 

pengisi (filler) harus mengandung karbohidrat (Khotimah dan 

Hartatie, 2013). Sosis fermentasi merupakan produk 

fermentasi olahan daging dengan penggunaan kultur bakteri 

asam laktat, yang mengubah karbohidrat menjadi asam laktat. 

Kultur yang sering digunakan dan tersedia secara komersial 

berasal dari golongan Streptococcus, Lactobacillus dan 

golongan Micrococcus (Kato et al., 2004). 

Talas memiliki potensi untuk dapat digunakan sebagai 

bahan baku tepung-tepungan karena memiliki kandungan pati 

yang tinggi, yaitu sekitar 70-80%. Tepung talas memiliki 

ukuran granula yang kecil, yaitu sekitar 0.5-5 mikron 

(Koswara, 2013). Tepung Talas Bogor 

mengandung unsur yang diperlukan oleh bahan pengisi yaitu 

pati. Pati mempunyai kemampuan dalam menyerap air dan 

mempertahankannya selama proses pengolahan berlangsung, 

karena granula pati akan mengembang ketika pati dipanaskan 

dan daya tarik menarik antar molekul pati dalam granula akan 

menurun sehingga air akan masuk kedalam granula pati dan 

tidak dapat bergerak lagi Rachmawan, Taofik dan Suwarno 

(2013). Hasil penelitian Melia, Juliyarsi dan Rosya (2010) 

bahwa semakin tinggi tingkat subsitusi tepung tapioka dengan 

tepung talas akan diikuti pula dengan semakin rendahnya 
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kadar air bakso ayam karena tepung talas mengandung pati 

yaitu amilosa dan amilopektin tinggi yang mempunyai 

kemampuan dalam mengikat air dan mempertahankannya 

selama proses pengolahan berlangsung. 

 Penambahan tepung dalam pembuatan sosis 

fermentasi dapat meningkatkan daya ikat air selama poses 

pemasakan karena terjadi proses gelatinisasi. Kandungan gula 

yang cukup tinggi sangat baik untuk menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme karena terjadinya penurunan 

nilai Aw (Olivares et al., 2010). Tepung talas juga 

mengandung amilosa serta protein sebesar 4,091% sehingga 

kemampuan untuk membentuk gel serta mengikat air dan 

minyak (emulsifier) lebih stabil karena protein pada tepung 

talas dapat meningkatkan WHC sosis. Protein merupakan zat 

pengemulsi alami yang sangat baik yang mampu mengikat air 

dan lemak dan membentuk fase dispersi yang baik dan 

homogen (Zebua, Rusmalin, dan Limbong, 2014).  

Hasil penelitian Rachmawan, Taofik dan Suwarno 

(2013) penggunaan tingkat konsentrasi tepung talas bogor 

10% menghasilkan daya ikat air yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan penggunaan tingkat konsentrasi 15% 

dan 20%. Hasil penelitian  Olivares et al. (2010) sosis 

fermentasi dengan lemak yang berbeda dan waktu pematangan 

yang berbeda di dapatkan hasil tingkat aktivitas air menurun 

0,96-0,87 selama pematangan. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosis fermentasi merupakan 

produk fermentasi olahan daging 

dengan penggunaan kultur 

bakteri asam laktat 

Bakteri asam laktat mengubah 

karbohidrat menjadi asam laktat 

Bahan pengisi (filler) harus 

mengandung karbohidrat 

Talas memiliki potensi untuk 

dapat digunakan sebagai bahan 

baku tepung-tepungan karena 

memiliki kandungan pati yang 

tinggi, yaitu sekitar 70-80%. 

Tepung talas memiliki ukuran 

granula yang kecil, yaitu sekitar 

0.5-5 mikron (Koswara, 2013). 

Tepung talas mengandung 

amilosa serta protein sebesar 

4,091% sehingga 

kemampuan untuk 

membentuk gel, mengikat 

air dan minyak lebih stabil 

karena protein pada tepung 

talas dapat meningkatkan 

WHC sosis (Zebua, 

Rusmalin, dan Limbong, 

2014). 

 Kandungan gula yang 

cukup tinggi baik untuk 

menghambat 

pertumbuhan 

mikroorganisme karena 

terjadinya penurunan 

nilai Aw (Olivares, 

Navarro, Salvador dan 

Flores, 2010) 

 

Peningkatan jumlah 

tepung talas akan 

meningkatkan nilai skor 

tekstur sosis. 

 

Subtitusi tepung talas sebagai bahan pengisi sosis fermentasi (P0; 

0%, P1; 5%, P2; 10%, P3; 15%, P4; 20%) 

Aw WHC  Cooking Loss Tekstur  
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1.6  Hipotesis 

Hipotesis penelitian dengan subtitusi tepung talas 

menyebabkan peningkatan kualitas sosis fermentasi ditinjau 

dari penurunan Aw, meningkatkan WHC, menurunnya 

cooking loss dan mempengaruhi keempukan (tekstur) sosis 

fermentasi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sosis Fermentasi 

Produk Sosis adalah produk yang dibuat dengan 

campuran berbagai bahan dengan bahan baku utama adalah 

daging. Ada berbagai jenis sosis yang ada di pasaran, serta 

berbagai resep yang dibuat, akan tetapi secara umum resep 

pembuatannya terdiri dari daging, bahan pengikat (binder), 

bahan pengisi (filler), emulsifier, bumbu dan selongsong yang 

harus disediakan. Bahan pengikat dan pengisi dibedakan 

berdasarkan kadar proteinnya. Bahan pengikat mengandung 

protein yang lebih tinggi, sedangkan bahan pengisi 

mengandung bahan karbohidrat saja (Khotimah dan Hartatie, 

2013). Sosis dapat dikelompokkan berdasar pada proses 

pengolahan yang digunakan dan karakteristik produk akhir 

yaitu sosis segar, sosis kyuring, dan sosis fermentasi. 

Sedangkan berdasarkan cara penyajiannya sosis dapat 

dikelompokkan menjadi sosis segar dimana bahan baku yang 

dipakai adalah daging segar tanpa melalui proses kyuring dan 

konsumsi setelah dimasak terlebih dahulu (Purnomo, 2012). 

Sosis fermentasi yang dibuat dengan melibatkan 

berbagai jenis mikroorganisme terutama bakteri asam laktat 

yang dapat membantu proses fermentasi sehingga mampu 

meningkatkan  daya tahan dan kualitas produk (Isnafia, 

Hermanianto, dan Ratih, 2000). Sosis fermentasi merupakan 

produk fermentasi olahan daging dengan penggunaan kultur 

bakteri asam laktat, yang mengubah karbohidrat menjadi asam 

laktat. Kultur yang sering digunakan dan tersedia secara 
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komersial berasal dari golongan Streptococcus, Lactobacillus 

dan golongan Micrococcus (Kato et al., 2004).  

Rantsiou, Urso, Lacumin, Cantoni, Cattaneo, Comi, 

and Cocolin (2005) mengemukakan bahwa bakteri asam laktat 

yang terdapat pada sosis fermentasi, berperan sebagai 

bioproteksi dan biopreservasi dalam meningkatkan keamanan 

pangan pada produk. Sawitzki, Fiorentini, Junior, Bertol and  

Sant’anna (2008) menyatakan bahwa proses fermentasi sosis, 

lemak secara progresif diubah melalui oksidasi dan lipolisis. 

Komposisi lemak, tingkat oksidasi dan lipolisis selama 

processing atau ripening berperan dalam memproduksi asam 

lemak bebas dan komponen flavor dalam produk daging. 

Sosis fermentasi kering adalah produk daging dengan 

kandungan lemak yang tinggi. Sosis pada umumnya memiliki 

lemak sekitar 32% setelah manufaktur, tetapi sebagai hasil dari 

pengeringan ini meningkat menjadi sekitar 40-50% (Olivares 

et al., 2010). Menurut SNI-3820 -1995 yang telah diperbaharui 

2005, bahwa kadar air sosis sebesar maksimal 67%, kadar 

protein sebesar 13%, kadar lemak maksimal sebesar 25%. 
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Tabel 1. Syarat Mutu Sosis SNI 01-3820-1995 

No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1. Keadaan : 

1.1 Bau 

1.2 Warna 

1.3 Rasa 

1.4 Tekstur 

 

- 

- 

- 

- 

 

Normal 

Normal 

Normal 

Bulat Panjang 

2. Air %b/b Maks. 67,0 

3. Abu %b/b Maks. 3,0 

4. Protein %b/b Min. 13,0 

5. Lemak %b/b Maks. 25,0 

6. Karbohidrat %b/b Maks. 8 

7. 

Bahan tambahan 

7.1 Pewarna 

7.2 Pengawet 

Sesuai SNI 01-0222-1995 

8. 

Cemaran Logam 

8.1 Timbal (Pb) 

8.2 Tembaga (Cu) 

8.3 Seng (Zn) 

8.4 Timah (Sn) 

8.5 Raksa (Hg) 

 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

 

Maks. 2,0 

Maks. 20,0 

Maks 40,0 

Maks. 40,0 

Maks 0,03 

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

10. 

Cemaran mikroba : 

10.1 Angka lempeng 

total 

10.2 Bakteri bentuk 

coli 

10.3 Escheria coli 

10.4 Enterococci 

10.5 Clostridium 

perfrigens 

10.6 Salmonela 

10.7 Staphilococcus 

aureus 

 

Koloni/g 

APM/g 

APM/g 

Koloni/g 

- 

- 

Koloni/g 

 

Maks. 10
5 

Maks. 10 

< 3 

10
2 

Negatif 

Negatif 

Maks. 10
2 
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2.2 Bahan-Bahan Pembuatan Sosis 

2.2.1 Daging Sapi 

Daging didefinisikan semua jaringan hewan dan 

semua produk hasil pengolahan jaringan-jaringan tersebut 

sesuai untuk dimakan serta tidak menimbulkan gangguan 

kesehatan bagi yang memakannya. Berdasarkan keadaan fisik, 

daging dikelompokan menjadi daging segar yang dilayukan 

atau tanpa pelayuan, daging segar yang dilayukan kemudian 

didinginkan (daging dingin), daging beku, daging masak, 

daging asap, dan daging olahan (Soeparno, 2005). Tekstur 

daging dapat menentukan keempukan daging. Lokasi otot 

dapat menentukan keempukan otot tersebut. Kadar kolagen 

sebagai penyususun jaringan ikat otot mempengaruhi kealotan 

atau keempukan daging, otot yang aktif akan menghasilkan 

daging yang lebih alot daripada otot yang kurang aktif 

(Prasetyo, Padega, dan Sawitri, 2013). 

Daging merupakan sumber protein yang sangat 

penting bagi kesehatan tubuh, oleh karena komponen-

komponen daging seperti lemak, karbohidrat, vitamin, mineral 

dan lain-lain. Daging pada umumnya mengandung sekitar 

75% air, 18% protein, 3% lemak, 1,5% senyawa nitrogen 

bukan protein serta vitamin dan mineral dalam jumlah sedikit. 

Kondisi kompenen gizi yang cukup lengkap ini berakibat 

daging mudah mengalami kerusakan terutama oleh kerja 

mikroorganisme, walaupun tidak menutup kemungkinan 

terjadinya perubahan-perubahan lainnya pada daging seperti 

perubahan akibat pengaruh fisiologik, fisik atau kimiawi 

(Purnomo, 2012). Protein daging berperan dalam pengikatan 

air daging. Kadar protein daging yang tinggi menyebabkan 

meningkatnya kemampuan menahan air daging sehingga 

menurunkan kandungan air bebas, dan begitu pula sebaliknya. 
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Semakin tinggi jumlah air yang keluar, maka daya mengikat 

airnya semakin rendah (Lawrie, 2003). 

2.2.2 Tepung Tapioka  

Tepung tapioka adalah pati dari umbi singkong yang 

dikeringkan dan dihaluskan. Tepung tapioka dibuat secara 

langsung dari singkong segar baik singkong berwarna putih 

maupun kuning yang akan menghasilkan tepung berwarna 

putih lembut dan licin. Tepung tapioka dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan pengental, bahan pemadat, dan pengisi, bahan 

pengikat pada olahan industri makanan olahan dan juga 

sebagai bahan penguat benang pada industri tekstil (Suprapti, 

2005). Ubi kayu tergolong polisakarida yang mengandung pati 

dengan kandungan amilopektin yang tinggi tetapi lebih rendah 

daripada ketan yaitu amilopektin 83 % dan amilosa 17 %, 

sedangkan buah-buahan termasuk polisakarida yang 

mengandung selulosa dan pektin (Winarno, 2004). 

Tepung tapioka mengandung karbohidrat 86,55%, air 

13,12%, protein 0,13%, lemak 0,04%, dan abu 0,16%. 

Kandungan pati yang tinggi pada tepung membuat bahan 

pengisi mampu mengikat air tetapi tidak dapat mengemulis 

lemak. Biaya produksi untuk penggunaan tapioka sebagai 

bahan pengisi akan menambah keuntungan (Usmiati, 2009). 

Jumlah fraksi amilosa-amilopektin sangat berpengaruh pada 

profil gelatinisasi pati. Amilosa memiliki ukuran yang lebih 

kecil dengan struktur tidak bercabang. Amilopektin 

merupakan molekul berukuran besar dengan struktur 

bercabang banyak dan membentuk double helix. Pati yang 

dipanaskan, maka beberapa double helix fraksi amilopektin 

merenggang dan terlepas saat ada ikatan hidrogen yang 

terputus.  Suhu yang lebih tinggi diberikan, maka ikatan 
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hidrogen akan semakin banyak yang terputus, menyebabkan 

air terserap masuk ke dalam granula pati (Ismanningsih, 

2012). 

Tepung tapioka digunakan sebagai binder produk 

olahan daging seperti sosis dan produk lainnya karena 

harganya yang relatif murah serta kemampuan memperbaiki 

tekstur produk olahan daging yang baik (Rubban, 

Kalakaikannan and Rao, 2009). Tepung tapioka digunakan 

dalam industri pengolahan daging karena karakteristik 

penampak yang berkilau, tekstur yang halus, dan tidak 

menimbulkan efek rasa dan bau pada produk olahannya 

(Petracci and Bianchi, 2012). 

2.2.3 Tepung Talas 

Talas (Colocasia esculenta) merupakan tanaman 

pangan yang termasuk jenis herba menahun. Talas memiliki 

berbagai nama umum di seluruh dunia, yaitu Taro, Old 

cocoyam, Abalong, Taioba, Arvi, Keladi, Satoimo, Tayoba, 

dan Yu-tao. Tanaman ini diklasifikasikan sebagai tumbuhan 

berbiji (Spermatophyta) dengan biji tertutup (Angiospermae) 

dan berkeping satu (Monocotyledonae). Taksonomi tumbuhan 

talas secara lengkap adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas   : Monocotyledonae 

Ordo   : Arales 

Famili  : Araceae 

Genus   : Colocasia 

Species  : Colocasia esculenta 
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Talas memiliki potensi untuk dapat digunakan sebagai 

bahan baku tepung-tepungan karena memiliki kandungan pati 

yang tinggi, yaitu sekitar 70-80%. Tepung talas memiliki 

ukuran granula yang kecil, yaitu sekitar 0.5-5 mikron. Ukuran 

granula pati yang kecil ini ternyata dapat membantu individu 

yang mengalami masalah dengan pencernaannya karena 

kemudahan dari talas untuk dicerna. Tepung merupakan 

produk yang memiliki kadar air rendah sehingga daya awetnya 

pun tinggi (Koswara, 2013). Talas diketahui mengandung zat 

anti nutrisi seperti kalsium oksalat dengan kadar yang tinggi 

(120.000 / cm), memasak dan fermentasi menghilangkan 

kandungan kalium oksalat dan membuatnya cocok untuk 

konsumsi. Talas diketahui menjadi sumber dari karbohidrat, 

serat, mineral terutama kalium , vitamin (terutama B-

kompleks) dan vitamin A dan C  yang lebih banyak dari pada 

yang terdapat dalam susu (Darkwa and Darwa, 2013). 

Tepung yang mengandung pati, mempunyai kegunaan 

sebagai bahan pengisi (filler) yang dapat menaikkan daya ikat 

air dan meningkatkan emulsi lemak sehingga dapat 

menghasilkan mutu sosis yang baik. Tepung pada umumnya 

ditambahkan sebesar 5-10% dari berat daging (Singal dkk., 

2013). Kandungan amilosa dan amilopektin yang terkandung 

di dalam tepung talas akan mempengaruhi sifat pati, apabila 

amilosa tinggi maka pati akan bersifat kering dan cendrung 

mengikat air lebih tinggi (Melia, Juliayarsi, dan Rosya, 2010). 

Tepung talas memiliki sifat fisik dan kimia yang hampir sama 

dengan tapioka sehingga diharapkan mampu menggantikan 

peran tapioka sebagai bahan pembentuk tekstur dalam 

pembuatan sosis dan menghasilkan sosis dengan tekstur yang 

lebih kenyal (Zebua dkk., 2014). 
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2.2.4 Bakteri Asam Laktat 

Bakteri asam laktat adalah bakteri yang mampu 

memfermentasikan gula atau karbohidrat untuk memproduksi 

asam laktat dalam jumlah besar. Ciri-ciri bakteri asam laktat 

secara umum adalah selnya bereaksi positif terhadap 

pewarnaan Gram, bereaksi negatif terhadap katalase dan tidak 

membentuk spora, fermentasi glukosa akan dihasilkan asam 

laktat. Tipe fermentasi bakteri asam laktat meliputi 

homofermentatif yaitu yang hasil fermentasinya hanya asam 

laktat dan heterofermentatif yang hasil fermentasinya di 

samping asam laktat ada asam organik lainnya seperti asetat, 

gas CO2, dan etanol. Beberapa marga bakteri asam laktat 

adalah Lactobacillus, Streptococcus ,Enterococcus, 

Pediococcus, Tetragenococcus, Leuconostoc, dan Lactococcus 

(Romadhon, Subagyo, dan Margino, 2012). Bakteri asam 

laktat merupakan bakteri yang umumnya ditemukan dalam 

sosis fermentasi yang dikeringkan terutama Lactobacillus 

sakei, Lactobacillus curvatus dan Lactobacillus plantarum 

(Purnomo, 2012). 

Tabel 2. Spesifikasi Lactobacillus plantarum 

Variabel Lactobacillus plantarum 

Jenis bakteri Gram positif  

Ukuran  0,7-1,0 sampai 3,0-8,0 mikron 

Suhu pertumbuhan Suhu minimum 10°C-°C dan 

optimum 30°C 

pH 5,3-5,6 

Tipe fermentasi Homofermentatif 

Lactobacillus plantarum merupakan bakteri berbentuk 

batang, umumnya berukuran 0,7-1,0 sampai 3,0-8,0 mikron, 

tunggal atau dalam rantai-rantai pendek, dengan ujung yang 
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melingkar. Bakteri ini termasuk homofermentatif dengan suhu 

minimum 10°C, maksimum 40°C dan optimum 30°C 

(Blackwell, 2015). Lactobacillus plantarum merupakan 

bakteri yang mampu memfermentasi bahan yang mengandung 

gula, karena mikroorganisme ini menghasilkan enzim α-

amilase yang dapat mengubah glukosa dalam substrat menjadi 

asam laktat (Febriningrum, 2013). 

Lactobacillus plantarum merupakan bakteri asam 

laktat yang dapat memperbaiki warna daging dan juga dapat 

digunakan sebagai bahan pengawet pada daging 

(Surono,2000). Bakteri asam laktat spesies Lactobacillus 

plantarum dapat menghasilkan senyawa antimikroba hidrogen 

peroksida. Hidrogen peroksida berfungsi untuk menurunkan 

permiabilitas molekul struktur dari E. coli melalui mekanisme 

laktoperoksidase dan tiosianat, hidrogen peroksidase dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri patogen E. coli, Salmonella 

dan Staphylococcus (Arief dkk., 2008). Lactobacillus 

plantarum dapat mempercepat terjadinya proses pemecahan 

sukrosa menjadi asam laktat sehingga proses fermentasi dapat 

berlangsung lebih cepat (Hadju dan Halnetty, 2010). 

2.2.5 Susu Skim 

Susu skim adalah susu yang kadar lemaknya telah 

dikurangi hingga berada dibawah batas minimal yang telah 

ditetapkan. Susu skim merupakan bagian susu yang tertinggal 

sesudah krim diambil sebagian atau seluruhnya. Susu skim 

mengandung zat makanan dari susu kecuali lemak dan vitamin 

– vitamin yang larut dalam lemak (Herawati dan Wibawa, 

2011). Pembuatan sosis dibutuhkan bahan pengikat (binder) 

yang berfungsi meningkatkan stabilitas emulsi olahan, 

meningkatkan daya mengikat air, menurunkan susut masak 
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dan menurunkan biaya produksi. Ciri dari bahan pengikat 

diantaranya mempunyai kandungan protein tinggi. Bahan 

pengikat yang biasa digunakan dalam pembuatan sosis berasal 

dari protein susu yaitu adalah kasein dan susu skim (Mega, 

Suharyanto dan Badarina, 2014). 

Penggunaan susu skim pada pembuatan sosis adalah 

sebagai bahan pengikat. Sosis yang menggunakan susu skim 

mempunyai tekstur halus dan penampakan yang lebih baik 

dibandingkan dengan sosis tanpa susu skim. Bahan pangan 

pengikat, proteinnya lebih tinggi dari kandungan 

karbohidratnya, sedangkan bahan pengisi kandungan 

karbohidratnya lebih tinggi dari kandungan proteinnya 

(Zuriyati, 2011). Binder merupakan bahan non daging 

ditambahkan ke dalam emulsi sosis dengan tujuan untuk 

menaikkan daya ikat protein terhadap air dan lemak sehingga 

emulsi sosis menjadi stabil. Binder diambil dari bahan yang 

banyak mengandung protein, misalnya sodium kaseinat, 

gluten, putih telur, susu skim serta produk kedelai seperti 

tepung kedelai, isolat protein kedelai dan konsentrat protein 

kedelai (Widjarnako, Martati dan Ardhina, 2012). 

2.2.6 Lemak 

Minyak jagung merupakan minyak yang kaya akan 

asam lemak tidak jenuh, yaitu asam linoleat dan linolenat. 

Kedua asam lemak tersebut dapat menurunkan kolesterol 

darah dan menurunkan resiko serangan jantung koroner. 

Minyak jagung juga kaya akan tokoferol (Vitamin E) yang 

berfungsi untuk fungsi stabilitas terhadap ketengikan 

(Dwiputra, Jagat, Wulandari, Prakarsa, Puspaningrum dan 

Islamiyah, 2015). Penambahan lemak pada pembuatan sosis 

juga memberi rasa lezat dan mempengaruhi keempukan dan 
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jus daging dari produk yang dihasilkan. Jumlah lemak dalam 

adonan sosis dan produk sosis perlu diperhatikan, karena 

menjadi salah satu penyebab oksidasi lemak yang dapat 

menimbulkan rasa tengik (Purnomo, 2012).  

2.2.7 STPP 

Sodium tripolipospat (STPP) merupakan bahan 

tambahan yang umum digunakan dalam pembuatan sosis. 

STPP yang digunakan berfungsi untuk meningkatkan pH 

daging, kestabilan dan kemampuan emulsi. Jika pH semakin 

mendekati titik isoelektrik (5,4–5,5) maka daya mengikat air 

(DMA) akan semakin rendah, penambahan STPP dapat 

meningkatkan DMA yang tinggi (Zurriyati, 2011). STPP juga 

berfungsi untuk menurunkan susut masak karena dapat 

mengurangi air yang hilang selama pemasakan. Fosfat dan 

garam, mempunyai sifat sinergisme sehingga meningkatkan 

DMA, keempukan, memudahkan pengirisan, menstabilkan 

warna, menghambat ketengikan, karena fosfat mempunyai 

sifat sebagai antioksidan dan meningkatka mutu produk 

(Ulupi, Khomariah dan Utami, 2005). 

Bahan pengikat yang sering digunakan dalam produk 

pengolahan daging adalah fosfat dalam bentuk STPP (Sodium 

Tri Poly Phosphates), upaya untuk memperbaiki sifat 

fungsional pada produk olahan telah banyak dilakukan melalui 

penambahan bahan tambahan bukan daging yang sifatnya 

untuk meningkatkan kemampuan daging mengikat air (daya 

ikat air) misalnya penambahan sodium tripolifosfat sodium 

difosfat (Abustam dan Said, 2013). Penggunaan sodium 

tripolifosfat (STPP) dalam pembuatan sosis umum dilakukan, 

tetapi penggunaannya dalam produk makanan mulai dibatasi 

karena membahayakan kesehatan. Jumlah penambahan fosfat 
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dalam makanan tidak boleh lebih dari 5% dan produk akhir 

harus mengandung fosfat kurang dari 0.5 % (Soeparno,2005). 

2.2.8 Garam dan Gula 

Garam merupakan komponen bahan pangan yang ada 

secara alami, atau ditambahkan. Zat ini akan memberikan 

sumbangan pada cita rasa bila konsentrasi rendah. Sebaliknya 

pada kondisi tertentu zat ini juga bisa menunjukkan 

mekanisme aktivitas bakterisidal. NaCl bersifat higroskopis 

sehingga dapat menyerap air dari bahan yang mengakibatkan 

Aw bahan turun. NaCl juga mampu menyerap oksigen, 

akibatnya mikrobia aerob dapat ditekan. Penggunaan garam 

ini bisa sebagai penghambat selektif terhadap mikrobia 

tertentu, seperti mikrobia pembusuk atau proteolitik (Pramono, 

Rahayu, Suparmo, dan Utami, 2007). Garam berfungsi untuk 

memberikan cita rasa, mengawetkan dan yang paling penting 

adalah untuk melarutkan protein. Garam dapur dan garam 

alkali fosfat secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

pengembangan volume dan daya ikat air dari daging. Garam 

alkali polifosfat bisa berfungsi untuk mempertahankan warna, 

mengurangi penyusutan waktu pemasakan dan  menstabilkan 

emulsi (Koswara, 2009). 

Penggaraman merupakan pengawetan daging dengan 

cara pengurangan mikroorganisme yang ditemukan dalam 

sosis. Garam yang ada dalam sosis sudah cukup, maka sistem 

air yang dibutuhkan untuk aktivitas mikroorganisme menjadi 

tidak tersedia. Permasalahan utama yang dihadapi adalah 

jumlah garam yang terlalu banyak akan mempengaruhi selera 

konsumen (Purnomo, 2012). Penambahan gula dapat 

membantu mempertahankan aroma dan mengurangi efek 

pengerasan dari garam glukosa, jumlah penambahan sekitar 
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1%. Sosis tertentu dalam proses pembuatannya diikuti dengan 

proses fermentasi, yang pada umumnya mengakibatkan 

terjadinya perubahan gula menjadi asam oleh bakteri asam 

laktat ( Khotimah dan Hartatie, 2013). 

2.2.9 Bumbu – Bumbu dan Es Batu 

Peranan bumbu yang ditambahkan juga cukup besar 

pengaruhnya terhadap tingkat kesukaan panelis pada rasa 

sosis. Bumbu-bumbu seperti bawang putih, merica, jintan, pala 

dan ketumbar memberikan citarasa enak yang diinginkan 

dalam produk (Zurriyati, 2011). Bawang putih adalah salah 

satu bahan paling umum digunakan dalam pembuatan sosis, 

selain penyedap makanan, bawang putih dipakai sebagai 

antioksidan dan antimikroorganiame (Mudawaroh dan 

Zulfanita, 2012). 

Tujuan penambahan air dan es pada produk emulsi 

daging adalah menurunkan panas produk yang dihasilkan 

akibat gesekan selama penggilingan, melarutkan dengan 

mendistribusikan garam ke seluruh bagian masa daging secara 

merata, mempermudah ekstrasi protein otot, membantu proses 

pembentukan emulsi, dan mempertahankan suhu adonan tetap 

rendah. Panas berlebih maka emulsi akan pecah, karena panas 

yang terlalu tinggi mengakibatkan terjadinya denaturasi 

protein, akibatnya produk tidak akan bersatu selama 

pemasakan (Aberle, Forrest, Hendrick, Judge and Merkel, 

2001). Air es pada fasa pendispersi dalam emulsi daging, air 

juga berfungsi untuk melarutkan protein sarkoplasma (protein 

larut air) dan sebagai pelarut garam yang akan melarutkan 

protein mifibril (protein larut garam). Jumlah penambahan air 

akan mempengaruhi tekstur sosis. Penambahan yang terlalu 

banyak menyebabkan tekstur sosis yang lunak. Jumlah 
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penambahan ini tidak boleh melebihi 4 kali protein ditambah 

10 persen (Koswara, 2009). 

2.1.10 Selongsong 

Selongsong atau casing sosis ada 2 jenis yaitu 

selongsong alami dan selongsong buatan. Selongsong alami 

terbuat dari saluran pencernaan ternak, misalnya sapi, babi, 

kambing atau domba. Selongsong buatan terdiri dari 4 jenis 

yaitu selulosa, kolagen yang dapat dimakan, kolagen yang 

tidak dapat dimakan, dan plastik (Soeparno, 2005). Casing 

kolagen ada yang dapat dimakan langsung (edible) dan ada 

yang tidak dapat dimakan (nonedible), sehingga harus dikupas 

pada tahap akhir pembuatannya. Casing plastik biasanya 

digunakan untuk membuat sosis yang dimasak, seperti sosis 

fermentasi atau segar. Bahan casing plastik ada yang berupa 

polyvinil chlorida atau polyethylen film (Dotulog, 2009). 

Selongsong berbentuk bulat panjang berupa usus 

hewan atau pembungkus buatan, dimasak atau tanpa dimasak, 

diasap atau tanpa diasap (Singal dkk., 2013). Selongsong 

buatan dibuat dengan kolagen, selulosa dan bahan plastik 

untuk memenuhi berbagai macam aplikasi. Melalui 

serangkaian tindakan mekanik dan kimia, kolagen diekstrak 

dari jaringan ikat hewan dan digunakan untuk casing 

manufaktur. Selain memberikan bentuk pada sosis yang 

diperlukan, selongsong juga meningkatkan umur simpan  

produk dengan memberikan kelembaban dan ketahanan 

oksigen, oleh karena itu selongsong berkontribusi dalam 

meminimalkan kehilangan berat produk selama pemasakan 

(Essien, 2003). 
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2.3  Proses Pembuatan Tepung Talas  

Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan untuk 

mendapatkan tepung talas. Proses pembuatan tepung dapat 

dilakukan dengan berbagai cara tergantung dari jenis umbi-

umbian itu sendiri. Proses pembuatan tepung talas diawali 

dengan pencucian dan pengupasan umbi segar. Pengirisan 

yang ditujukan untuk memperbesar luas permukaan dari talas 

pada saat dikeringkan. Proses perendaman talas di dalam asam 

sulfat dan perendaman di dalam air mendidih selama 4-5 menit 

sebelum talas mengalami pengeringan dengan tujuan untuk 

mengurangi kandungan oksalat di dalamnya (Koswara, 2013). 

Kandungan oksalat yang ada di talas memang cukup tinggi 

dan bila tidak dihilangkan ataupun dikurangi, maka saat 

pangan olahan dari talas dikonsumsi, orang yang 

mengkonsumsi akan merasa gatal-gatal pada tenggorokannya. 

Kalium oksalat pada umbi talas tedapat dalam bentuk jarum 

kristal kalium oksalat. Tusukan jarum-jarum kristal kalium 

oksalat inilah yang menyebabkan rasa gatal pada saat 

dikonsumsi atau menimbulkan rasa gatal ditangan saat dikupas 

(Maulina, Lestari dan Retnowati, 2012). 

2.4  Proses Pembuatan Sosis 

Pembuatan sosis fermentasi diawali dengan 

standardisasi daging sebanyak 80% dengan mengelompokkan 

daging utuh dan daging yang masih mengandung lemak. 

Lemak sebanyak 20% distandardisasi dengan memisahkan 

lemak utuh dengan lemak yang masih mengandung daging. 

Pembuatan sosis diawali dengan penggilingan daging dan 

lemak menggunakan food cutter atau food processor 

(Zurriyati, 2011). Daging digiling dalam cutter, lalu 

dimasukkan secara berurutan NPS (nitrit pokeln salt) 2%, gula 
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2%, starter kultur sebanyak 2% w/w (sesuai dengan perlakuan 

lama penyimpanannya) dan bumbu-bumbu (bawang putih 2%, 

pala 2%, garam dapur 2% dan jahe 2%). Adonan yang telah 

terbentuk dimasukkan ke dalam selongsong atau casing sosis 

berdiamater 4,5 cm. Proses conditioning dilakukan pada suhu 

kamar selama 24 jam, kemudian dilanjutkan dengan proses 

fermentasi pada suhu kamar selama 6 hari yang diselingi 

dengan proses pengasapan selama 2 jam setiap harinya pada 

suhu kamar (Arief, Maheswari, Suryati, Komariah dan  

Rahayu, 2008). 

Pengasapan merupakan salah satu cara menghambat 

laju proses pembusukan yaitu untuk mengurangi kadar air 

sehingga bakteri pembusuk tidak akan cepat aktif lagi dan 

hasil produksi dapat disimpan lebih lama (Komar, 2001). 

Pengasapan merupakan salah satu cara untuk mengawetkan 

daging dengan menggunakan kombinasi antara penggunan 

panas dan zat kimia yang dihasilkan dari pembakaran kayu. 

Jenis kayu sebagai sumber asap sebaiknya bersal dari kayu 

keras yang dapat menghasilkan asap dengan mutu dan volume 

asap sesuai yang diharapkan. Tempurung kelapa termasuk 

golongan kayu keras yang dapay menhasilkan asap dalam 

waktu lama karena lambat terbakar. Keeuntungan penggunaan 

tempurung kelapa sebagai sumber asap yaitu mudah diperoleh 

dan meupak hasil samping dari kelapa (Suradi, Suryaningsih 

dan Bararah, 2011).  

Proses pengasapan dapat dilakukan secara 

konvensional, yaitu menggantungkan produk yang akan diasap 

dalam rumah pengasapan selama 4-8 jam pada suhu 35
o
-40

o
C. 

Bagian asap yang berperan sebagai bakterisida adalah 

formaldehid (Purnomo,2012). Senyawa kimia utama yang 

terdapat dalam asap anatar lain asam formiat, asetat, butirat, 
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kaprilat, vanilat dan asam siringat, dimetoksiferol, meatl 

glioksal, furfural, metanol, etanol, oktanol, asetaldehid, 

diasetil aseton, dan 3,4-benzinperen (Lawrie, 2003).  

2.5 Kualitas Sosis Fermentasi 

2.5.1 Aktivitas Air (Aw) 

Aktivitas air (Aw) dari sosis menurun, selama 

pengolahan produk kehilangan air. Pengeringan bisa 

menyebabkan penurunan Aw secara cepat, terutama jika pH di 

bawah 5,3 karena kelarutan protein rendah dan adanya 

gelatanisasi. Penurunan kadar air dan akivitas air maka 

mengahambat pertumbuhan bakteri patogen (Ross and 

Shadolt, 2008). Metode fermentasi dapat digunakan untuk 

menghambat pertumbuhan bakteri tertentu, salah satunya 

menggunakan bakteri asam laktat Lactobacillus. plantarum 

pada sosis fermentasi daging dengan kisaran Aw 0,85-0,95 

dan pH dengan kisaran 56-4,7 (Harmain, Hardjito dan 

Zahiruddin, 2012). 

Sosis semi kering akan kehilangan berat selama proses 

fermentasi kurang dari 20%, aktivitas air (Aw) 0,90-0,95 dan 

sosis ini cara pemasakannya yaitu dengan cara diasap. Sosis 

kering akan kehilangan berat selama fermentasi lebih dari 

30%, memiliki nilai aw kurang dari 0,90 dan tidak diasap 

(Milicevic, Danilovic, Zdolec, Kozachinski, Dobranic and 

Savic, 2014). Hasil penelitian sosis fermentasi dengan lemak 

yang berbeda dan waktu pematangan yang berbeda di 

dapatkan hasil tingkat aktivitas air menurun 0,96-0,87 selama 

pematangan. Aktivitas air yang tinggi dari sosis yang renah 

lemak dapat dikaitkan dengan penurunan pH yang tinggi. 

Sosis rendah lemak mengalami penurunan  kadar air cukup 
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tinggi pada saat pematangan 18 hari pertama (Olivares et al., 

2010). 

2.5.2   Daya Ikat Air (WHC) 

Daya ikat air daging adalah kemampuan protein 

daging mengikat air di dalam daging, sehingga daya ikat air 

dapat menggambarkan  tingkat kerusakan protein daging 

(Hartono, Iriyanti dan Singgih, 2013). Pemasakan 

menyebabkan perubahan daya ikat air karena solubilitas 

protein, suhu tinggi pada saat pemasakan meningkatkan 

denaturasi protein dan menurunkan daya ikat air sehingga 

menyebabkan kadar airnya turun. Daging yang dipanaskan 

akan terjadi pengkerutan yang dapat menyebabkan rantai 

protein merapat dan air menjadi bebas tidak terikat lalu keluar 

dari daging (Soeparno, 2005).  

Faktor yang paling berpengaruh terhadap daya ikat air 

sosis adalah penghancuran daging selama pengolahan. 

Kerusakan struktur daging mengakibatkan berkurangnya daya 

ikat air. Adanya jaringan ikat (kolagen) dapat meningkatkan 

daya ikat air selama pencampuran pada proses pembuatan 

sosis. Ditambahkan pula bahwa selama pemanasan terbentuk 

gelatin yang sangat baik dalam mengikat air (Sofiana, 

2012).Tepung talas juga mengandung amilosa serta protein 

sebesar 4,091% sehingga kemampuan untuk membentuk gel 

serta mengikat air dan minyak (emulsifier) lebih stabil karena 

protein pada tepung talas dapat meningkatkan WHC sosis. 

Protein merupakan zat pengemulsi alami yang sangat baik 

yang mampu mengikat air dan lemak dan membentuk fase 

dispersi yang baik dan homogen (Zebua dkk., 2014). 
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2.5.3 Cooking Loss 

Cooking loss merupakan bobot produk sosis yang 

dihasilkan dibandingkan dengan bobot semua bahan yang 

digunakan untuk pembuatan sosis. Cooking loss yang 

diperoleh ini berkaitan dengan kondisi daging atau adonan, 

proses pemasakan, serta kehilangan zat-zat makanan yang ada 

dalam adonan akibat terjadinya reaksi, degradasi dan 

perombakan menjadi komponen/zat yang lebih sederhana 

selama proses pemasakan. Susut masak juga dipengaruhi oleh 

daya mengikat air. Bila daya mengikat air rendah maka 

cooking loss akan tinggi (Sofiana, 2012). Cooking loss yang 

rendah  mempunyai kualitas yang relatif lebih baik daripada 

cooking loss yang tinggi, hal ini karena kehilngan nutrisi 

selama pemasakan akan lebih sedikit (Komariah, 2009).  

Cooking loss yang tinggi menandakan bahwa 

kemampuan emulsi dalam mengikat air dan lemak kecil (Mega 

dkk., 2014). Cooking loss sangat dipengaruhi oleh hilangnya 

air selama pemasakan, keadaan ini dipengaruhi oleh protein 

yang dapat mengikat air, semakin banyak air yang ditahan 

oleh protein maka semakin sedikit air yang keluar sehingga 

susut masak berkurang. Sifat fungsional protein dalam 

menyerap dan mengikat air adalah dengan cara pengikatan 

hidrogen dengan air dan pemerangkapan air (Sunarlim dan 

Usmiati, 2009). 

2.5.4 Tekstur 

Keempukan dipengaruhi oleh daya ikat air, 

peningkatan daya ikat air akan diikuti dengan peningkatan 

keempukan. Penurunan daya ikat air menyebabkan penurunan 

nilai keempukan daging, kemudian nilai keempukan daging 

meningkat lagi setelah tercapainya pH isoelektrik (Lawrie, 
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2003). Soeparno (2005) menambahkan bahwa penurunan pH 

akan meningkatkan kontraksi aktomiosin dan mengakibatkan 

menurunnya WHC akibat adanya pemecahan ATP yang cepat, 

yang akan meningkatkan proses denaturasi protein. Nilai pH 

yang rendah mengakibatkan daya ikat air makin rendah 

sehingga kandungan air dalam daging semakin rendah, hal ini 

mengakibatkan daging menjadi relatif lebih keras. Nilai pH 

yang tinggi mengakibatkan daya ikat air yang semakin tinggi 

sehingga kandungan air dalam daging semakin banyak dan 

daging menjadi relatif lebih empuk (Sunarlim dan Usmiati, 

2009). 

Semakin banyak tepung yang ditambahkan ke dalam 

adonan maka kadar protein akan semakin sedikit, sehingga 

keempukan akan menurun (Rachmawan dkk., 2013). 

Peningkatan jumlah tepung talas akan meningkatkan nilai skor 

tekstur sosis. Penambahan tapioka, pembentukan gel atau 

pengikatan air dan minyak terjadi karena kandungan amilosa 

yang tinggi dan ukuran granula pati yang besar (Winarno, 

2004). 

 Hasil penelitian Arief, Hermanianto dan Maheswari 

(2002) bahwa kombinasi mikroba pada sosis fermentasi tidak 

berpengaruh terhadap derajad kekerasan sosis fermentasi. 

Selama penyimpanan, terjadi peningkatan kekerasan sosis 

fermentasi karena semakin rapat dan padatnya partikel-partikel 

penyusun sosis terutama daging dan lemak, sehingga 

teksturnya menjadi kering dan keras. Ulupi dkk., 2005 

menyatakan bahwa kekerasan ditentukan oleh tingkat 

kerapatan struktur matriks yang terbentuk akibat pemanasan. 

Semakin tinggi kerapatan struktur matrik, maka semakin 

tinggi nilai kekerasan . 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1)  Laboratorium Pengolahan Daging  Teknologi  Hasil  

Ternak  Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang untuk pembuatan sosis fermentasi. 

2)  Laboratorium Fisiko Kimia Teknologi  Hasil  Ternak  

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang 

untuk uji Aw, WHC, dan cooking loss. 

 3) Laboratorium Teknologi Pangan Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya Malang untuk uji 

tekstur. 

2. Waktu penelitian : 26 Oktober-30 November 2015. 

3.2 Materi Penelitian 

1. Materi penelitian ini adalah sosis fermentasi dengan 

subtitusi tepung talas, dibuat dari  daging sapi bagian chuck 

yang diperoleh dari pasar Merjosari. 

2. Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah: 

    1) Bahan pembuatan sosis fermentasi meliputi: 

 Bahan dalam pembuatan tepung talas, antara lain: 

talas umur ± 6 bulan, air, dan garam. 

 Bahan dalam pembuatan sosis fermentasi, antara lain : 

daging sapi bagian chuck, tepung tapioka, tepung 

talas, susu skim, lemak, STPP, garam, gula, merica, 

bawang putih, pala, es batu, BAL (Lactobacillus 

plantarum) bentuk cair. 
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2)  Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah sosis  

fermentasi. 

3. Peralatan yang digunakan untuk penelitian adalah: 

    1) Peralatan pembuatan sosis fermentasi meliputi: 

 Peralatan pembuatan tepung talas meliputi: pisau, 

ember, nampan, penggiling, dan saringan.  

 Peralatan pembuatan sosis fermentasi meliputi: pisau, 

penggiling daging, ember, timbangan analitik, gelas 

ukur, spatula, sendok, pemanggang, selongsong, 

plastik,  tali, kertas label. 

    2) Peralatan yang digunakan untuk analisis meliputi: 

 Uji Aw    : Aw meter (Hygropalm 23-Aw),    

timbangan analitik Mettler Toledo      

ketilitian 0,0001, pisau 

 Uji WHC   : timbangan analitik Mettler Toledo 

0,0001,  kertas saring whatman no.   

42, plat kaca, beban 35 kg, kertas 

grafik. 

 Uji Cooking loss : timbangan analitik Mettler Toledo  

ketelitian 0,0001,  plastik polietilen,    

waterbath, tissue. 

 Uji tekstur    : pisau, alat Tensile Strength  

   Instrumen 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan laboratorium dengan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL),  lima perlakuan dan empat ulangan. Perlakuan yang 

digunakan dalam penelitian adalah: 
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 P0 = daging sapi + 20% tepung tapioka, tanpa tepung 

talas (kontrol) 

 P1 = daging sapi +15% tepung tapioka + 5% tepung 

talas 

 P2 = daging sapi +10% tepung tapioka + 10% tepung 

talas 

 P3 = daging sapi + 5% tepung tapioka + 15% tepung 

talas 

 P4 = daging sapi + 20%  tepung talas 

Tabel 3.  Formulasi sosis fermentasi  

 
Sumber : Winanti, Andriani dan Nurhartadi (2013) 

dimodifikasi  penelitian pendahuluan 
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3.4 Prosedur Pembuatan Tepung Talas 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Digaram alir pembuatan tepung talas (Koswara, 

2013) 

 

 

 

Umbi talas 

Dikupas sampai bersih 

Diiris tipis dengan 

ketabalan 2-3 mm 

Dicuci pada air mengalir 

Direndam selama 5 menit dengan air panas suhu 100
o
C 

dengan penambahan garam sebanyak 5% 

Ditiriskan, kemudian dijemur selama ± 4 hari 

(pengeringan sun drying) 

Digiling dan disaring menggunakan 

ayakan mesh 80 

Tepung talas 
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3.5 Prosedur Pembuatan Sosis Fermentasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram alir pembuatan sosis fermentasi 

(Arief, dkk.,2008 sudah dimodifikasi) 

 

 

Daging sapi 

Digiling dan ditambah es batu 

Ditambah bahan pengisi sesuai dengan 

perlakuan (P0, P1, P2, P3,P4), tepung talas 

Ditambah susu skim 15%, garam 3,5%, gula 2%, 

minyak jagung 5%, STPP 0,5%, bawang putih 2%, 

merica 0,5%, dan pala 0,2% 

Dicampur sampai merata, kemudian ditambah 

kultur L. plantarum sebanyak 0,5 % 

Dimasukkan dalam selongsong kolagen sapi 

Disimpan pada suhu kamar selama 48 jam 

Setelah diperam, dilakukan pengasapan (suhu 35
o
-40

o
C) 

menggunakan batok kelapa selama 2 jam 
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1.6 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diuji pada penelitian ini adalah Aw, 

daya ikat air (WHC), cooking loss, dan tekstur. Pengujian  

sosis fermentasi dengan subtitusi tepung talas sebagai berikut : 

1. Pengujian Aw (Purnomo, 1995), prosedur dapat dilihat di 

Lampiran 1. 

2. Pengujian WHC (Soeparno, 2005), prosedur dapat dilihat 

di Lampiran 2. 

3. Pengujian cooking loss (Soeparno,2005), prosedur dapat 

dilihat di Lampiran 3. 

4. Pengujian tekstur dengan Metode Liyod (Cuq, Gontard, 

and Guilbert, 1996 disitasi Bastioli, 2005),  prosedur dapat 

dilihat di Lampiran 4. 

3.7 Analisis Data 

Data yang diperoleh ditabulasi dengan menggunakan 

program Microsoft Excel, kemudian dianalisis statistik 

menggunakan analisis  ragam (ANOVA). Apabila diperoleh 

hasil  yang berbeda atau signifikan  maka  dilanjutkan  dengan  

Uji  Jarak Berganda Duncan. Model matematika Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) :  

 

 

  

Keterangan:    Yijk  = nilai yang diamati 

 = nilai tengah populasi 

i  = pengaruh perlakuan ke-i  

ijk  = pengaruh galat  

I  = 1, 2, 3, 4  

J  = 1, 2, 3, 4 

Yijk =  + i + ijk 
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3.8 Batasan Istilah 

Lactobacillus                  : 

plantarum     

Bakteri asam laktat yang 

digunakan dalam pembuatan 

sosis fermentasi dan dapat 

menghasilkan senyawa 

antimikroba hidrogen 

peroksida. 

Pengasapan                     : Cara untuk mengawetkan sosis 

fermentasi dengan asap dari 

batok kelapa. 

Selongsong kolagen        :           Kolagen yang diekstraksi dari 

jaringan ikat ternak, dan 

dijadikan selongsong. 

Sosis fermentasi              : Produk fermentasi olahan 

daging dengan penggunaan 

kultur bakteri asam laktat, 

yang mengubah karbohidrat 

menjadi asam laktat. 

Tepung talas                   : Tepung yang dibuat dari umbi 

talas dengan metode 

pengeringan dan dihaluskan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Pengaruh subtitusi tepung talas sebagai bahan pengisi 

sosis fermentasi ditinjau dari aktivitas air (Aw) , daya ikat air 

(WHC), cooking loss, dan tektur ditampilkan pada Tabel 3. 

Berdasarkan data pada Tabel 4. diketahui bahwa subtitusi 

jumlah tepung talas yang berbeda menunjukkan perbedaan 

yang nyata (P<0,01) terhadap aktivitas air (Aw), WHC, dan 

tekstur, sedangkan pada uji cooking loss tidak terjadi 

perbedaan. Rata-rata aktivitas air (Aw), WHC, dan tekstur  

pada masing-masing perlakuan dan hasil Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD) 1%  tertera pada Tabel 3. Rata-rata dan 

standart defiasi hasil uji cooking loss juga tertera pada Tabel 4.  

 

Tabel 4. Hasil rata-rata penelitian subtitusi tepung talas pada    

kualitas sosis fermentasi. 

 
Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). 

 

 

4.2 Pengaruh Penggunaan Tepung Talas Dalam Sosis 

Fermentasi Terhadap Aw 



38 

 

Aktivitas air merupakan petunjuk akan adanya 

sejumlah air dalam bahan pangan yang dibutuhkan bagi 

petumbuhan mikroorganisme. Aktivitas air pada sosis 

fermentasi yang yang disubtitusi tepung talas mengalami 

penurunan. Hasil pengujian aktivitas air dapat dilihat pada 

Lampiran 5. dan rata- rata nilai aktivitas air tertera pada Tabel 

4. Rata-rata nilai aktivitas air (Aw) pada P0: 0,89%, P1: 

0,87%, P2: 0,88%, P3: 0,85%, dan P4: 0,84%. 

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa subtitusi 

tepung talas  dengan jumlah yang berbeda menunjukkan 

perbedaan yang  sangat nyata (P<0,01) terhadap aktivitas air 

sosis fermentasi. Penurunan aktivitas air pada sosis fermentasi  

karena adanya proses fermentasi dan aktivitas bakteri asam 

laktat yang meningkat. Subtitusi tepung talas difungsikan 

bakteri Lactobacillus plantarum yang merupakan jenis bakteri 

asam laktat yang membutuhkan gula untuk keberlangsungan 

hidupnya dan menghambat pertumbuhan bakteri patogen. 

Tepung talas memiliki kandungan karbohidrat yang cukup 

tinggi yaitu sekitar 70-80%. Olivares et al. (2010) menyatakan 

bahwa kandungan gula yang cukup tinggi sangat baik untuk 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme karena terjadinya 

penurunan nilai Aw dimana mikroorganisme tidak dapat 

tumbuh lagi. Harmain dkk. (2012) menjelaskan bahwa metode 

fermentasi dapat digunakan untuk menghambat pertumbuhan 

bakteri tertentu, salah satunya menggunakan bakteri asam 

laktat Lactobacillus plantarum pada sosis fermentasi daging 

dengan kisaran Aw 0,85-0,95 dan pH dengan kisaran 5,6-4,7. 

Hal ini juga didukung dari penelitian Olivares et al. (2010) 

sosis fermentasi dengan lemak yang berbeda dan waktu 

pematangan yang berbeda di dapatkan hasil tingkat aktivitas 

air menurun 0,96-0,87 selama pematangan, aktivitas air yang 
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tinggi dari sosis yang rendah lemak dapat dikaitkan dengan 

penurunan pH yang tinggi. 

Aktivitas air pada sosis fermentasi yang disubtitusi 

tepung talas menurun, hal ini menunjukkan bahwa sosis yang 

dihasilkan semakin baik, karena dengan aktivitas air yang 

rendah maka bakteri yang tidak diinginkan tidak dapat tumbuh 

atau pertumbuhannya terhambat. Lactobacillus plantarum 

dapat berkembang dengan cepat karena daging dan tepung 

talas merupakan media yang sesuai untuk berkembang biak. 

Penurunan aktivitas air dalam sosis fermentasi juga 

dipengaruhi oleh cara pematangan yaitu dengan cara diasap. 

Pengasapan selama 2 jam dapat menurunkan kadar air dalam 

sosis fermentasi. Ross and Shadolt (2008) menjelaskan bahwa 

pengeringan bisa menyebabkan penurunan Aw secara cepat, 

terutama jika pH di bawah 5,3 karena kelarutan protein rendah 

dan adanya gelatinisasi. Penurunan kadar air dan aktivitas air 

maka mengahambat pertumbuhan bakteri patogen.  

4.3 Pengaruh Penggunaan Tepung Talas Dalam Sosis 

Fermentasi Terhadap WHC 

WHC daging adalah kemampuan protein daging 

mengikat air di dalam daging, sehingga  WHC dapat 

menggambarkan tingkat kerusakan protein daging. Hasil 

pengujian WHC sosis fermentasi dapat dilihat pada Lampiran 

6. Rata-rata nilai WHC sosis fermentasi masing-masing 

perlakuan yaitu P0: 34,51%, P1: 32,69%, P2: 35,30%, P3: 

27,51%, dan P4: 33,15% (Tabel 4). Nilai WHC sosis 

fermentasi dengan subtitusi tepung talas sebagai bahan pengisi 

mengalami peningkatan. 

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa subtitusi 

tepung talas  dengan jumlah yang berbeda menunjukkan 
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perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap daya ikat air 

atau WHC sosis fermentesi. Hasil uji WHC paling tinggi pada 

P2 sebesar 35,30±0,57 (Tabel 4) 
 
yaitu yang diberi perlakuan 

bahan pengisi 10% tepung tapioka dan 10% tepung talas. Hal 

ini diduga karena tepung tapioka dan talas pada sosis pada saat 

proses pematangan terjadi proses gelatinisasi, sehingga 

mampu mengikat air lebih banyak. Koswara (2013) 

menjelaskan bahwa talas memiliki potensi untuk dapat 

digunakan sebagai bahan baku tepung-tepungan karena 

memiliki kandungan pati yang tinggi, yaitu sekitar 70-80%. 

Tepung talas memiliki ukuran granula yang kecil, yaitu sekitar 

0.5-5 mikron. Penambahan tepung dalam pembuatan sosis 

fermentasi dapat meningkatkan daya ikat air selama proses 

pemasakan karena terjadi proses gelatanisasi. Semakin banyak 

penambahan tepung, maka semakin banyak kandungan 

karbohidrat sehingga meningkatkan pengikatan air dalam 

adonan sosis. 

Hasil sidik ragam pada P3 kembali terjadi penurunan 

WHC dan kembali terjadi kenaikan WHC pada P4,hasill ini 

tidak sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh 

Rachmawan dkk.(2013) bahwa penggunaan tingkat 

konsentrasi tepung talas bogor dalam pembuatan nugget ayam 

hingga 10% dapat meningkatkan daya mengikat air.  Hal ini 

diduga karena adanya human error pada saat pengujian WHC 

sosis fermentasi.  Diperkuat  Zebua dkk. (2014) tepung talas 

juga mengandung amilosa serta protein sebesar 4,091% 

sehingga kemampuan untuk membentuk gel serta mengikat air 

dan minyak (emulsifier) lebih stabil karena protein pada 

tepung talas dapat meningkatkan WHC sosis. Protein 

merupakan zat pengemulsi alami yang sangat baik yang 

mampu mengikat air dan lemak dan membentuk fase dispersi 
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yang baik dan homogen. Soeparno (2005) menjelaskan bahwa 

pemasakan menyebabkan perubahan daya ikat air karena 

solubilitas protein, suhu tinggi pada saat pemasakan 

meningkatkan denaturasi protein dan menurunkan WHC 

sehingga menyebabkan kadar airnya turun. Daging yang 

dipanaskan akan terjadi pengkerutan yang dapat menyebabkan 

rantai protein merapat dan air menjadi bebas tidak terikat lalu 

keluar dari daging. 

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan 

terbaik untuk subtitusi tepung talas sebagai bahan pengisi sosis 

fermentasi ditinjau dari segi WHC yaitu pada P2 karena 

memiliki daya ikat air yang tinggi (Tabel 4), menggunakan 

10% tepung tapioka dan 10% tepung talas.  WHC pada sosis 

fermentasi juga dipengaruhi oleh pH. Nilai pH yang didapat 

pada penelitian ini berada di bawah titik isoelektriknya 

akibatnya terjadi kelebihan muatan positif, pada kondisi ini 

muatan positif protein daging akan menarik muatan negatif 

untuk molekul air (OH
-
) sehingga meningkatkan daya 

mengikat air. 

4.4 Pengaruh Penggunaan Tepung Talas Dalam Sosis 

Fermentasi Terhadap Cooking Loss 

Cooking loss merupakan bobot produk sosis yang 

dihasilkan dibandingkan dengan bobot semua bahan yang 

digunakan untuk pembuatan sosis. Cooking loss yang 

diperoleh ini berkaitan dengan kondisi daging atau adonan, 

proses pemasakan, serta kehilangan zat-zat makanan yang ada 

dalam adonan akibat terjadinya reaksi, degradasi dan 

perombakan menjadi komponen/zat yang lebih sederhana 

selama proses pemasakan. Susut masak juga dipengaruhi oleh 
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daya mengikat air. Bila daya mengikat air rendah maka 

cooking loss akan tinggi (Sofiana, 2012). 

Hasil  uji cooking loss sosis fermentasi dapat dilihat 

pada Lampiran 7. Nilai cooking loss pada sosis fermentasi 

yang disubtitusi tepung talas lebih tinggi dibandingkan yang 

hanya menggunakan tepung tapioka sebagai bahan pengisi. 

Rata-rata nilai cooking loss sosis fermentasi pada P0: 0,45%, 

P1: 0,54%, P2: 0,52%, P3: 0,50%, dan P4: 0,49% (Tabel 4). 

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa subtitusi tepung talas  

dengan jumlah yang berbeda menunjukkan tidak terjadi 

perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap cooking loss sosis 

fermentesi. Hal ini menunjukkan bahwa subtitusi tepung talas 

sampai 20% dalam adonan sosis fermentasi diperoleh susut 

masak yang sama dengan tanpa subtitusi tepung talas. Cooking 

loss yang didapat dari hasil penelitian berkisar antara 0,45-

0,54%.  

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa nilai cooking 

loss sosis fermentasi cukup rendah dan nilai WHC sosis tinggi 

(Tabel 4). Soeparnao (2005) menambahkan bahwa susut 

masak mempunyai hubungan negatif dengan daya ikat air 

(WHC). Nilai cooking loss yang rendah dan tidak adanya 

perbedaan yang nyata pada masing-masing perlakuan diduga 

karena sosis fermentasi pada saat proses pemeraman pada 

suhu ruang selama 48 jam sudah terjadi proses pematangan. 

Rendahnya cooking loss atau susut masak pada sosis 

fermentasi juga dipengaruhi oleh proses pengasapan selama 2 

jam pada sosis fermentasi. Sosis fermentasi yang dihasilkan 

dalam penelitian bersifat semi kering. Sunarlim dan Usmiati 

(2009) menyatakan bahwa susut masak atau cooking loss 

sangat dipengaruhi oleh hilangnya air selama pemasakan, 

keadaan ini dipengaruhi oleh protein yang dapat mengikat air, 
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semakin banyak air yang ditahan oleh protein maka semakin 

sedikit air yang keluar sehingga susut masak atau cooking loss 

berkurang. 

 

4.5 Pengaruh Penggunaan Tepung Talas Dalam Sosis 

Fermentasi Terhadap Tekstur 

Tekstur produk merupakan parameter penting untuk 

berbagai jenis produk. Tekstur merupakan salah satu faktor 

yang menentukan mutu produk makanan. Kisaran mutu dalam 

produk pangan sangatlah luas, berawal dari kualitas pangan 

yang buruk. Penentuan nilai tekstur pada penelitian ini 

menggunakan tensile strength. Prinsip dasar tensile strength 

adalah menentukan gel srength (kekenyalan) dengan 

memberikan tekanan pada sampel melalui jarum alat.  

Tekstur sosis fermentasi yang disubtitusi dengan 

tepung talas lebih keras dibandingkan dengan yang tidak 

disubtitusi tepung talas. Hasil uji tekstur sosis fermentasi 

tertera pada Lampiran 8. dan rata- rata nilai aktivitas air tertera 

pada Tabel 4. Rata-rata nilai tekstur sosis fermentasi yaitu P0: 

17,5%, P1: 21,03%, P2: 26,75%, P3: 23,88% dan P4: 22,28%. 

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa subtitusi 

tepung talas  dengan jumlah yang berbeda menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap tekstur sosis 

fermentesi. Tekstur sosis fermentasi yang paling lunak yaitu 

pada P0: 17,45±1,62 (Tabel 4) yang hanya menggunakan 

tepung tapioka sebagai bahan pengisi. Tekstur sosis fermentasi 

paling keras ditunjukkan pada P2 yaitu 26,75±1,32 (Tabel 4), 

yang mana pada perlakuan ini menggunakan bahan pengisi 

tepung tapioka 10% dan tepung talas 10%. Tekstur dari P0 

sampai P2 yaitu semakin keras dan pada P3 kembali terjadi 

penurunan tingkat kekerasan (Tabel 4). Hal ini diduga karena 



44 

 

tepung talas memiliki ukuran granula patinya cukup kecil. 

Singal dkk.(2013) menjelaskan bahwa tepung yang 

mengandung pati, mempunyai kegunaan sebagai bahan pengisi 

(filler) yang dapat menaikkan daya ikat air dan meningkatkan 

emulsi lemak sehingga dapat menghasilkan mutu sosis yang 

baik. Diperkuat Winarno (2004) peningkatan jumlah tepung 

talas akan meningkatkan nilai skor tekstur sosis, pada tapioka 

pembentukan gel atau pengikatan air dan minyak terjadi 

karena kandungan amilosa yang tinggi dan ukuran granula pati 

yang besar.  

Sosis fermentasi memiliki tekstur yang keras dan 

bersifat semi kering karena adanya proses fermentasi serta 

dilakukannya proses pengasapan. Proses fermentasi 

mengakibatkan terjadinya penurunan pH pada sosis sehingga  

kandungan air dalam air juga rendah. Pada saat proses 

pengasapan juga terjadi penguapan sehingga banyak air yang 

keluar, sehingga kadar air di dalam sosis fermentasi 

berkurang. Sunarlim dan Usmiati (2009) menjelaskan bahwa 

nilai pH yang rendah mengakibatkan daya ikat air makin 

rendah sehingga kandungan air dalam daging semakin rendah, 

hal ini mengakibatkan daging menjadi relatif lebih keras, 

sedangkan pH yang tinggi mengakibatkan daya ikat air yang 

semakin tinggi sehingga kandungan air dalam daging semakin 

banyak dan daging menjadi relatif lebih empuk. Susilo (2007) 

menambahan bahwa Aw juga berhubungan dengan tekstur, 

salah satu parameter tekstur adalah keempukan, bahan pangan 

yang memiliki Aw lebih dari 0,80 (ERH = 80), mudah 

dikunyah, empuk serta terasa juicy (terasa cairan).  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat 

disimpulkan bahwa  : 

1. Subtitusi tepung talas sebagai bahan pengisi pada sosis 

fermentasi hingga 20%, dengan pertimbangan pada 

level tersebut menunjukkan perbedaan terhadap Aw, 

WHC, dan tekstur tetapi tidak berbeda terhadap 

cooking loss.  

2. Perlakuan terbaik penggunaan tepung talas sebagai 

subtitusi bahan pengisi sosis fermentasi yaitu level 

subtitusi sampai 10% pada pembuatan sosis 

fermentasi. 

5.2  Saran 

Sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan mengenai jenis 

talas yang digunakan sebagai bahan pengisi sosis fermentasi, 

serta lama pemeraman sosis yang berbeda. 
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Lampiran 1. Uji Aktiitas Air (Aw) 

Pengujian Aw bedasarkan Purnomo (1995), yaitu: 

1. Alat dikalibrasi dengan memasukkan cairan BaCl2 

2H2O dan ditutup dibiarkan selama 3 menit sampai 

angka pada skala pembacaan menjadi 0.9. 

2. Diambil sedikit sampel dan dimasukkan ke dalam Aw 

meter lalu ditutup. 

3. Dihidupkan alat Aw meter. 

4. Lama pengujian Aw sekitar 10 menit per sampel 

sampai angka yang ditunjukkan stabil selama sekitar 2 

menit. 

5. Dicatat angka yang ditunjukkan pada layar Aw meter. 
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Lampiran 2. Uji Daya Ikat Air (WHC) 

Pengukuran WHC menggunakan metode Hamm yang disitasi 

oleh Soeparno (2005) adalah sebagai berikut : 

1. Diambil sampel sebanyak 0,3 gram, kemudian dipres 

pada kertas saring Whatman no. 42 yang diletakkan 

diantara dua plat kaca dengan beban 35 kg selama 5 

menit. 

2. Daerah area basah dari sampel yang telah dipres pada 

kertas saring kemudian digambar pada plastik dan 

dipindahkan pada kertas sgrafik, dari gambar diperoleh 

area basah yang tertutup daging (dari total rea). 

Kandungan air daging (pada area basah ) dapat diukur 

dengan menggunakan rumus : 

Mg H2 O = 
                 

      
 -8,0 = X 

WHC dapat dihitung dengan : 

% kadar air area  basah = 
 

            
 x 100% 

%WHC =  % kadar air sampel - % kadar air area  basah
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Lampiran 3. Uji Cooking Loss  

Pengukuran cooking loss menurut Soeparno (2005) adalah 

sebagai berikut : 

1. Diambil sampel. 

2. Ditimbang dan dimasukkan dalam plastik polietilen. 

3. Dijepit dan dimasukkan dalam waterbath suhu 80
o 

C 

selama 30 menit. 

4. Sampel dikeluarkan dalam air yang mengalir pada suhu 

kamar sampai dingin. 

5. Sampel dikeluarkan  dari dalam plastik dan dikeringkan 

menggunakan tissu pada permukaannya tanpa memeras dan 

menekannya. 

6. Sampel kemudian ditimbang. 

7. Perhitungan cooking loss : 

Cooking loss = 
                                            

                            
 x 100% 
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Lampiran 4. Pengukuran Keempukan (Tekstur) dengan 

Alat Tensile Stregth Instrument 

Prosedur pengujian dengan Metode Liyod (Cuq, Gontard, and 

Guilbert, 1996 disitasi Bastioli, 2005). 

Fungsi  : Mengetahui kekuatan bahan atau sempel 

untuk menahan gaya (N)  (tekanan/tarikan) 

persatuan luas (kg/cm
2
). 

Prosedur : 

1. Dihidupkan mesin tensile stregth dan memasang aksesoris 

alat , sesuai dengan sampel yang akan dianalisa memakai 

tekanan atau tarikan. 

2. Dihidupkan komputer masuk program software untuk 

mesin tensile stregth 

3. Setelah antara mesin tensile stregth terjadi hubungan, maka 

pada layar akan tampil program tersebut. 

4. Kursor ditempatkan pada zero dan di nyalakan (on) kan 

supaya antara tensile stregth dan monitor komputer 

menunjukkan angka 0,0 pada waktu pengujian 

5. Meletakkan sampel dibawah aksesoris penekan/penjepit 

sampel dengan aksesoris penarik. 

6. Kursor diletakkan pada tanda [ ], dan di ON kan sehingga 

komputer secara otomatis akan mencapai gaya (N) dan 

jarak yang ditempuh oleh tekanan/tarikan terhadap sempel 

7. Menekan tombol (▼) untuk penekanan (compression) / 

tombol (▲) untuk tarikan (tension), yang ada pada alat 

tensile sregth 

8. Setelah pengujian selsai tekan tombol (■) untuk berhenti 

dan menyimpan data. 
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9. Hasil pengukuran berupa grafik dapat dicatat atau langsung 

di print. 

10. Setelah selsai komputer dan alat tensile stregth dimatikan. 

11. Alat dibersihkan dari sisa sampel yang menempel. 
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Lampiran 5. Hasil Analisis Data Aw Sosis Fermentasi 

dengan Subtitusi Tepung Tala  (%) 

Perlakuan  Ulangan Total  Rata- rata 

± SD 1 2 3 4 

P0 0,892 0,884 0,883 0,876 3,535 0,89±0,01
 

P1 0,864 0,86 0,869 0,88 3,473 0,87±0,01
 

P2 0,887 0,876 0,87 0,876 3,509 0,88±0,01
 

P3 0,868 0,863 0,826 0,85 3,407 0,85±0,02
 

P4 0,851 0,827 0,844 0,84 3,362 0,84±0,01
 

Total          17,286  

FK   =  
 ∑  

 

 
 

  = 
         

  
  

  = 14,94029 

JK Perlakuan  = Ʃxi
2 
- 
 ∑  

 

 
 

= (  
      

 
 + 

      

 
 + 

      

 
 + 

      

 
 + 

      

 
) - 

         

  
 

= (3,124056 + 3,015432 + 3,07827 + 

2,901912 + 2,825761) - 14,94029 

  = 0,005142 

JK Total  = ƩX
2 
– FK 

  = 14,9473 - 14,94029 

  = 0,0070082 
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Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT 
F 

hitung 

F Tabel 

5% 1% 

Perlakuan  4 0,00514 0,00129 10,334 3,06 4,89 

Galat 15 0,00187 0,00012    

Total 19 0,00701     

Keterangan:  F hitung > F tabel 1% , maka perlakuan 

memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 

Uji Jarak Berganda Duncan 

= R   √
   

       
 

= R  √
       

 
  = R x 0,005577 

Tabel Nilai Kritis UJBD 1% 

Nilai 2 3 4 5 

JND 4,168 4,347 4,463 4,547 

JNT 0,02324 0,02424 0,02489 0,02536 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P4 0,8405 a 

P3 0,85175   ab 

P1 0,86825      bc 

P2 0,87725       c 

P0 0,88375       c 
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Lampiran 6. Hasil Analisis Data WHC Sosis Fermentasi  

dengan Subtitusi Tepung Talas (%) 

 

FK   =  
 ∑  

 

 
 

  = 
          

  
  

  = 21298,31 

JK Perlakuan  = Ʃxi
2 
- 
 ∑  

 

 
 

= (  
        

 
 + 

        

 
 + 

        

 
 + 

        

 
 + 

           

 
 ) - 

          

  
 

  =(4763,765+4273,734+4985,552+3027,512+  

4396,391) - 21298,31 

  = 148,6487 

JK Total  = ƩX
2 
– FK 

  = 21459,085 - 21298,31 

  = 160,78 
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Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F hitung 
F Tabel 

5% 1% 

Perlakuan  4 148,649 37,1622 45,9513 3,06 4,89 

Galat 15 12,131 0,80873      

Total 19 160,780        

Keterangan:  F hitung > F tabel 1% , maka perlakuan 

memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 

Uji Jarak Berganda Duncan 

= R  √
   

       
 

= R  √
       

 
 = R x 0,449646692 

Tabel Nilai Kritis UJBD 1% 

Nilai  2 3 4 5 

JND 4,168 4,347 4,463 4,547 

JNT 1,874 1,955 2,007 2,045 

 

Perlakuan Rata- rata Notasi 

P3 27,511 a 

P1 32,687    b 

P4 33,153    b 

P0 34,510      bc 

P2 35,304       c 
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Lampiran 7. Hasil Analisis Data Cooking Loss Sosis 

Fermentasi dengan Subtitusi Tepung Talas  

(%) 

 

FK   =  
 ∑  

 

 
 

  = 
              

  
  

  = 5,029202 

JK Perlakuan  = Ʃxi
2 
- 
 ∑  

 

 
 

= ( 
        

 
 + 

        

 
 + 

        

 
 + 

        

 
 + 

        

 
 ) - 

              

  
 

= (0,819287 + 1,160551 + 1,088213 + 

0,995115 + 0,982908) - 5,029202 

  = 0,016872 

JK Total  = ƩX
2 
– FK 

  = 5,0846 - 5,029202 

  = 0,055399 
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Tabel Analisis Ragam 

 
Keterangan:  F hitung < F tabel 5% , maka perlakuan 

tidak memberikan perbedaan yang nyata  

(P>0,05) 
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Lampiran 8. Hasil Analisis Data Tekstur Sosis Fermentasi 

dengan Subtitusi Tepung Talas  (N) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total 
Rata-Rata 

±SD 1 2 3 4 

P0 16,65 15,6 18,32 19,2 69,77 17,45±1,62
 

P1 18,9 19,6 21,7 23,9 84,1 21,03±2,26
 

P2 27,7 24,9 27,7 26,7 107 26,75±1,3

2
 

P3 24,7 22,3 25,5 23 95,5 23,88±1,48
 

P4 20 22,8 24,9 21,4 89,1 22,28±2,09
 

Total          445,47   

FK   =  
 ∑  

 

 
 

  = 
         

  
  

  = 9922,17604 

JK Perlakuan  = Ʃxi
2 
- 
 ∑  

 

 
 

  = (
      

 
 + 

     

 
 + 

    

 
 + 

    

 
+
     

 
) - 

         

  
  

= (1216,963 + 1768,203 + 2862,25 + 

2280,063 + 1984,703) - 9922,176045 

  = 190,00468 

JK Total  = ƩX
2 
– FK 

  = 10160,2 - 9922,176045 

  = 238,058855 
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Tebel Analisis Ragam 

 
Keterangan:  F hitung > F tabel 1% , maka perlakuan 

memberikan perbedaan yang  sangat nyata  

(P<0,01) 

Uji Jarak Berganda Duncan 

= R  √
   

       
 

= R  √
          

 
 = R x 0,894931794 

 

Tabel Nilai Kritis UJBD 1% 

 Nilai 2 3 4 5 

JND 4,168 4,347 4,463 4,547 

JNT 3,730076 3,890269 3,994081 4,069255 

 

Perlakuan Rata- rata Notasi 

P0 17,4425 a 

P1 21,025     b 

P4   22,275      b 

P3 23,875        bc 

P2 26,75          c 
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