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ABSTRACT 
 

The this reserch aimed was to evaluate substitution effect of meat with quaker oats on 

soluble dietary fiber, aw, colour characteristics and organoleptic . The expected results of the 

research could be used to more information about healthy food and low-fat. The materials of 

the research were chicken sausage with differences substitution meat with quaker oats at 

10 %, 20%, 30% and 40 %. Method was used in this research was experimental and 

Completely Randomized design with 5 treatment and 4 replication, if there were significant 

influence would tested by Duncan’s Multiple Range Test Method. The result showed that the 

differences consentration substitution meat with quaker oats was significantly differences 

effect (P<0.01) on soluble dietary fiber and difference effect (P<0.05) water activity, but on 

colour characteritcs did not significantly effect (P>0.05). In organoleptic just in flavour and 

tasted give significantly effect (P<0.01) but texture did not give significantly effect (P>0.05). 

Conclusion of this research was substitution meat with quaker oats showed different effect for 

chicken sausage characteristics. Substitution of meat with Oat of 40 % had the best treatment 

on  soluble  dietary  fiber,  Aw,  colour  characteristics  and  organoleptic.  Suggested  of  this 

research was Increasing of substitution quaker oats will affect the quality of the fiber content 

in the sausage, it is necessary to further study of quaker oats with differentces substitutions, 

and variations in the filler to improve the organoleptic assessment. 
 

 
 
 

Key words : Chicken sausage, soluble dietary fiber, water activity, colour characteristic 

and  organoleptic.
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PENGARUH SUBSTITUSI DAGING AYAM DENGAN QUAKER OATS TERHADAP 

KADAR SERAT PANGAN TERLARUT, AKTIVITAS AIR, KARAKTERISTIK 

WARNA DAN UJI ORGANOLEPTIK PADA SOSIS 
 
 
 
 
 
 

RINGKASAN 
 

 
 
 

Penelitian ini dilakukan selama satu bulan yaitu dimulai pada tanggal 22 Desember 

2015 sampai 16 Januari 2016 yang bertempat di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang untuk proses pembutan produk dan 

pengujian aw, Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya untuk pengujian karakteristik warna pada sosis ayam serta 

Laboratorium  Chemix  Pratama,  Bantul  Yogyakarta  untuk  pengujian  kadar  serat  pangan 

terlarut . 
 

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengevaluasi pengaruh substitusi daging ayam 

dengan quaker oats pada proses pembuatan sosis ditinjau dari kandungan serat pangan terlarut 

(Soluble Dietary Fiber), aw, karakteristik warna dan uji organoleptik. Manfaat penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan alternatif bahan makanan yang tinggi akan serat namun rendah 

lemak, sehingga dapat dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat. Materi penelitian yang 

digunakan adalah daging ayam  yang disubstitusi dengan  quaker oats dengan konsentrasi 

pemberian yang berbeda  yaitu 10, 20, 30 dan 40 %. Rancangan percobaan yang digunakan 

adalah percobaan eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 

perlakuan 4 ulangan. Data yang diperoleh merupakan data primer yang kemudian dianalisis 

dengan  menggunakan  sidik  ragam  (ANOVA)  dilanjutkan  dengan  uji  DMRT  (Duncan 

Multiple Rage Test) apabila terjadi perbedaan antar perlakuan. 
 

Hasil pengujian kadar serat pangan terlarut memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap perlakuan yang dilakukan dengan rataan berkisar antara 1,15–2,97 % dan 

menunjukkan semakin besar prosentase substitusi daging ayam dengan quaker oats 

memberikan pengaruh yang tinggi terhadap kadar serat pangan pada sosis. Peningkatan Kadar 

serat pangan terlarut pada sosis yang dihasilkan mengalami kenaikan dari 1,15 (P0), 2,02 

(P1), 2,40 (P2), 2,54 (P3) dan 2,97 % (P4). Nilai aw masing – masing perlakuan menunjukkan 

pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap sosis yang dihasilkan, semakin tinggi konsentrasi 

substitusi quaker oats semakin menurun nilai aw dari 0,94 (P0), 0,94 (P1), 0,91 (P2), 0,91 (P3) 

dan 0,90 (P4). Hubungan nilai aw  dan kadar air menunjukkan bahwa produk sosis yang 

dihasilkan memiliki kecenderungan masa penyimpanan yang pendek dikarenakan tingginya 

Aw disertai peningkatan kadar air pada produk dan mudah mengalami kerusakan disebabkan 

mikroorganisme.
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Pengujian terhadap karakteristik warna sosis yang meliputi pengujian nilai L* 

(kecerahan), a*(nilai kemerahan) dan b* (kekuningan) tidak menunjukkan pengaruh yang 

nyata (P>0,05) pada masing – masing perlakuan, kecenderungan warna yang dihasilkan untuk 

nilai L* adalah berwarna gelap, nilai a* cenderung berwarna merah dan nilai b* cenderung 

berwarna kekuningan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi substitusi daging 

dengan  quaker  oats  tidak  memberikan  pengaruh  pada  perubahan  warna  yang  dihasilkan 

karena quaker oats memiliki karakteristik yang mudah menyatu dengan bahan yang 

dikombinasikan.  Uji  organoleptik  yang  dilakukan  dengan  menyertakan  5  orang  sebagai 

panelis semi terlatih (panelis laboratorium) dan variabel yang diamati meliputi rasa, aroma 

dan tekstur memberikan pengaruh yang berbeda di setiap uji yang dilakukan. Rasa dan aroma 

dari sosis yang dihasilkan menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) dan lebih 

cenderung memiliki rasa yang seimbang antara rasa daging ayam dengan Oat, sedangkan pada 

tekstur menunjukkan tidak terjadi perbedaan yang nyata (P>0,05) dan cenderung lebih kasar 

yang ditimbulkan dari tekstur quaker oats yang disubstitusikan. 
 

Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  substitusi  daging  dengan 

quaker oats memberikan pengaruh yang berbeda terhadap kadar serat pangan, aw  dan uji 

organoleptik (rasa, aroma dan tekstur), namun pada perubahan warna pada uji karakteristik 

warna tidak menunjukkan pengaruh yang berbeda disetiap perlakuan yang diberikan. Sosis 

dengan perlakuan terbaik terdapat pada sosis menggunakan substitusi quaker oats sebanyak 

40 % dengan kandungan serat pangan terlarut sebanyak 2,97 %, nilai Aw 0,90, karakteristik 

warna  (L*,a*  dan  b*)  51,55  ,  14,18  dan  16,40.  Uji  organolepetik  pada rasa dan  aroma 

menunjukkan kecenderungan rasa dan aroma daging ayam serta quaker oats seimbang, 

sedangkan pada tekstur yang dihasilkan cenderung memiliki tekstur kasar yang diakibatkan 

dari substitusi daging ayam dengan quaker oats.
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
 

Permintaan masyarakat terhadap produk peternakan di Indonesia terus mengalami 

peningkatan seiring meningkatnya jumlah populasi dan kesadaran masyarakat terhadap 

kesehatan,  serta  pemahaman  akan  pentingnya  pemenuhan  gizi  terutama  protein  hewani. 

Protein hewani asal ternak di Indonesia diperoleh melalui tiga komoditas utama, yaitu susu, 

telur dan daging.Peningkatan konsumsi serta permintaan daging khususnya daging ayam 

mengalami kenaikan, sehingga harus diimbangi dengan penyediaan yang mencukupi agar 

harga di pasaran tidak melambung. Berbagai langkah untuk mencukupi pemenuhan kebutuhan 

daging telah dilakukan, salah satunya dengan menciptakan makanan yang berbahan dasar 

daging tujuannya agar konsumen tidak hanya mengkonsumsi  dalam bentuk daging segar 

namun dapat pula memperoleh nutrisi daging dari hasil olahannya. Produk olahan daging 

terdiri dari berbagai jenis seperti nugget, bakso, kornet, sosis dan lain – lain. 

Sosis  merupakan  produk  olahan  yang  berasal  dari  daging  atau  campuran  beberapa 

daging yang dihaluskan serta dicampur dengan bumbu atau rempah. Umumnya sosis dibuat 

dari daging ayam, ikan, sapi, dan kelinci (Prastini dan Widjanarko, 2015). Proses pembutan 

sosis yang paling utama terdapat pada proses pembuatan bahan pengikat dan bahan pengisi. 

Bahan pengikat dapat digunakan bahan alami seperti susu skim, alginat, karagenan, gelatin 

dan sejenisnya sedangkan untuk bahan pengisi dapat berupa tapioka atau  maizena. 

Sosis ayam merupakan produk olahan yang menggunakan bahan baku dasar berupa 

daging ayam yang dihancurkan bersama beberapa bumbu, kemudian dikemas atau cloathing 

dengan menggunakan selongsong atau edible film yang terbuat dari plastik ataupun bahan 

alami lainnya. Ketentuan mutu sosis berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI 01–3820- 

2015) adalah kadar air maksimal 67%, abu maksimal 3%, protein minimal 13%,   lemak 

maksimal 20%, serta karbohidrat maksimal 8 %. Menurut Marcos, Viegas, Almeida and 

Guerra (2016) kadar serat sosis pada umumnya hanya berkisar antara 0–1 gram setiap 

pembuatan, sehingga jika ditinjau dari nutrisi serat masih belum mencukupi. 

Oat atau Haver (Avena sativa L.) merupakan jenis tanaman yang berupa biji – bijian 

yang juga masih kerabat dekat dengan padi (Oriza sativa), wheat atau gandum (Triticum spp), 

barley  atau  jali  (Hordeumvulgare),  juga  sorgum  (Sorghum  bicolor)  (Gibson  danBenson, 

2002). Penggunaan Oat sebagai bahan pangan sehat dengan kandungan nutrisi tinggi terutama 

kandunggan serat tinggi serta rendah kolesterol semakin banyak diminati oleh masyarakat. 

Menurut Ahmad, Gaffar and Habib (2014) kandungan serat pangan di dalam Oat mencapai 

10,6 g/100 g, sedangkan jenis kandungan serat pangan yang lebih dominan merupakan jenis 

serat pangan larut air dalam bentuk β–glucan sebesar 4 g/ 100g lebih tinggi dari jenis tanaman 

sereal lainnya. 

Berbagai produk olahan dengan bahan dasar Oat saat ini mulai menjadi salah satu 

tujuan untuk melakukan pola hidup sehat yang sangat diminati oleh masyarakat mulai dari 

anak – anak sampai orang dewasa. Kandungan serat yang tinggi serta rendah lemak membuat 

Oat menjadi sumber pangan alternatif bagi penderita kolesterol serta penderita diabetes karena 

kandungan  gula  yang  cukup  rendah,  sehingga  aman  untuk  dikonsusmsi.  Produk  olahan
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berbahan dasar Oat yang paling sering ditemui adalah berupa sereal, biskuit, salah satu produk 

olahan Oat yang sering dijumpai di Indonesia sudah dalam bentuk produk quaker oats. 

Menurut Havrlentova, Petrulakova, Burgarova, Gago, Hlinkova and Sturdik (2011) 

penambahan Oat dalam  produk olahan daging terbukti sangat efektif dalam menurunkan 

kandungan lemak pada daging serta sebagi salah satu sumber pangan alternatif yang 

mengandung serat. 

Penelitian yang akan dilakukan mengenai karakteristik sosis ayam yang disubstitusi 

dengan quaker oats sebagai sumber serat tambahan, serta sebagai pengganti daging ayam 

yang memiliki kandungan lemak cukup tinggi, sehingga perlu diciptakan alternatif sosis sehat 

tinggi serat dan rendah lemak. Formulasi yang digunakan untuk mensubstitusikan quaker oats 

ke dalam proses pembuatan sosis akan bervariasi,karena diharapkan akan menghasilkan 

kandungan nutrisi yang berbeda terutama pada peningkatan kadar serat pangan dan penurunan 

nilai aw  sehingga memperpanjang masa simpan, serta meningkatan penampilan sosis dari 

penampilan warna, rasa, aroma, dan tekstur. Substitusiquaker oats yang tepat akan dapat 

menghasilkan sosis dengan kadungan nutrisi dan tekstur yang baik. Berdasarkan hal tersebut 

maka diperlukan penelitian tentang pengaruh substitusi daging ayam dengan produkquaker 

oats terhadap kadar serat pangan terlarut, aw, karakteristik warna dan uji organoleptik pada 

sosis. 
 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1.   Bagaimana perbedaan pengaruh substitusi daging ayam dengan quaker oats terhadap 

kualitas sosis terhadap kadar serat pangan terlarut, aw, karakteristik warna dan uji 

organoleptik? 

2.   Bagaimana formulasi  terbaik  dari  sosis  daging  ayam  yang disubstitusikan  dengan 

quaker oats dari kadar serat pangan terlarut, aw, karakteristik warna dan uji 

organoleptik? 
 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1.   Mengetahui pengaruh perbedaan persentase substitusi daging ayam dengan quaker 

oats dalam pembuatan sosis 

2.   Mengetahui formulasi terbaik dari sosis daging ayam yang disubstitusi dengan quaker 

oatsditinjau kadar serat pangan terlarut, aw, karakteristik warna dan uji organoleptik . 
 

 

1.4 Kegunaan 

Manfaat yang diharapkan penelitian ini adalah : 

1.   Sebagai alternatif makanan sehat rendah lemak serat mengandung serat yang tinggi 

2. Sebagai makanan sehat untuk penderita beberapa penyakit yang dianjurkan tidak 

mengkonsusmsi daging ayam berlebihan.
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1.5 Kerangka Pikir 

Sosis merupakan produk olahan yang berasal dari daging dengan campuran berbagai 

bahan pengisi (Khotimah dan Hartati, 2013). Beberapa daging yang sering digunakan untuk 

bahan baku pembuatan sosis adalah daging sapi, ayam, domba dan babi. Sosis ayam 

merupakan jenis sosis yang sering dijumpai dan sering dikonsumsi oleh masyarakat. Pada 

daging ayam terdapat beberapa kekurangan yang sering tidak diperhatikan terutama mengenai 

kandungan lemak yang masih cukup tinggi dan sangat berbahaya apabila dikonsumsi 

berlebihan. Bahan pangan yang rendah lemak serta tinggi serat sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat untuk mendukung adanya pola hidup sehat. Kandungan serat pangan pada sosis 

pada umumnya menurut Marcos et al. (2016) hanya mengandung 0-1g serat pangan, sehingga 

perlu dilakukan penambahan serat dari bahan pangan lain agar meningkatkan kualitas nutrisi 

sosis yang dihasilkan. 

Salah satu bahan pangan yang memiliki kandungan serat tinggi yaitu Oat atau Hever 

yang termasuk jenis tanaman biji – bijian (Gibso and Binson, 2002). Kandungan nutrien yang 

cukup tinggi juga menjadi salah satu yang diperhitungkan untuk menuntukan jenis bahan 

pangan yang sehat. Kadar serat pangan yang mencapai 10,6 g/100 g Oat sangat cukup untuk 

membantu mencukupi kebutuhan masyarakat akan serat pangan yang berkualitas (Ahmad et 

al., 2014). Menurut Main (2015) pada Oat jenis serat pangan yang paling tinggi disimpan 

dalam bentuk β-glukan  yang merupakan salah  satu jenis serat pangan  yang mudah larut 

didalam air. 

Kebutuhan pangan yang sehat dan mengandung nutrien yang sesuai dengan angka 

kebutuhan gizi (AKG) mendorong beberapa inovasi dalam pembuatan produk pangan 

berkualitas terutama kandungan serat yang harus dipenuhi setiap produk bahan pangan. 

Kandungan serat pangan di dalam produk pangan minimal harus mengandung 2,5 g per 

sajian, apabila kandungan serat berada dibawah 2,5 g maka perlu dilakukan penambahan. 

Pemanfaatan Oat dalam pembuatan sosis ayam ini digunakan sebagai penambah serat pangan 

yang sebelumnya dilakukan pengolahan terlebih dahulu dengan cara diubah menjadi tepung 

atau dihaluskan terlebih dahulu. Menurut Havrlentovaet al. (2011) penambahan Oat dalam 

produk  olahan  daging  terbukti  sangat  efektif  dalam  menurunkan  kandungan  lemak  pada 

daging serta sebagi salah satu sumber pangan alternatif yang mengandung serat. 

Substitusi daging ayam dengan quaker oats pada proses pembuatan sosis ayam 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas sosis baik dari peningkatan nutrisi serat pangan serta 

penampilan sosis.Berdasarkan hal tersebut diharapkan substitusi daging dengan quaker oats 

pada sosis mampu meningkatkan kadar serat pangan dan kualitas fisik sosis yang meliputi 

warna, aroma, rasa dan tekstur, serta mampu menurunkan nilai aw pada sosis, sehingga dapat 

meningkatkan lama simpan pada sosis dan penggunaannya.
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Sosis Ayam 

Sosis  adalah  produk  yang  dibuat  dengan  campuran 

berbagai bahan dengan bahan baku utama adalah daging 

(sapi,domba, ayam dan babi) (Khotimah, 2013 ).
 
 
 
 

Syarat mutu sosis kadar air maksimal 67%, 
abu maksimal 3%, protein minimal 13%, 
lemak maksimal 20%, serta karbohidrat 
maksimal 8% (Anonimus, 2015) 

 

 
 
 

Menurut Marcos et al. (2006) dan Huang et al. 
(2011) kandungan serta pangan pada sosis 
setiap pembuatan mengandung   kadar serat 
pangan berkisar antara 0-1 gram 

Bahan pangan dengan rendah serat < 2,5 g 

per sajian termasuk dalam jenis bahan 

pangan rendah serat.

 
 
 
 

Perlu peningkatan serat pangan sosis agar 
kualitas serat lebih baik 

 
 

Penambahan Oat terbukti lebih efektif sebagai 
sumber makanan alternatif yang dikombinasikan 
dengan daging (Havrlentova et al.,2011) 

 

Substitusi daging dengan 
quaker oats pada proses 

pembuatan sosis ayam
 
 
 
 

Menurut Ahmad et al. (2014) setiap 100 g 
biji Oat mengandung energi 389 kcal , 

karbohidrat 66,3 g , protein 16,9 g, lemak 
6,9 g,  serat 10,6 g, β-Glucan 4 g. 

Meningkatkan kandungan serat 
pangan,meningkatkan kualitas rasa,warna, 

aroma dan tekstur sosis

 
 
 
 

Sosis ayam dengan kualitas 

serat pangan > 2,5 g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Kerangka berpikir sosis ayam dengan substitusiquaker oats
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
H0: tidak terdapat pengaruh terhadap kadar serat pangan terlarut, aw, karakteristik warna 

dan uji organoleptik pada sosis ayam . 
 

H1: terdapat pengaruh terhadap kadar serat pangan terlarut, aw, karakteristik warna dan uji 

organoleptik pada sosis ayam.
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BAB II TINJAUAN 

PUSTAKA 

2.1 Daging 

Daging didefinisikan sebagai semua jaringan hewan dan semua produk hasil 

pengolahan jaringan tersebut yang sesuai untuk dimakan serta tidak menimbulkan 

gangguan kesehatan bagi yang memakannya. Organ dalam yang terdiri dari hati, ginjal, 

otak, paru – paru, jantung, limpa, pankreas, dan jaringan otot termasuk dalam definisi ini 

(Soeparno, 2009). Purnomo (2012) menjelaskan daging merupakan hasil ternak sumber 

protein yang sangat penting bagi kesehatan tubuh, oleh karena komponen daging seperti 

lemak karbohidrat, vitamin, mineral dan lain – lain, kandungan daging pada umumnya 

terdiri dari kadar air, protein, lemak dan senyawa nitrogen bukan protein  sebanyak 75, 

18, 3 dan 1,5 % serta vitamin dan mineral dalam jumlah sedikit. Menurut Afrianti, 

Dwiloka dan Setiana (2013) daging memiliki kandungan gizi yang tinggi, lengkap, dan 

seimbang. Kandungan gizi yang tinggi pada daging mengakibatkan terjadinya kerusakan 

yang disebabkan kontaminasi bakteri. Hal ini terjadi karena kandungan nutrisi tinggi 

sangat cocok untuk media tumbuh mikroorganisme, sehingga daging termasuk kedalam 

salah satu bahan pangan yang mudah rusak atau perishable food. 

Soeparno, Rihastuti, Indratiningsih dan Triatmojo (2011) menyatakan bahwa 

komposisi kimia daging bervariasi diantara spesies, bangsa, atau individu ternak. 

Komposis kimia daging dapat dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan serta 

kemungkinan   interaksi   antar   faktor   genetik   dan   lingkungan.Rosyidi,   Susilo   dan 

Muhbianto (2009) menjelaskan keempukan pada daging terutama pada daging broiler 

tidak hanya dipengaruhi oleh jenis pakan yang diberikan namun banyak faktor lain yang 

mempengaruhinya seperti faktor antemortem yaitu genetik, bangsa dan fisiologis, faktor 

umur, manajemen, jenis kelamin, dan spesies. Faktor postmortem di antaranya meliputi 

proses chilling, refigerasi, pelayuan dan pembekuan termasuk lama dan temperatur 

penyimpanan, serta metode pengolahan, termasuk metode pemasakan. 

Kekhawatiran dari sebagian masyarakat terhadap kandungan lemak yang berlebihan 

dalam bahan pangan mengakibatkan munculnya beberapa inovasi pengolahan bahan 

pangan sehat dan murah. Keberadaan kolesterol yang tinggi pada ayam broiler sering 

digunakan sebagai pembatas konsumsi ayam broiler dalam masyarakat. Manusia hanya 

membutuhkan sejumlah kecil kolesterol dalam tubuh untuk memenuhi kehidupannya. 

Kelebihan kolesterol bisa disimpan di arteri, termasuk arteri koroner yang menyebabkan 

aterosklerosis atau pengerasan arteri. Aterosklerosis menyebabkan serangan jantung dan 

stroke (Fahmi, Adikara dan Sunaryo, 2015). 

 
Gambar 2. Daging Ayam
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Menurut Ionita, Miclosanu, Roibu and Custura (2010) kandungan nutrisi daging 

ayam broiler setiap 100 g dapat dilihat pada Tabel 1. 
 

 

Tabel 1. Kandungan Nutrisi dalam 100 g daging ayam 
 
 

Nutrisi Kandungan/ 100 g 

Energi  (Kcal) 
Lemak (g) 

215 (900 kJ) 
15,1 

Lemak Jenuh (g) 4,3 
Lemak tak jenuh ganda (g) 3,2 
Lemak tak jenuh tunggal (g) 6,2 

Protein 18,6 
Air 66 

Asam Lemak Omega 3 (mg) 190 

Asam Lemak Omega 6 (mg) 2880 
Kolesterol (mg) 75 
Vitamin A (UI) 140 
Vitamin C (mg) 1,6 

Vitamin E (mg) 0,3 

Vitamin B2 (Ribovlavin) (mg) 0,1 
Asam Folat (mg) 6 
Vitamin B12 (mg) 0,3 
Vitamin K (mg) 1,5 
Vitamin B1 (thiamine) (mg) 0,1 

Vitamin B3 (niacine) (mg) 6,8 

Kalsium (mg) 11 
Besi (mg) 0,9 
Magnesium (mg) 20 
Potasium (mg) 189 

 

 
 

2.2 Sosis 

Menurut  Purnomo  (2012)  sosis  merupakan  produk  olahan  daging  yang  mulai 

dikenal sejak zaman dahulu, dan merupakan salah satu produk olahan yang amat disukai. 

Sosis  dapat  dibuat  bermacam  daging,  misalnya  daging  sapi,  babi  ayam,  atau  ikan. 

Berbagai ragam sosis telah diproduksi dan pada umumnya dikenal dengan nama asal kota 

ataupun daerah yang memproduksi sosis terdapat seperti Berliner (Berlin), 

Braunschweinger (Brunswick), Genoa Salami (Genoa), dan lain – lain. Sosis yang 

kualitasnya baik maka diperlukan bahan pengikat yang baik kualitasnya. Bahan pengikat 

pada sosis berfungsi untuk menarik air, memberi warna khas, membentuk tekstur yang 

padat, memperbaiki stabilitas emulsi, menurunkan penyusutan waktu pemasakan, 

memperbaiki cita rasa dan sifat irisan. Binder (bahan pengikat) akan berikatan dengan air 

membentuk masa, memperkuat kemampuan emulsifier daging, sehingga emulsi semakin 

stabil (Prastini dan Widjanarko, 2015) . 

Komponen utama dalam membuat sosis terdiri dari daging, lemak, dan air, dilihat 

dari jenis dagingnya, sosis terdiri dari berberapa macam yaitu sosis ayam, sosis sapi dan 

sosis  babi  (Made,  2007).  Salah  satu  upaya  untuk  menghasilkan  sosis  ayam  dengan
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kebutuhan daging yang tidak terlalu banyak dan menghasilkan sosis ayam dengan jumlah 

yang meningkat dan karakteristik yang baik adalah dengan menggunakan bahan pengikat 

dan bahan pengisi yang sesuai. Sosis yang dijual dipasaran, pada umumnya menggunakan 

bahan pengikat berupa sodium tripolifosfat yang merupakan salah satu jenis bahan 

tambahan makanan yang terbuat dari bahan kimia sintetik. 

 
Tabel 2. Syarat Mutu Sosis Daging (SNI 3820-2015) 

 

Kriteria Uji Satuan Persyaratan Sosis Daging Kombinasi 
Bau 
Rasa 

- 
- 

Normal 
Normal 

Warna 
Air 

- 
% 

Normal 
Maks. 67 

Abu % Maks. 3 
Protein (Nx6,25) % Min. 8 
Lemak % Maks. 20 

Sumber: Anonimus (2015) 
 

2.3 Bahan Pembuat Sosis 

2.3.1 Tapioka 

Tapioka memiliki kandungan amilosa dan amilopektin. Amilosa merupakan 

komponen pati yang mempunyai rantai lurus dan larut dalam air. Umumnya amilosa 

menyusun pati 17-21% terdiri dari satuan glukosa yang bergabung melalui ikatan α-(1,4) 

D-glikosa , sedangkan merupakan komponen pati yang mempunyai rantai cabang, terdiri 

dari satuan glukosa yang bergabung melalui ikatan α-(1,4) D-glikosa dan α-(1,6) D- 

glukosa dari 30 g  tapioka yang difraksinasi didapat fraksi air ( farksi amilosa) 3,3 garam 

(11%) dan fraksi butanol (fraksi amilopektin) 4,25 g (14%) (Ben, Zulianis dan Halim, 

2007).  Adebowale,Sanni  and  Onitilo(2007)  menyatakan  bahwa    tapioka  mempunyai 

kandungan  gula,  pati,  karbohidrat,  amilosa,  protein  dan  emak  sebanyak  2.25,  92.08, 

94.34, 23.12 ,  0.24 dan 0,25%. 
 
 

2.3.2  Oat ( Avena sativa L ) 

Oat  (Avena  sativa)  sudah  dikenal  sejak  jaman  Yunani  kuno.  Tanaman  ini 

termasuk jenis tanaman padi-padian (Graminaceae) atau serealia. Juga masih kerabat 

dekat padi (Oriza sativa), wheat atau gandum (Triticum spp), barley alias jali 

(Hordeumvulgare), juga sorgum (Sorghum bicolor) (Gibson and Benson, 2002). Berikut 

merupakan klasifikasi taxsonomi Oat (Chatuevedi, Yadav and Shukia, 2011) : 

nama ilmiah   :Avena sativa L. 

kingdom         : Plantae 

subkingdom   : Tracheobionta (vascular plants) 

superdivision  : Spermatophyta (seed plants) 

division          : Magnoliophyta (flowering plants) 

class               : Liliopsida (monocotyledons) 

order               : Cyperales 

family             : Poaceae (Grass family) 

genus              : Avena
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species            :A.sativa (common oat), A.byzantina, A.fatua, A. diffusa, A. orientalis) 
 

 
 

Gambar 3. Quaker Oats dan oat 

Menurut Ahmad et.al.(2013) berdasarkan data kandungan nutrisi setiap 100 gram 

biji Oat dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 3. Kandungan Nutrisi dalam 100 gram Oat 
 
 

Nutris Kandungan/100 g 

Energi (kcal) 389 (1,628 kJ) 

Karbohidrat (g) 66,3 

Serat Pangan (g) 10,6 

Lemak (g) 6,9 

Protein (g) 16,9 

Pantothenic acid (B5) (mg) 1,3 

Folate ( vit. B2 ) (μg) 56 

Kalsium ( mg) 54 

Besi (mg) 5 

Magnesium ( mg) 177 

Potasium ( mg) 429 

β-glucan (soluble fibre) (g) 4 
 

 
 

Menurut Chatuevedi et al. (2011) keseluruhan bagian dari biji Oat mengandung 

nilai nutrisi yang tinggi seperti kandungan serat terlarut, protein, vitamin, mineral, dan 

fitokima khususnya pada bagian kulit ari. Kulit biji Oat mengandung sejumlah besar β- 

glukan yang merupakan salah satu jenis serat pangan terlarut dengan jumlah yang 

bervariasi antara 2,3 dan 8,5 g/100 g. Ditambahkan oleh Sangwan, Sigh and Tomar 

(2014) faktor yang mempengaruhi konsentrasi β-glukan dalam Oat adalah berdasarkan 

jenis varietas Oat dan kondisi lingkungan dimana Oat itu ditanam seperti tingkat Nitrogen 

tanah, suhu dan curah hujan. Kandungan β-glukan biasanya dapat ditemukan pada 

keseluruhan bagian endosperm dari Oat. 
 

Manfaat  kandungan  serta  pangan  pada  Oat  dalam  bentuk  β-glukan  terbukti 

mampu membantu menurunkan kadar kolesterol tubuh saat melakukan diet tinggi serat 

larut (pektin, glukan, gum, psyllium). β-glukan adalah serat pangan larut dalam air yang 

ditemukan didalam sereal biji – bijian terutama pada gandum serta barley dan sering 

dikonsumsi untuk menurunkan kadar kolesterol tubuh (Main, 2015). Ditambahkan oleh 

Rabello, Chu, Johnson, Martin, Han, Bordenave, Shi, O’shea and Greenway (2014) efek
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kandungan β-glukan pada Oat yang dikonsumsi saat melakukan program diet rendah 

serat akan meningkatkan nafsu makan serta menimbulkan rasa kenyang dalam jangka 

waktu lama. Penggunaan Oat sebagai makanan diet biasanya dikombinasikan dengan 

produk – produk olahan yang sering dijumpai seperti dengan roti atau digunakan sebagai 

sereal. 
 

 

2.3.3  Bawang Putih 

Kandungan senyawa yang sudah ditemukan pada bawang putih diantaranya adalah 

allisin dan diallil sulfida. Kandungan allisin dan diallil sulfida tidak hanya bermanfaat 

sebagai obat untuk kesehatan manusia, tetapi juga dapat digunakan sebagai bakterisida 

dan fungisida pada pengendalian penyakit tanaman budidaya (Rukmana, 1995). 

Penambahan bawang putih pada produk olahan daging dimaksudkan untuk meningkatkan 

cita rasa disamping untuk menutupi adanya aroma yang tidak dikehendaki seperti bau 

daging yang terlalu tajam atau bahkan sedikit tengik yang disebabkan proses oksidasi 

lemak (Soeparno, 2009). 
 

 

2.3.4    Garam 

Soeparno (2009) menyatakan bahwa garam  merupakan bahan  terpenting dalam 

curing, berfungsi sebagai pengawet, penambah aroma dan citarasa. Garam dapat 

meningkatkan tekanan osmotik medium pada konsenrasi 2%, sejumlah bakteri terhambat 

pertumbuhannya garam mempercepat   kelarutan protein otot dan memperbaiki daya 

mengikat air. Garam berfungsi mengekstraksi protein miofibril dan meningkatkan daya 

simpan karena dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk. Garam juga 

berperan dalam menentukan tekstur produk dengan cara meningkatkan kelarutan protein. 

Penambahan  garam  sebaiknya  tidak  kurang  dari  2%  karena  konsentrasi  garam  yang 

kurang dari 1,8% akan menyebabkan rendahnya protein yang terlarut. Pemberian garam 

dilakukan ketika daging masih segar (prerigor). Keadaan tersebut pH masih diatas 5,5 

sehingga belum terbentuk ikatan aktomiosin (Usmiati dan Priyanti, 2006). 
 

 

2.3.5   Gula 

Soeparno (2009) menjelaskan bahwa gula merupakan pemanis buatan yang 

ditambahkan pada proses pengolahan pangan yang berfungsi untuk pemanis dan 

meningkatkan cita rasa produk pangan selain itu gula juga berfungsi sebagai pengurang 

rasa asin yang berlebihan akibat curring. Gula dapat memberikan warna coklat pada 

daging  akibat  dari  proses  maillard,  sehingga  dapat  menambah  aroma  dan  cita  rasa 

produk. Penambahan gula juga dapat menurunkan kadar air pada daging, sehingga 

menghambat pertumbuhan dan aktivitas mikroba pembusuk, kapang dan khamir. 
 

 

2.3.6   Es atau Air Es 

Menurut Prastini dan Widjanarko (2015) penggunaan es pada proses pembuatan 

sosis pada setiap perlakuan yang dilakukan memberikan kemampuan protein untuk 

mengikat air dan lemak. Penggilingan daging bersama dengan es serta penyimpanan 

selama beberapa jam akan menyebabkan ekstraksi protein yang lebih efisien dan 

mempengaruhi protein sosis.
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Koswara (2009) menjelaskan air yang ditambahkan ke dalam adonan sosis biasanya 

dalam bentuk serpihan es, supaya suhu adonan selama penggilingan tetap rendah. Selain 

sebagai  fasa  pendispersi  dalam  emulsi  daging,  air  berfungsi  juga  untuk  melarutkan 

protein sarkoplasma (protein larut air) dan sebagai pelarut garam yang akan melarutkan 

protein mifibril (protein larut garam). 
 

 

2.4 Kadar Serat Pangan 

Serat pangan ialah sisa bahan makanan yang telah mengalami proses pemanasan 

dengan asam kuat dan basa kuat selama 30 menit yang dilakukan di laboratorium. Proses 

seperti ini dapat merusak beberapa macam serat yang tidak dapat dicerna oleh manusia 

dan tidak dapat diketahui komposisi kimia tiap-tiap bahan yang membentuk dinding sel 

(Piliang dan Djojosoebagio, 2002). Wirjatmadi, Andrianti dan Purwati (2002) 

menjelasakan kebutuhan serat untuk manusia sangatlah bervariasi menurut pola makan 

dan tidak ada anjuran kebutuhan sehari secara khusus untuk  serat makanan. Konsumsi 

serat rata - rata 25 g/hari dapat dianggap cukup untuk memelihara kesehatan tubuh. 

Kecukupan asupan serat kini dianjurkan semakin tinggi, mengingat banyak manfaat 

yang menguntungkan untuk kesehatan tubuh, adequate intake (AI) untuk serat makanan 

sebagai acuan untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan dan kesehatan lainnya kini 

telah dikeluarkan oleh  Badan  Kesehatan  Internasional. AI untuk serat  makanan bagi 

orang dewasa  adalah  20-35  g/hari  (Kusharto,  2006).  Penambahan  serat  pangan  atau 

dietary fiber dalam proses pembutan sosis telah terbukti dapat mengurangi penggunaan 

bahan yang mengandung lemak. Banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

sejauh mana pengaruh penambahan serat pangan pada proses pembuatan sosis dan telah 

terbukti  bahwa  serat   pangan  mampu  menurunkan  kadar  lemak  dalam  daging  ( 

Sarteshnizi, Hosseini, Mousavi and  Karimi, 2015). 

Serat pangan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu : Serat pangan larut (soluble 

dietary fiber), termasuk dalam serat ini adalah pektin dan gum merupakan bagian dalam 

dari sel pangan nabati. Serat ini banyak terdapat pada buah dan sayur, dan serat tidak 

larut (insoluble dietary fiber), termasuk dalam serat ini adalah selulosa, hemiselulosa dan 

lignin,  yang banyak ditemukan pada seralia, kacang-kacangan dan sayuran (Santoso, 

2011).  Menurut  Havrlentova  et  al.(2011)  serat  pangan  terlarut  dalam  air terdiri  dari 

polisakarida non pati, terutama β-glukan dan arabinoxylan yang memiliki karakteristik 

menghasilkan larutan kental. Fungsi dari serat pangan terlarut ini adalah untuk 

menghambat   kerusakan   pada   lambung,   mengurangi   penyerapan   glukosa   secara 

berlebihan dan sterol usus, serta menurunkan serum kolesterol, glukosa darah dan kadar 

insulin dalam tubuh. 

Menurut Hardiansyah (2004) serat pangan (dietary fiber) secara fisik terdiri dari 

serat pangan yang larut air dan serat pangan yang tidak larut air. Serat pangan larut air 

yang umumnya terdapat pada buah, kacang dan sereal berfungsi untuk memperlambat 

penyerapan glukosa, kolesterol dan garam empedu di dalam usus halus, sehingga 

menurunkan kadar gula dan kolesterol darah. Misner, Whitmer and Florian (2006) 

menjelaskan kebutuhan serat pangan dibedakan menjadi 2 yang didasarkan usia dibawah 

50 tahun dan diatas 50 tahun. Konsumen yang berusia dibawah 50 tahun konsumsi serat 

pangan yang dianjurkan berkisar antara 25 g/hari untuk wanita dan 38 g/ hari untuk pria,
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uan  pema 

sedangkan konsumen berusia diatas 50 tahun dianjurkan mengkonsumsi serat sebesar 21 

g/hari untuk wanita dan 30 g/hari untuk pria. 
 

 

2.5 Aktivitas Air 

Secara umum diketahui bahwa peningkatan nilai aw  cenderung mengurangi umur 

simpan  produk  tersebut.  Hal  ini  berkaitan  dengan  jumlah  air  bebas  dalam  produk 

makanan yang dapat digunakan oleh organisme mikro seperti kapang, khamir dan bakteri 

untuk tumbuh, serta meningkatkan kemungkinan terjadinya reaksi kimia maupun 

enzimatik selama masa penyimpanan (Eskin dan Robinson, 2010). Produk olahan daging 

seperti sosis memiliki nilai maksimum air bebas dari 0.94 – 0.96, jauh lebih tinggi dari 

produk olahan daging seperti dendeng. Namun  beberapa perlakuan seperti dilakukan 

proses fermentasi pada sosis dapat menurunkan nilai air bebas yang terkandung di 

dalamnya (Ingham, Buege, Dropp and Losiski, 2004). Rumus sederhana dari nilai aw 

adalah sebagai berikut : 
 
 

Aw = 
 

Sosis  segar  yang  tanpa  melalui  perlak                nasan  terlebih  dahulu  menurut 

Venturini,  Cavenaghi,  Castillo  and  Quinones (2011)  akan  mempermudah  mengalami 

kerusakan yang diakibatkan oleh kinerja bakteri yang tumbuh dalam kondisi air bebas 

yang cukup tinggi, penambahan beberapa bahan ke dalam proses produksi dapat 

mengurangi serta menstabilkan kinerja mikroba perusak. Menurut Kalalou, Faid  and 

Ahami (2004) aw di dalam produk olahan daging sangat berpengaruh dalam pertumbuhan 

mikroflora  selama  dilakukan  penyimpanan,  semakin  rendah  nilai  aw   yang  dihasilkan 

maka akan memperlambat kinerja mikroflora untuk berkembang. 

Menurut  Jorge,  Clara  and  Aldo  (2006)  aw   merupakan  faktor  penting  untuk 

mencegah serta membatasi pertumbuhan mikroba, dari beberapa penelitian sebelumnya 

aw  digunakan sebagai parameter utama untuk mengetahui lama simpan pangan, 

perkembangan mikroba serta sebagai parameter menentukan jenis mikroorganisme yang 

tumbuh di dalam suatu bahan pangan. Paremeter yang sering digunakan untuk mengamati 

kinerja mikroba di dalam bahan pangan adalah menggunakan nilai aw pada produk 

makanan, hal ini disebabkan karena nilai aw  paling mudah untuk diukur dan dilakukan 

pada setiap jenis bahan pangan. Hubungan kadar air dengan aw ditunjukkan dengan 

kecenderungan bahwa semakin tinggi kadar air maka semakin tinggi pula nilai aw  nya. 

Kadar air dinyatakan dalam persen (%) pada kisaran skala 0-100, sedangkan nilai aw 

dinyatakan dalam angka desimal pada kisaran skala 0-1,0 (Legowo dan Nurmanto, 2004). 

Menurut Roca, Guillard, Guilbert and Gontard (2006) hubungan kadar air dan nilai aw 

dapat digambarkan dengan grafik absorbsi disorbsi pada Gambar. 3
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Gambar 4. Hubungan kadar air dan aw dalam bahan pangan 
 
 

2.6 Karakteristik Warna 

Menurut Lawrie  (2003) pigmen oksimioglobin adalah pigmen penting pada daging 

segar, pigmen penting pada daging segar, pigmen ini hanya terdapat di permukaan saja 

dan menggambarkan warna daging yang diinginkan konsumen. Menurut Afrianti dkk. 

(2013) warna pada daging dipengaruhi oleh pigmen daging yang terdiri dari dua protein 

yaitu mioglobin pigmen otot dan haemoglobin pigmen darah. Warna pada daging 

dipengaruhi oleh pigmen. Pigmen daging ini terdiri dari dua protein yaitu mioglobin 

pigmen otot dan haemoglobin pigmen darah (Soeparno, 2009). Warna merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi makanan dilihat secara visual dan akan berpengaruh 

terhadap selera konsumen (Purwati, 2007). 

Esteban, Ansorena and   Astiasarn (2003) nilai kemerahan (a*) sebagai indikator 

pengujian warna dipengaruhi oleh lama penyimpanan serta kondisi selama penyimpanan 

bahan pangan. Perubahan warna pada sosis selama proses penyimpanan sangat 

dipengaruhi oleh aktivitas oksidasi yang terjadi pada asam lemak bebas yang terkandung 

pada produk dan juga disebabkan oleh aktivitas hidrolitik lipase yang mengubah asam 

lemak bebas untuk dilakukan proses lipolisis atau proses pemecahan lemak (Soriano, 

Cruz, Mariscal and Garcia, 2006) 
 

 

2.7 Uji Organoleptik 

Watts, Ylimaki, Jeffery  and  Elias  (1989)  menjelaskan  uji  inderawi  ialah  suatu 

metode ilmiah multidisipliner yang digunakan untuk menimbulkan, mengukur, 

menganalisa, dan menginterpretasikan respon panelis terhadap suatu produk dengan 

menggunakan  inderanya,  yaitu  penglihatan,  pembau,  perasa,  peraba,  dan 

pendengarannya. Karena menggunakan indera manusia, sampai saat ini belum ditemukan 

peralatan yang dapat menggantikannya, sehingga uji inderawi ini merupakan komponen 

studi mutu pangan yang sangat penting. 

Pengujian organoleptik (sensori) merupakan cara pengujian menggunakan indera 

manusia sebagai alat utama untuk menilai mutu produk (Anonimus, 2006).  Karakteristik 

sensoris  sosis  merupakan  parameter  dari  produk  daging  olahan  yang  diuji  secara 

subyektif oleh panelis yang terdiri dari uji warna, rasa, aroma, tekstur, kekenyalan dan 

daya  terima  (Prayitno,  Miskiyah,  Rachmawati,  Bagaskoro,  Gunawan  dan  Soeparno, 

2009).  Warna  daging  merupakan  salah  satu  sifat  dari  sensoris  daging  yang  utama 

(Prayitno  dkk.,  2009).  Warna  merah  pada  sosis  disebabkan  oleh  pigmen  heme  pada 

daging (Soeparno, 2009). 

Rasa  merupakan  kualitas  sensoris  daging  yang  berkaitan  dengan  indera  perasa 

(Prayitno dkk., 2009). Rasa sebagian besar bahan pangan biasanya tidak stabil, yaitu
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dapat mengalami perubahan selama pengolahan, selain itu perubahan tekstur dan 

kekentalan bahan pangan. Bau dan rasa daging masak banyak ditentukan oleh prekursor 

yang larut dalam air dan lemak, dan pembebasan substansi atsiri (volatil) yang terdapat di 

dalam daging (Soeparno, 2009). Faktor yang mempengaruhi rasa yaitu senyawa kimia, 

suhu, konsentrasi dan interaksi dengan komponen rasa yang lain. Rasa makanan dapat 

dikenali dan dibedakan oleh kuncup-kuncup cecapan yang terletak pada papila yaitu noda 

merah jingga pada lidah (Winarno, 2002). 

Aroma merupakan sensasi yang kompleks dan saling terkait pada produk olahan 

daging. Aroma melibatkan bau, rasa, tekstur, temperatur dan nilai pH (Prayitno dkk., 

2009). Aroma produk daging dapat dipengaruhi oleh jenis, lama, dan temperatur 

pemasakan, selain itu aroma produk olahan daging juga dapat dipengaruhi oleh bahan- 

bahan yang ditambahkan selama pembuatan dan pemasakan produk olahan daging 

terutama bumbunya  (Winarno,  2002).  Tekstur  merupakan  sifat  sensoris  daging  yang 

berkaitan dengan tingkat kehalusan dari daging (Prayitno dkk., 2009). Chen and Chen 

(2003) tekstur dipengaruhi oleh kadar lemak, semakin tinggi kadar lemak maka tekstur 

yang di hasilkan semakin kompak.
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BAB III MATERI DAN 

METODE 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakasanakan mulai bulan 22 Desember sampai dengan 16 Januari 

bertempat di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang untuk proses pembutan produk dan pengujian aw, Laboratorium 

Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya untuk pengujian karakteristik warna, 

serta  Laboratorium  Chemix  Pratama Bantul  Yogyakarta  untuk  pengujian  kadar  serat 

pangan . 
 

3.2 Materi Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembutan sosis ayam terdiri dari daging ayam 

broiler bagian dada yang telah dipisahkan dari kulit, tulang dan lemak ± 5 Kg, diperoleh 

dari pasar Merjosari Malang. Bahan pengisi sosis ayam yang digunakan berupa tepung 

tapioka diperoleh dari Toko Avia Malang, sedangkan bahan pengikat yang digunakan 

berupa susu skim diperoleh dari Toko Prima Rasa Pasar Besar Malang. Bahan pelengkap 

lainnya yang digunakan pada pembuatan sosis terdiri dari  bawang putih, bawang bombai 

dan telur yang diperoleh dari pasar Merjosari Malang, serta garam merek “kapal” dan 

merica merek  “ladaku”  yang diperoleh  dari  Toko  Avia Malang,  dan  STTP  (Sodium 

tripolyphospat) yang diperoleh dari Toko Prima Rasa pasar Besar Malang. Oat yang 

digunakan sebagai bahan pensubstitusi serta bahan pengisi pada pembuatan sosis 

merupakan jenis quaker oatscommersial dengan merk “QuakerOat” yang diperoleh dari 

Toko Avia Malang. 
 

3.2.1. Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan untuk melakukan analisis terdiri dari: 
 

a.  Analisis kadar serat pangan terlarut : sampel sosis, larutan buffer Phosphat 0,1 M, 

enzim alpha amilase, aluminium foil, air destilasi, HCL 1N, enzim pepsin, NaOH 

1N, enzim beta amilase, ketas saring, ethanol dan aceton. 

b. Analisis aw : sampel sosis 

c.  Analisis karakteristik warna : sampel sosis 

d. Analisis organoleptik : sampel sosis, plastik mika dan kertas A4 
 
 

3.2.2. Peralatan Penelitian 

Peralatan yang digunakan terdiri dari: 

a.  Peralatan pembuatan sosis: pisau, timbangan analitik, talenan, mesin blender industri, 

baskom, sendok, plastik segitiga, selongsong selulosa, dandang dan kompor gas. 

b. Peralatan analisis kadar serat pangan terlarut: gelas erlenmeyer, penangas air suhu 

1000C, spatula pengaduk penangas air bergoyang, oven dan timbangan analitik 

c.  Peralatan analisisaw: Aw meter Rotronic Probe tipe HC2-AW-(USB), cawan porselin, 

dan wadah untuk menempatkan ke dalam Aw meter. 

d. Peralatan analisis karakteristik warna : color reder Minolta CR-10 dan wadah sampel
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e.  Peralatan analisis organoleptik : alat tulis dan nampan. 
 
 

3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Rancangan Percobaan 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan eksperimental dengan 

Rancangan Acak Lengkap ( RAL ). Penelitian terdiri dari 5 perlakuan dan 4 ulangan. 

Prosentase setiap perlakuan sebagai berikut : 

P0     : Daging ayam 100 % + tanpa substitusi quaker oats 
 

P1     : Daging ayam  90 % + 10% quaker oats 

P2     : Daging ayam 80 % + 20 % quaker oats 

P3     : Daging ayam 70 % + 30 % quaker oats 

P4     : Daging ayam 60 % + 40 % quaker oats 

Penentuan perlakuan substitusi daging ayam dengan quaker oats berdasarkan penelitian 

terdahulu yang dilakukan Huang, Tzai and Chen (2011) yang menggunakan konsentrasi 

Oat sebanyak 3 dan 7%, serta berdasarkan penelitian pendahuluan dengan menggunakan 

quaker oats sebanyak 20 dan 40 % mampu merubah karakteristik sosis. 
 

Tabel 4. Komposisi Bahan Pembuat Sosis Ayam 
 

No Bahan – bahan Komposisi (%) 
1 Susu Skim 3 
2 Tapioka 20 

3 Garam 2 

4 STTP 0,2 
5 Merica 0,25 
6 Pala 0,2 
7 Bawang Putih 2,5 

8 Es batu 20 

9 Minyak 20 
10 Gula 2 

( Mega, 2010 )
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Tabel 5. Formulasi Pembuatan Sosis Ayam 
 
 

Bahan Utama (g) P0 P1 P2 P3 P4 
Daging ayam 1000 900 800 700 600 
Quaker Oats 0 100 200 300 400 

Bahan Tambahan ( % terhadap 
daging ayam dan Quaker Oats ) 

     

Tapioka 20 20 20 20 20 
Susu skim 3 3 3 3 3 
Garam 2 2 2 2 2 
STTP 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Merica 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Pala 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Bawang putih 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Bawang bombay 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Es batu 20 20 20 20 20 
Minyak 20 20 20 20 20 

 

 
3.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang diukur meliputi : 

1.   Pengujian  Kadar  serat  Pangan  dengan  metode  Multienzim  mengikuti  prosedur 

AOAC (1995). (Lampiran 1) 

2.   Pengujian nilai aw dengan metode pendektesian otomatis dengan menggunakan alat 

Measurement Stations HC2-Aw Rotronic Hygropalm ( Lampiran 2) 

3.   Pengujian  Karakteristik  warna  menggunakan  alat  Color  Reader  tipe  Minolta 

spesifikasi CR-10 ( Lampiran 3) 

4.   Pengujian organoleptik mengikuti metode Harijono, Zubaidah dan Ariyani (2006) ( 

Lampiran 4) .
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3.5 Tahapan Penelitian 
 
 

Daging Ayam ( Dada ) 
 
 
 
 

Daging digiling dengan meat 

grinder dengan ditambahkan es 

batu 

 
 
 
Quaker oats

 

 
 
 

Dihaluskan bumbu 

(Bawang Putih, Bawang 

Bombai, garam, gula, 

merica, sttp (Sodium 

tripolyphospat), skim, 

Tepung Tapioka) 

 
Dihaluskan 

dengan Mixer

 
P0 : Daging ayam 100 % + tanpa quaker oats 

 
 

Dicampur dengan 

bumbu sampai rata 
 

 
 
 
 

Memasukkan adonan ke 

dalam selongsong 

 

Substitusi 
P1 : Daging ayam 90 % + 10% quaker oats 

P2 : Daging ayam 80 % + 20 % quaker oats 

P3 : Daging ayam 70 % + 30 % quaker oats 

P4 : Daging ayam 60 % + 40 % quaker oats

 
 
 

 
Direbus dengan suhu 650C 

± 45 menit 
 

 
 

 
SOSIS 

 

 
Analisis 

A. Kadar Serat Pangan 

Terlarut 

B. Nilai aw 

C. Karakteristik Warna
 
 
 
 
 

 
Gambar 5. Prosedur penelitian
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3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh ditabulasi kedalam Microsoft exel kemudian dianalisa dengan 

analisa ragam (ANOVA), apabila terjadi perbedaan akan dilanjutkan dengan uji lanjutan 

menggunakan uji DMRT (Duncan Multiple Range Test) (Steel dan Torrie, 1992). 
 

 

3.7 Batasan Istilah 

Batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Sosis   : produk olahan daging yang dibuat dengan campuran berbagai bahan terdiri 

dari daging, bahan pengikat (binder), bahan pengisi (filler), emulsifier, 

bumbu dan selongsosng yang harus disediakan. 
 

2. Oat      : tanaman yang termasuk jenis tanaman padi-padian (Graminaceae) atau 

serealia, masih kerabat dekat padi (Oriza sativa), wheat atau gandum 

(Triticum spp), barley atau jali (Hordeumvulgare), juga sorgum (Sorghum 

bicolor)
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BAB IV 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Kualitas Sosis Ayam dengan SubstitusiQuaker Oat 

Kandungan nutrisi Oat (Avena sativa L.) yang cukup tinggi serta memiliki keunggulan 

kandungan lemak yang rendah dan kandungan serat tinggi menjadi alasan utama untuk 

mengkonsumsinya sebagai bahan makanan sehat dan bernutrisi. Substitusi daging dengan 

quaker oats yang telah dirubah menjadi tepung diharapkan mampu meningkatkan nutrisi 

pada sosis ayam terutama pada kadar serat pangan, kualitas warna, rasa, aroma dan tekstur 

serta menurunkan nilai aw sosis, sehingga mampu memperpanjang masa simpannya. 

Substitusi  daging  dengan  quaker  oats  yang  digunakan  dalam  perlakuan  sebanyak  5 

perlakuan yaitu 0, 10, 20, 30 dan 40 %. 

Rata - rata hasil penelitian sosis terhadap uji kadar serat pangan terlarut, nilai aw dan 

karakteristik warna pada semua perlakuan dapat dilihat pada Tabel 5. dan perhitungan sidik 

ragam disajikan pada Lampiran 6, 7 dan 9. 
 

 

Tabel 6. Rata – rata kadar serat pangan terlarut, aw dan karakteristik warna (L*,a*,b*) 
                      pada sosis ayam  dengan substitusiquaker oats.  

Kadar Serat 
Pangan Terlarut 

Nilai aw                                                           Warna         

              (%)                                                      L*                       a*                       b*   
 

P0 1,15±0,36A
 0,94±0,02b

  53,68 ± 1,63  12,95 ± 0,59  14,23 ± 1,14 

P1 2,02±0.40B
 0,94±0,02b

  53,58 ± 0,78  13,05 ± 0,51  15,25 ± 0,79 

P2 2,40±0,37BC
 0,91±0,03ab

  53,55 ± 1,13  13,23 ± 0,52  15,55 ± 0,91 

P3 2,54±0,24BC
 0,91±0,02ab

  52,10 ± 1,22  13,65 ± 0,87  16,25 ± 1,22 

P4 2,97±0,35C
 0,90±0,02a

  51,55 ± 2,37  14,18 ± 0,83  16,40 ± 1,32 

Keterangan: Superskrip huruf besar dan kecil yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan adanya 
perbedaan sangat nyata (P<0,01) dan perbedaan nyata (P<0,05). 

 
4.2  Kadar Serat Pangan Terlarut 

Pengujian kadar serat pangan terlarut dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

perubahan yang terjadi pada sosis yang diberi perlakukan substitusiquaker oats dengan 

prosentase yang berbeda terhadap kadar serat pangan terlarut yang dihasilkan. Prosentase 

penggunaan quaker oats diberikan sebanyak 0(P0), 10 (P1), 20 (P2), 30 (P3), dan 40 % (P4) 

pada setiap perlakuan pembuatan sosis. Penggunaan quaker oats pada pembuatan sosis 

ditujukan untuk mensubstitusi penggunaan daging ayam sebagai bahan utama serta sebagai 

bahan pengisi dan  sumber serat selain sumber serat yang berasal dari tepung tapioka. 

Berdasarkan hasil analisa kadar serat pangan terlarut sosis dengan daging ayam yang 

disubstitusiquaker oatsmenunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) pada 

perlakuan yang diberikan. Rerata kandungan serat pangan terlarut pada masing–masing 

perlakuan secara berurutan adalah 1,15(P0); 2,02(P1); 2,40 (P2); 2,54 (P3), dan 2,97(P4), 

semakin tinggi konsentrasi substitusi daging ayam dengan quaker oats mampu meningkatkan 

kadar serat pangan terlarut di dalam sosis. Substitusi daging dengan quaker oats sebanyak 

40%  (P4)  menunjukkan  nilai  rata–rata  kandungan  serat  pangan  terlarut  tertinggi  sebesar 

2,97%.  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  Huanget  al.(2011)  yang
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menggunakan konsentrasi Oat sebanyak 3dan 7%, perlakuan dengan Oat 7% mampu 

meningkatkan kadar serat pangan sebesar 5,87% sedangkan penambahan Oat sebanyak 3% 

hanya mampu meningkatkan kadar serat pangan sebesar 3,04 %. 

Kandungan serat pangan pada proses pembuatan sosis diperoleh dari 2 sumber yaitu 

berasal dari tepung tapioka dan quaker oats. Sosis yang memperoleh sumber serat dari tepung 

tapioka saja (P0) cenderung memiliki kandungan serat pangan terlarut lebih kecil sebesar 

1,15% dibandingkan sosis dengan substitusi Oat yang mampu mencapai rata-rata kadar serat 

pangan mencapai 2-2,97%. Hal ini sesuai dengan penjelasan Zebua, Rusmarilin dan Limbong 

(2014) bahwa tapioka merupakan pati alami  yang mengandung serat dalam jumlah yang 

sangat rendah sebesar 0,9 gram. 

Konsentrasi substitusiquaker oats pada daging sangat mempengaruhi peningkatan kadar 

serat pangan terlarut di dalam sosis ayam.Kandungan serat pangan terlarut pada quaker 

oatsyang digunakan pada saat penelitian sebesar 5,6%. Jenis serat pangan yang lebih dominan 

di dalam Oat merupakan serat pangan terlarut dalam bentuk β-glukan. Hal ini didukung oleh 

pendapat Ahmad et al.(2013) bahwa kandungan serat pada Oat termasuk jenis serat yang larut 

dalam air, setiap 100 g Oat mengandung kurang lebih 10,6 g serat pangan dengan kandungan 

serat yang larut air (Soluble fiber) berupa β-glukan sebanyak 4 g/100 g Oat. 

Menurut  DeVries  (2012)  kandungan  serat  pangan  terlarut  didalam  bahan  pangan 

minimal harus mengandung serat terlarut sebanyak 0,6 g persajian. Hai ini membuktikan 

bahwa daging yang disubstitusi dengan quaker oats pada proses pembuatan sosis pada saat 

penelitian telah sesuai dengan syarat kandungan serat pangan terlarut pada makanan. 

Kandungan serat pangan terlarut pada sosis yang disubstitusi dengan Oat mampu mencapai 2– 

3 %. 

Standar kebutuhan akan serat pangan bagi tubuh manusia menurut EFSA (2010) yang 

sampai saat ini belum ada standar yang pasti yang harus digunakan untuk menentukan angka 

kebutuhan serat pangan bagi tubuh, namun setidaknya berdasarkan kondisi tubuh manusia 

setiap harinya memerlukan 25 g serat pangan yang harus disediakan. Beberapa jenis makanan 

yang dapat memenuhi kebutuhan akan serat pangan diantaranya berasal dari buah, sayuran, 

serta makanan yang mengandung biji - bijian. Substitusi Oat yang dilakukan pada sosis ayam 

menunjukkan peningkatan kadar serat pangan terlarut dan mampu meningkatkan  kulaitas 

sosis yang dihasilkan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Havrlentova et 

al.(2011) bahwa penambahan Oat pada produk olahan daging terbukti dapat menurunkan 

lemak pada hasil olahan daging dan lebih efektif sebagai sumber makanan alternatif yang 

dikombinasikan dengan daging. 
 

 

4.3 Nilai aw 

Nilaiaw  pada produk pangan sangat mempengaruhi dalam menentukan lama simpan 

serta penggunaan suatu produk pangan. Sosis merupakan salah satu produk pangan yang 

cenderung memiliki nilai aw  yang cukup tinggi sehingga mempengaruhi lama simpan dari 

produk.  Tujuan  pengukuran  aw  pada penelitian  yang dilakukan  adalah  untuk  mengetahui 

perbedaan nilaiaw yang dihasilkan dari setiap perlakuan yang diberikan dengan 

mensubstitusikan quaker oats terhadap sosis daging ayam dengan prosentase yang berbeda. 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis aw  dari setiap perlakuan menunjukkan adanya 

perbedaan  yang    nyata  (P<0,05)  terhadap  substitusi  daging  ayamquaker  oats  pada  sosis



22
22 

 

dengan niai rerata kandungan pada masing–masing perlakuan secara berurutan adalah 0,94 

(P0), 0,94 (P1), 0,91 (P2), 0,91 (P3) dan 0,90 (P4). Substitusi daging ayam dengan quaker 

oats pada proses pembuatan sosis mengakibatkan terjadinya penurunan nilai  aw, semakin 

besar konsentrasi substitusi daging dengan Oat maka akan terjadi penurunan nilai aw. Nilai aw 

tertinggi terdapat pada sosis tanpa substitusi Oat atau kontrol sebesar 0,94  sedangkan nilai aw 

terendah terdapat pada sosis dengan substitusi Oat sebanyak 40%(P4) sebesar 0,91. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Huang et al. (2011) dengan menggunakan 

penambahan Oat sebanyak 7 % mampu menurunkan nilai aw sebesar 0,936 lebih rendah dari 

sosis tanpa penambahan Oat, hal ini dapat terjadi dikarenakan karakteristik Oat yang mampu 

menyerap air di dalam bahan yang dikombinasikan. 

Nilai aw didalam suatu produk sangat erat kaitannya dengan kadar air yang terkandung 

didalam sutau produk pangan, semakin tinggi kadar air yang terkandung maka nilaiaw  juga 

mengalami  peningkatan.  Hal  ini  sesuai  dengan  penjelasan  Lisa,  Lutfi  dan  Susilo  (2015) 

bahwa hubungan kadar air dengan nilai awditunjukkan dengan kecenderungan semakin tinggi 

kadar air maka semakin tinggi pula nilai aw  nya, nilai aw  dinyatakan dalam angka desimal 

pada kisaran skala 0-1,0. Kadar air pada daging menurut Purnomo (2012) mencapai 75% dari 

total keseluruhan daging. Daging ayam memiliki kandungan air sebesar 55,9% dari 

keseluruhan daging yang dihasilkan. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa 

peningkatan nilai aw  sangat erat kaitannya dengan penggunaan daging pada proses 

pembuatannya. Kadar air pada sosis daging yang disubstitusi dengan quaker oats pada 

penelitian Rahmawati (2016) rerata kadar air yang diperoleh dari substitusi sebanyak 0, 10, 

20, 30, dan 40 % (P4) secara berurutan diperoleh kadar air sebanyak 67.03, 66.17, 64.36 , 

64.25  dan 63.68 %, semakin tinggi konsentrasi substitusiquaker oats menurunkan kadar air 

didalam produk yang diikuti dengan penurunan nilai aw. 

Grafik  pengaruh  kenaikan  kadar  air  (%)  terhadapnilaiaw   sosis  daging  ayam  yang 
disubstitusi  dengan quaker oats disajikan  pada  Lampiran 8.Berdasarkan grafik  hubungan 

kadar air dengan nilai aw  di dalam produk dapat diketahui bahwa posisi produk sosis yang 

dihasilkan mengandung kadar air yang masih tinggi disertai dengan aw. Sosis yang dihasilkan 

berada pada jenis produk yang mudah rusak karena aw  yang tinggi mikroba akan dengan 

mudah hidup dan tumbuh didalamnya. Menurut Rocaet al. (2006) adalah untuk mengetahui 

profil distribusi kadar air terhadap peningkatan  nilai  aw  pada suatu produk serta sebagai 

penentu untuk jenis produk yang mudah terkontaminan oleh beberpa jenis mikroorganisme 

dapat dilakukan dengan cara membuat grafik sorpsi-isothermis. Rodel (2001) menambahkan 

pada bahan pangan apabila aw  terjadi diatas angka 0,70 maka bahan pangan tersebut akan 

mudah rusak yang disebabkan oleh pertumbuhan mikro-organisme (bakteri, kapang, jamur). 

Proses penyimpanan sosis yang baik dan benar sangat mempengaruhi umur 

pengkonsumsian sosis karena dilihat dari nilai aw yang cukup tinggi mencapai nilai 0,90 maka 

sangat disarankan untuk penyimpanan didalam kondisi beku atau dingin, hal bertujuan untuk 

mencegah  pencemaran  dan  kinerja  mikro-organisme perusak  yang  akan  berdampak  pada 

kerusakan produk. Karakteristik sosis yang merupakan salah satu jenis bahan pangan yang 

mudah rusak atau perishable foodsangat memungkinkan terjadinya kontaminasi bakteri atau 

mikroorganisme dari luar.Menurut Rodel (2001) persyaratan suatu bahan pangan baik bagi 

kesehatan adalah harus bebas dari berbagai cemaran mikroorganisme atau racun, faktor 

penentu kerusakan yang ditimbulkan oleh mikroba dibedakan menjadi 2 faktor yaitu faktor
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intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik meliputiaw, nilai pH dan nilai redoks potensial 

Eh dan faktor ektrinsik mencakup suhu dan kelembapan selama masa penyimpanan. 

Nilaiaw  didalam suatu produk pangan sangat mempengaruhi lama simpan dari produk 

tersebut, semakin tinggi nilai aw pada suatu produk maka lama simpan akan semakin pendek 

begitu pula sebaliknya jika nilai aw  semakin rendah umur simpan produk semakin panjang. 

Kerusakan yang sering diakibatkan oleh aw  ini lebih banyak disebabkan oleh tumbuhnya 

mikroorganisme yang terlalu tinggi. Menurut Afrila dan Jaya (2012) berdasarkan Standar 

Nasional Indonesia (SNI) 01-6366-2000 merekomendasikan awdalam daging berkisar antara 

0,40-0,90, apabila bahan mempunyai awtidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah yaitu 

antara kisaran 0,50-0,90 maka bahan tersebut dapat tahan lama selama penyimpanan. 

Substitusi daging dengan quaker oats pada proses pembuatan sosis ini sangat 

mempengaruhi nilai aw  yang ada di dalamnya. Semakin tinggi penggunaan quaker oats di 

dalam mensutibtusi daging ayam pada sosis maka aw  di dalam produk menurun, sehingga 

kualitas sosis yang dihasilkan lebih baik dikarenakan dengan berkurangnya kadar air di dalam 

sosis maka akan diperoleh du keuntungan sekaligus. Keuntungan yang pertama sosis yang 

dihasilkan  akanmemiliki  masa  simpan  lebih  panjang,  yang  kedua  mengurangi  resiko 

kerusakan oleh mikroorganisme. 
 

 

4.4  Karakteristik Warna 

Karakteristik   warna   pada   produk   pangan   sosis   sangat   erat   kaitannya   dengan 

penerimaan konsumen terhadap suatu produk yang akan dipasarkan. Pengujian karakteristik 

warna terhadap substitusi daging dengan quaker oats pada sosis ayam dilakukan dengan 

cara melakukan pengujian dengan menggunakan alat color reder dan diperoleh beberapa 

nilai warna yang terdiri dari nilai L* (Lightness), a*(redness), dan b* (yellowness). Berikut 

hasil pengujian karakteristik warna terhadap sosis ayam. 
 

 

4.4.1 Nilai L* (Lightness) 

Hasil pengujian  nilai L* (Lightness) atau kecerahan pada sosis yang di beri perlakuan 

substitusi daging dengan quaker oats tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05). Data 

dan analisa keragaman nilai L* disajikan pada Lampiran 9 a.  Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan terhadap sosis daging ayam yang disubstitusi dengan quaker oats sebanyak 

0, 10, 20, 30, dan 40 % menunjukan rataan nilai L* sebesar 53.68, 53.58, 53.55, 52.10 dan 

51.55. Semakin tinggi prosentase substitusiquaker oats menunjukkan nilai L* makin 

menurun, hal ini dikarenakan substitusiquaker oats mempengaruhi intensitas nilai L* yang 

dihasilkan  pada  saat  pembuatan  produk.  Rataan  tertinggi  nilai  L*  ditunjukkan  pada 

perlakuan kontrol (P0) sebesar 53,68 sedangkan raatan terendah terdapat pada perlakuan 

dengan substitusiquaker oats sebanyak 40% (P4) sebesar 51,55. Kecenderungan nilai L* 

yang dihasilkan dengan semakin bertambahnya konsentrasi Oat adalah semakin berwarna 

gelap.  Jamilah,  Shu,  Kharidah,  Dzulkifly  and  Noranizan  (2011)  menerangkan  bahwa 

interval penilaian kecerahan adalah berkisar antara 0–100 dengan 0 cenderung berwarna 

hitam sedangkan angka 100 cenderung memiliki nilai warna putih. 

Semakin besar konsentrasi substitusiquaker oats pada daging ayam dalam sosis maka 

akan menurunkan nilai L* pada hasil akhir. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Tsahalibe (2014) yang  melakukan pengujian karakteristik warna terhadap sosis sapi yang
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ditambahkan sumber serat berasal dari buah nanas tidak mengalami perbedaan warna yang 

begitu mencolok dikarenakan pada nanas terdapat sumber serat yang memungkinkan untuk 

menyatu dengan warna pada daging sapi setelah dimasak, sehingga perbedaan warna antara 

sosis kontrol (tanpa penambahan ekstrak nanas) dan sosis dengan penambahan tidak 

mengalami perbedaan yang nyata. 
 

 

4.4.2 a*(redness) 

Pengujian  nilai a*(redness) atau kemerahan pada sosis yang diberi perlakuan substitusi 

daging ayam dengan quaker oats tidak memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05). Data 

dan analisa keragaman nilai a* disajikan pada Lampiran 9b. Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan perlakuan pada sosis yang disubstitusiquaker oats sebanyak 0, 10, 20, 30, 

dan 40 % menunjukan rataan nilai a* sebesar 12.95, 13.05, 13.23, 13.65 dan 14,18. Semakin 

tinggi  prosentase  substitusiquaker  oats  menunjukkan  nilai  a*  atau  kemerahan  semakin 

relatif tinggi, hal ini dikarenakan substitusiquaker oats mempengaruhi intensitas nilai 

kemerahan yang dihasilkan pada saat pembuatan produk. Kecenderungan nilai warna a* 

yang dihasilkan dengan substitusiquaker oats adalah berwarna merah, hal ini sesuai dengan 

penjelasan Jamilah et al.(2011) intensitas nilai warna a* digambarkan dengan warna merah 

atau hijau, semakin besar nilai yang ditunjukkan maka semakin besar warna merah yang 

muncul sedangkan semakin kecil nilai yang ditunjukkan maka warna cenderung ke arah 

warna hijau. 

Semakin tinggi konsentrasi substitusiquaker oats pada dagnig dalam sosis maka 

kecenderungan akan meningkatkan nilai a*. Rataan nilai a* tertinggi dari substitusi daging 

dengan ayam pada sosis terdapat pada jumlah proposi substitusiquaker oats sebanyak 30 % 

(P3) dan nilai terendah terdapat pada kontrol atau tanpa substitusiquaker oats (P0). Menurut 

Yousefi and Nasab (2013) nilai a* pada sosis sangat dipengaruhi oleh aktifitas oksidasi yang 

terjadi pada proses produksi atau selama penyimpanan yang mempengaruhi kondisi warna 

daging (mioglobin) yang akan memunculkan warna khas pada sosis . 
 

 

4.4.3 b* (yellowness) 

Hasil pengujian nilai b*(yellownes) atau kekuningan pada sosis yang di beri perlakuan 

substitusi  daging  ayam  dengan  quaker  oats  tidak  memberikan  pengaruh  yang  nyata 

(P>0,05). Data dan analisa keragaman nilai b* disajikan pada Lampiran 9c. Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan perlakuan pada sosis yang disubstitusi Oat sebanyak 0, 10, 

20, 30, dan 40 % menunjukan rataan nilai b* sebesar 14,23; 15,25; 15,55; 16,25 dan 16,40. 

Semakin tinggi prosentase substitusiquaker oats maka akan mempengaruhi kenaikan  nilai 

b* atau kekuningan. Kecenderungan nilai warna b* yang dihasilkan dengan adanya 

substitusiquaker  oats  pada  sosis  menghasilkan  warna  kuning.  Berdasarkan  penjelasan 

Jamilah et al.(2011) intensitas warna pada penilaian b* terbagi menjadi dua yaitu semakin 

besar nilai yang ditunjukkan pada color reader maka cenderung ke arah warna kuning, 

sebaliknya   apabila   nilai   yang   ditunjukkan   color   reader   semakin   rendah   maka 

kecenderungan warna biru yang dihasilkan pada saat pengujian . 

Nilai b*(kekuningan) dari sosis ayam yang disubstitusiquaker oats rataan tertinggi 

terdapat pada perlakuan substitusi Oat sebesar 40 % (P4) dan rataan terendah terdapat pada 

sosis  yang  tidak  disubstitusiquaker  oats  atau  sebagai  kontrol  (P0).  Semakin  tinggi
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konsentarsi quaker oats yang disubstitusika pada sosis ayam makan akan cenderung 

meningkatkan  nilai  b* atau  kekunigan  pada sosis  yang dihasilkan.  Menurut  Esteban  et 

al.(2003) warna kekuningan pada produk sering dikaitkan dengan proses oksidasi  yang 

sedang  berlangsung  selama  masa  penyimpanan  pada  produk  olahan  daging,  sehingga 

semakin lama daging disimpan warna kekuninagan akan semakin menurun  . 
 

 

4.5 Uji organoleptik 

Uji organoleptik pada sosis ayam yang dilakukan bertujuan untuk menentukan 

pengaruh daging ayam yang disubstitusi dengan quaker oats berdasarkan penerimaan 

konsumen terhadap karakteristik sensori produk tersebut yang meliputi rasa, aroma dan 

tekstur. Data dan analisa variansi hasil penelitian sosis yang disusbtitusi dengan quaker oats 

yakni uji organoleptik disajikan pada Tabel 6. 
 

 

Tabel 7. Hasil pengukuran organoleptik rasa aroma dan tekstur sosis 
 

Perlakuan 

P0 
Rataan Rasa ± SD 

3,9 ±1,21b
 

Rataan Aroma ± SD 
4,15 ± 0,81b

 

Rataan Tekstur ± SD 
2,60 ± 0,88 

P1 
 

P2 

3,6 ± 0,88b
 

 

3,4 ± 0,99ab
 

3,80 ± 1,01ab
 

 

3,25 ± 1,07a
 

2,50 ± 1,06 
 

2,90 ± 0,73 

P3 
 

P4 

3,0 ± 1,08ab
 

 

2,6 ± 0,75a
 

3,20 ± 1,19a
 

 

3,30± 0,66a
 

2,95 ± 0,69 
 

2,45 ± 0,83 

Keterangan:  Superskrip  berbeda  pada  kolom  yang  sama  menunjukkan  adanya  perbedaan  yang 
sangatnyata pada (P<0,01) 

 
4.5.1 Rasa sosis 

Hasil analisa pada Lampiran 10A. menunjukkan bahwa substitusi daging ayam 

dengan konsentrasi quaker oats yang berbeda memberikan perbedaan yang sangat nyata (P 

< 0,01) terhadap rasa sosis yang dihasilkan. Penilaian panelis terhadap produk sosis yang 

dihasilkan besifat netral dengan nilai 3,90 – 2,6. Penilaian rasa sosis diperoleh dari nilai 

yang diberikan oleh panelis pada saat melakukan uji cita rasa dengan interval penilaian 

antara 1–5. Semakin tinggi konsentrasi substitusiquaker oats pada sosis mengakibatkan cita 

rasa daging ayam  akan  berkurang dan sulit untuk dirasakan  pada saat  uji organoleptik 

dilakukan. 

Berdasarkan   analisis   ragam   yang   dilakukan   diketahui   bahwa   semakin   besar 

prosentase substitusi daging dengan quaker oats maka akan mempengaruhi cita rasa daging 

ayam pada sosis yang dihasilkan. Hal ini juga terjadi pada hasil penelitian yang dilakukan 

Moedjiharto  (2003)  dengan  menggunakan  penambahan  tepung  tempe  kedelai,  semakin 

tinggi penambahan prosentase tepung tempe kedelai menghasilkan perbedaan cita rasa yang 

berbeda sehingga menurunkan penilaian yang diperoleh dari panelis. 

Penurunan cita rasa daging ayam pada pengujian organoleptik yang dilakukan sangat 

berpengaruh terhadap penerimaan produk sosis oleh konsumen.Berdasarkan hasil pengujian 

yang dilakukan pada sosis yang disubstitusi dengan quaker oats, semakin tinggi konsentrasi 

Oat yang digunakan maka akan menurunkan cita rasa ayam didalam sosis. Hal ini sejalan 

dengan   uji   sensori   yang   dilakukan   oleh   Santhi   and   Kalaikannan   (2014)   dengan
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menggunakan penambahan 10 dan 20% tepung Oat pada proses pembuatan nugget ayam 

mampu menurunkan cita rasa yang dihasilkan serta nilai penerimaan rasa nugget ayam oleh 

konsumen. 
 

 

4.5.2 Aroma sosis 

Hasil analisa pada Lampiran 10B. menunjukkan bahwa substitusi daging ayam dengan 

konsentrasi quaker oatsyang berbeda sebanyak 10, 20, 30dan 40 % memberikan perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap aroma sosis. Berdasarkan penilaian panelis terhadap 

produk sosis yang dihasilkan menunjukkan aroma ayam yang masih dominan dari pada 

aroma quaker oats yang disubstitusikan. Rerata yang diperoleh dari hasil penilaian panelis 

terhadap aroma sosis adalah berkisar 3,20 – 4,15. 

Konsentrasi substitusi daging dengan quaker oats yang semakin tinggi mengakibatkan 

penurunan aroma daging yang dihasilkan pada sosis, sehingga aroma daging ayam lebih 

cenderung berkurang dan aroma quaker oats akan muncul. Menurut Widjanarko, Zubaidah 

dan  Kusuma  (2002)  komponen  aroma  sangat  berkaitan  dengan  konsentrasi  komponene 

aroma tersebut dalam fase uap di dalam mulut. Konsentrasi ini juga dipengaruhi oleh sifat 

volati dari aroma itu sendiri. 
 

 

4.5.3 Tekstur sosis 

Hasil analisa pada Lampiran 10C. menunjukkan bahwa tekstur dari substitusi daging 

ayam dengan konsentrasi quaker oats yang berbeda yaitu 10, 20, 30 dan 40 % tidak 

memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap tekstur sosis. Berdasarkan penilaian 

yang dilakukan panelis terhadap tekstur sosis yang dihasilkan  bersifat netral dengan nilai 

rataan sebesar 2,45–2,90. semakin banyak Oat yang disubstitusikan ke dalam sosis sangat 

mempengaruhi tekstur kasar yang dihasilkan. 

Menurut Huang et al.(2011) berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan 

menggunakan konsentrasi Oat sebanyak 7% nilai uji organoleptik terhadap tekstur mampu 

menurunkan penilaian  konsumen  terhadap  produk  sosis  yang dihasilkan.  Hal  ini  sesuai 

dengan hasil penelitian dengan menggunakan sosis ayam yang disubtisusi daging dengan 

quaker  oats  yang lebih  cenderung memiliki tekstur padat dan sedikit kasar disebabkan 

adanya substitusiquaker oats maka diperlukan proses penghalusan terlebih dahulu agar 

mudah dicampur dan tidak menciptakan tekstur kasar pada produk sosis. 

Penambahan air hangat pada saat proses pembuatan adalah untuk mempermudah 

homogenisasi quaker oats ke dalam adonan serta memberikan tekstur lembut. Berdasarkan 

uji organoleptik yang dilakukan substitusiquaker oats ke dalam produk sosis cenderung 

menciptakan tekstur kasar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Santhi and 

Kalaikanan (2014) bahwa semakin tinggi penambahan tepung Oat pada nugget ayam 

menurunkan penilaian tekstur berdasarkan uji sensory yang dilakukan. 
 

 

4.6 Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik dilakukan dengan cara menggunkan metode diskriptif, 

yaitu dengan membandingkan setiap perlakuan yang dilakukan dengan standart yang telah 

ditentukan. Perlakuan terbaik ditentukan untuk mengetahui jumlah konsentrasi substitusi 

daging dengan quaker oats pada proses pembuatan sosis yang paling tepat ditinjau dari
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kandungan serat pangan terlarut, aw, karakteristik warna dan uji organoleptik. Berdasarkan 

standart yang digunakan perlakuan terbaik berada pada sosis dengan daging yang 

disubstitusiquaker oats sebanyak 40% (P4), hal ini didasarkan pada standart kandungan 

serat pangan harian atau Daily Reference Value (DRV) dan aw pada bahan pangan 

berdasarkan SNI 01-6366-2000. 

Kandungan  serat  pangan  yang  terdapat  pada  bahan  pangan  menurut  Misneret  al. 

(2006) kriteria bahan pangan yang termasuk dalam bahan pangan berserat terbagi menjadi 3 

kriteria yaitu apabila bahan pangan mengandung 5 g atau lebih setiap sajian termasuk dalam 

kategori pangan tinggi serat. Bahan pangan yang mengandung 2,5–4,9 g per sajian termasuk 

dalam kategori bahan pangan dengan kandungan serat baik. Namun, apabila bahan pangan 

hanya memiliki kandungan serat dibawah 2,5 g termasuk dalam kriteria kekurangan serat 

pangan. Berdasarkan kriteria tersebut sosis yang memenuhi standart kebutuhan serat pangan 

terdapat pada perlakuan P4 dengan daging yang disubstitusiquaker oats sebesar 40%, rata – 

rata kadar serat pangan terlarut pada P4 mencapai 2,97 %. 

Nilai aw pada setiap perlakuan yang diberikan memiliki kecenderungan semakin 

menurun dengan bertambahnya konsentrasi substitusi daging ayam dengan quaker oats. 

Menurut  Afrila dan  Jaya (2012)  berdasarkan  SNI 01-6366-2000  nilai  aw  dalam  daging 

berkisar antara 0,40–0,90, semakin rendah nilai aw yang dihasilkan maka akan 

memperpanjang masa simpan produk. Berdasarkan hal tersebut perlakuan yang memenuhi 

kriteria berdasarkan SNI yang berlaku terdapat pada sosis dengan perlakuan daging yang 

disusbtitusi quaker oats sebanyak 40%, rata – rata nilai aw  yang dihasilkan sebesar 0,91 

sedangkan nilai aw tertinggi dihasilkan pada sosis tanpa penambahan quaker oats (P0) atau 

tanpa substitusi Oat sebesar 0,94. 

Karakteristik warna dihasilkan dari pengujian menggunakan color reader yang 

menghasilkan tiga nilai warna yaitu L* (Kecerahan), a*(Kemerahan) dan b*(Kekuningan). 

Nilai warna yang dihasilkan dari perlakuan dengan konsentrasi sebanyak 40%(P4) secara 

berurutan dari nilai rata - rata L*, a* dan b* adalah 51,55 ± 2,37 (cenderung gelap) ; 13,65 ± 

0,87 (cenderung merah) dan 16,40 ± 1,32 (cenderung kekuningan). Hasil uji organoleptik 

yang dilakukan pada setiap perlakuan  cenderung mengalami penurunan, semakin tinggi 

konsentrasi substitusi daging ayam dengan quaker oats maka nilai uji organoleptik dari rasa, 

aroma dan tekstur sosis semakin menurun. 

Karakteristik  warna  dan  organoleptik  pada  produk  pangan  sangat  erat  kaitannya 

dengan penerimaan serta penilaian   konsumen terhadap produk yang akan dipasarkan. 

Berdasarkan uji karakteristik warna dan organoleptik pada sosis yang disubstitusiquaker 

oats  mempengaruhi  hasil  yang  diberikan  pada  masing-  masing  penilaian.  Karakteristik 

warna   untuk   nilai   kecerahan   cenderung   menurun,   sedangkan   nilai   kemerahan   dan 

kekuningan cenderung mengalami peningkatan dengan adanya substitusiquaker oats pada 

sosis ayam. Uji organoleptik yang dilakukan menghasilkan kecenderungan penurunan nilai 

rasa, aroma dan tekstur yang dihasilkan sosis ayam disubstitusi dengan quaker oats. 
 

 
 

 
5.1 Kesimpulan 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN

1.   Substitusi daging dengan quaker oats pada sosis mampu meningkatkan kandungan
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serat  pangan  terlarut,  menurunkan  nilai  aw    serta  mempengaruhi  kualitas  sosis 

berdasarkan warna, rasa, aroma dan tekstur sosis ayam. 

2.   Perlakuan terbaik berdasarkan standar kebutuhan serat pangan atau Daily Reference 

Value (DRV) dan aw pada bahan pangan berdasarkan SNI 01-6366-2000 terdapat pada 

perlakuan P4 dengan konsentrasi quaker oatsyang digunakan sebanyak 40% dengan 

hasil rata - rata pengujian secara berurutan adalah 2,97% untuk serat pangan terlarut 

dan 0,90 untuk nilai aw. 
 

 

5.2 Saran 

Semakinmeningkat jumlah proposi quaker oats yang disubstitusikan maka akan 

mempengaruhi kualitas kadar serat dalam sosis yang dihasilkan, maka perlu dilakukan 

penelitian selanjutnya dengan proporsi quaker oats yang berbeda, serta variasi bahan pengisi 

untuk meningkatkan penilaian organoleptik. 
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LAMPIRAN 
 
 

Lampiran 1. Prosedur Pengujian Serat Pangan Metode Multienzim (AOAC, 1995)
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1.   Sample sebanyak 0,5 gram dimasukan dalam gelas Erlenmeyer,kemudian ditambah 25 

ml larutan buffer phospat 0,1 M dan diaduk agar terbentuk suspense. Selanjutnya 

ditambahkan 0,1 ml enzim alpha amilase ke dalam Erlenmeyer berisi sampel . Gelas 

Erlenmeyer lalu ditutup dengan aluminium foil dan diinkubasi dalam penangas air 

dengan suhu 1000C selama 15 menit sambil diaduk sesekali. 

2.   Sample diangkat dan didinginkan lalu ditambahkan 20 ml air destilasi dan tambahkan 
 

5 ml HCL 1 N. Selanjutnya enzim pepsin 1% sebanyak 1 ml ditambahkan ke dalam 

gelas Erlenmeyer berisi sample,ditutup,dan diinkubasi dalam penangas air pada suhu 

400C selama 1 jam. 
 

3.   Gelas Erlenmeyer lalu diangkat ditambahkan air destilasi,tambahkan 5 ml NaOH1 N 

lalu tambahkan enzim beta amilase sebanyak 0,1 ml ke dalam gelas Erlenmeyer. Gelas 

Erlenmeyer ditutup dan diinkubasi dalam penangas air bergoyang pada suhu 400C 

selama 1 jam. 

4.   Saring menggunakan kertas saring konstan yang sudah di ketahui beratnya. 
 

5.   Sample  dicuci  dengan  2  X  10  ml  ethanol  dan  2  X  10  ml  aceton.  Sampel  lalu 

dikeringkan  dengan  oven  pada  suhu  1050C  selama  1  malam,didinginkan  pada 

desikator lalu ditimbang berat akhir ( Serat Pangan Tak Larut ) 

6.   Filtrat  diatur  volumenya  menjadi  100  ml  dan  ditambahkan  400  ml  ethanol  95% 

hangat. Filtrat dibiarkan mengendap selama 1 jam. Filtrat lalu disaring dengan kertas 

saring bebas abu lalu dicuci dengan 2 X 10 ml ethanol dan 2 X 10 ml aceton lalu 

dikeringkan semalam pada oven suhu 1050C lalu dimasukan desikator dan ditimbang 

berat akhir ( Serat Pangan Terlarut ). 

7.   Serat Pangan Total = Serat Pangan Tak Larut + Serat Pangan Terlarut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2. Prosedur Pengukuran Aktivitas Air dengan instrumen AwMeasurement 

 

Stations HC2-Aw Rotronic Hygropalm. 
 

1.   Sampel dihaluskan dengan alat penggerus porselin.
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2.   Sampel  bubuk  dituang  dalam  wadah  sampel  yang  selanjutnya  diletakkan  dalam 
 

chamber alat dan dimasukkan kedalam alat. 
 

3.   Ditunggu pembacaan secara otomatis yang hasilnya akan keluar pada display alat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran  3.  Prosedure  Pengukuran  Warna  Daging  Berdasarkan  Metode  Sistem 
 

Hunter/L*, a*, b* dengan Menggunakan Alat Color Reder Minolta CR-10. 
 

 

1.   Disiapkan sampel berupa sosis ayam 
 

2.   Dihidupkan colour rider, dipilih color space L*, a*, b*
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3. Colour rider dikalibrasi dan dipilih warna putih  

4. Hasil kalibrasi disimpan 

5. Lensa fokus ( bagian ujung alat ) diletakkan pada target tempel 

6. Tombol   pengukuran   ditekan   sampai   berbunyi   nada   beep serta pada display 

 

 
7. 

menunjukkan hasil pengukuran nilai L*, a*, b*. 
 

Hasil dicatat 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 4. Prosedur Pengujian Uji Organoleptik (Harijono dkk., 2000) 
 

Kesukaan terhadap aroma, warna, rasa, tekstur pengujian yang didasarkan pada proses 

pengindraan. Pengindraan diartikan sebagai suatu proses fisio-psikologis yaitu kesadaran atau 

pengenalan alat indra akan sifat – sifat benda karena adanya rangsangan yang diterima alat 

indra  yang  berasal  dari  benda  tersebut.  Pengindraan  dapat  juga  berarti  reaksi  mental
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(sensation) jika alat indra mendapat rangsangan (stimulus). Reaksi atau keasaman yang 

ditimbulkan karena adanya rangsangan dapat berupa  sikap untuk mendekati atau menjauhi, 

menyukai atau tidak menyukai akan benda penyebab rangsangan. Kesadaran, kesan dan sikap 

terhadap rangsangan adalah reaksi psikologis atau reaksi subyektif. Pengukuran terhadap nilai 

atau  tingkat  kesan,  kesadaran  dan  sikap  disebut  pengukuran  subyektif  atau  penilaian 

subyektif.  Disebut  penilaian  subyektif  karena  hasil  penilaian  atau  pengukuran  sangat 

ditentukan oleh pelaku atau yang melakukan pengukuran.
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Lampiran 5.Lembar Kerja Uji Mutu Organoleptik ( Rasa, Aroma, dan Tekstur ) Sosis Daging Ayam dengan SubstitusiQuaker Oats 
 

Hari / Tanggal   : ………………. 

Nama Penguji   : ………………. 

 

 
 

Ibu/ Bapak kami mohon untuk menguji Rasa, Aroma, dan tekstur sampel sosis ayam berikut ini dengan memilih salah satu kategori sesuai 

hasil pengujian Ibu/ Bapak dengan memberikan tanda V pada baris dan kolom yang telah disediakan. Terima kasih. 
 

A.  Rasa 
 

 
 

 

Kategori 
Kode Sampel 

614 542 457 732 393 572 347 256 124 324 467 321 457 432 876 532 971 141 261 277 

Rasa       Daging 
Ayam Dominan 

                    

Sedikit       Rasa 
Daging Ayam 

                    

Seimbang Rasa 
Daging Ayam 
dan Oat 

                    

Tidak Ada Rasa 
Daging Ayam 

                    

 

Menyimpang 
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Lampiran 5. (Lanjutan) 

B.  Aroma 

 
 

Kategori 
Kode Sampel 

614 542 457 732 393 572 347 256 124 324 467 321 457 432 876 532 971 141 261 277 
 

Aroma    Daging 
Ayam Dominan 

                    

Sedikit    Aroma 
Daging Ayam 

                    

Seimbang 
Aroma    Daging 
dan Oat 

                    

Tidak Ada 
Aroma Daging 
Ayam 

                    

 

Menyimpang 
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Lampiran 5. (Lanjutan) 

C.  Tekstur 

 
 

Kategori 
Kode Sampel 

614 542 457 732 393 572 347 256 124 324 467 321 457 432 876 532 971 141 261 277 
 

Sangat Halus 
                    

 

Halus 
                    

 

Agak Halus 
                    

 

Agak Kasar 
                    

 

Kasar 
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Lampiran 6.  Analisis Ragam Pengaruh Substitusi Daging Ayam denganQuaker Oats 
 

terhadap Kadar Serat (%) Pangan Terlarut Sosis 
 

 

Perlakuan 
Ulangan 

U1            U2            U3            U4 

 

Jumlah      
Rata- 

rata

P0                  1,32          0,67          1,11          1,49          4,59           1,15 

P1                  1,83          1,57          2,21          2,48          8,09           2,02 

P2                  2,10          2,80          2,64          2,07          9,61           2,40 

P3                  2,72          2,76          2,27          2,40         10,14          2,54 

P4                  3,29          3,02          3,10          2,47         11,88          2,97 

Total                7,97          7,79          8,22          8,45         44,31         11,08 
 

 
 

Analisa Ragam : 

Faktor Koreksi ( FK ) = ( ∑                             j)
2 / ( t x r )

 

= (        1 )          X 4 ) = 98,188 

JK Total                      = ∑           ∑          Yij
2 – FK

 

= 1,322 + 0,672 + ... + 2,472 – 98,188 
 

 

= 9 

JK Perlakuan             = ∑             ∑              j)
2 / r – FK

 

= { ( 4,592 + 8,092+ .... + 11,882) / 4} – 98,188 
 

 

= 7,546 
 

 

JKGalat percobaan = JKTotal - JKPerlakuan = 9, 376 – 7, 546 = 1, 830 
 

 
 
 

Tabel ANOVA  

SK db JK KT F Hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 4 7,546 1,887 15,466** 3,06 4,89 

Galat 15 1,830 0,122    

Total 19      

F hitung > F 0,05 
 

 

Kesimpulan : Prosentase substitusi daging ayam dengan quaker oatsmemberikan 

perbedaan yang sangat nyata terhadap kadar serat pangan sosis (P < 0,01)
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    Pengujian Rataan 
 

Uji Jarak Nyata Duncan (JND) 
 

SE = √ (KTGalat ) / r = √ 0,122 / 4 = 0,17 
 

JND 5 %                   3,01           3,16           3,25           3,30 

JNT 5 %                    0,53           0,55           0,57           0,58 
 

Perlakuan Rataan Notasi 
P0 1,15 a 
P1 2,02 b 
P2 2,40 b 
P3 2,54 bc 
P4 2,97 c 

Kesimpulan : Prosentase substitusi daging ayam dengan quaker oats sebanyak 
 

40% (P4) memberikan kadungan serat pangan terlarut yang paling tinggi pada 

sosis ayam tetapi pengaruhnya tidak berbeda dengan substitusiquaker oats 

sebanyak 30 %.
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 U1 U2 U3 U4 rata 

P0 0,936 0,916 0,956 0,966 3,77 0,94 

P1 0,956 0,913 0,959 0,928 3,76 0,94 

P2 0,927 0,872 0,939 0,907 3,65 0,91 

P3 0,885 0,915 0,908 0,922 3,63 0,91 

Lampiran 7.  Analisis Ragam Pengaruh Substitusi Daging Ayam dengan Quaker 
 

Oatsterhadap aw Sosis 
 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah      
Rata-

 
 
 
 
 
 
 

             P4                 0,919        0,891        0,885        0,907         3,60           0,90   

Total                4,62          4,51          4,65          4,63         18,41          4,60 
 

 
 

Analisa Ragam : 

Faktor Koreksi ( FK ) = ( ∑                             j)
2 / ( t x r )

 

= (        1 )          X 4 ) = 16,941 

JK Total                      = ∑           ∑          Yij
2 – FK

 

= 0,9362 + 0,9162 + ... + 0,9072 – 16,941 
 

 

= 0 

JK Perlakuan             = ∑             ∑              j)
2 / r – FK

 

= { ( 3,772 + 3,762+ .... + 3,602) / 4} – 16,941 
 

 

= 0,006 
 

 

JKGalat percobaan = JKTotal - JKPerlakuan = 0,013 – 0,006 = 0,007 
 
 
 
 

Tabel ANOVA 
 

SK Db JK KT F Hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 4 0,006 0,002 3,257* 3,06 4,89 

Galat 15 0,007 0,0005    

Total 19      

 

 
F hitung > F 0,05 

 
Kesimpulan  :  Prosentase  substitusi  daging  ayam  dengan  quaker  oats  memberikan 

perbedaan yang nyata terhadap aw pada sosis ( P < 0,05 )
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    Pengujian Rataan 
 

 

Uji Jarak Nyata Duncan (JND) 
 

 

SE = √(KT Galat ) / r = √ 0,0005 / 4 = 0,01 
 

 
JND 5 % 3,01 3,16 3,25 3,30 

JNT 5% 0,033 0,034 0,035 0,036 
 

Perlakuan Rataan Notasi 
P4 0,901 a 
P3 0,908 a 
P2 0,911 ab 
P1 0,939 b 
P0 0,944 b 

 
 

Kesimpulan : Sosis tanpa menggunakan perlakuan substitusiquaker oats (P0) dan 

sosis dengan daging yang disubstitusiquaker oats sebanyak 10%(P1) memberikan 

nilai aw  yang paling tinggi terhadap pada sosis, namun pengaruhnya tidak jauh 

berbeda dengan sosis yang disubstitusiquaker oats sebanyak 20% (P2)
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Lampiran 8. Hubungan Kadar Air terhadap Nilaiaw Pada Sosis 
 
 
 

70                                                                                                                 Keterangan : 
 

= P0 ( Kontrol ) 
60                                                                                                                                = P1 ( 10 % Oat ) 

= P2 ( 20 % Oat ) 

50                                                                                                                               = P3 ( 30 % Oat ) 
= P4 ( 40 % Oat ) 

 

40 
 

 

30 
 

 

20 
 

 

10 
 

 

0 
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Aktivitas air(aw)
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3,50 

= 

 

∑ 

268,60 

=   Y

 

 
 
 
 

i 

105 7 ) 2 / 

 

0,758 

=
 

 
 
 
 

( 

 

=   Y

 

 
 
 
 

i 

 U1 U2 U3 U4 rata 

P0 56,00 53,40 53,10 52,20 214,70 53,68 

P1 54,30 54,20 52,80 53,00 214,30 53,58 

P2 52,10 54,40 53,20 54,50 214,20 53,55 

P3 51,10 53,70 51,20 52,40 208,40 52,10 

P4 53,50 52,90 48,20 51,60 206,20 51,55 

Total 21  258,50 263,70 1057,80 264,45 

Analisa Ragam :       

Lampiran 9.  Analisis Ragam Pengaruh Substitusi Daging Ayam dengan Quaker Oats 

terhadap Karakteristik Warna Sosis 
 

A.  Nilai L* ( Kecerahan ) 
 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah      
Rata-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faktor Koreksi ( FK ) = ( ∑                             j)
2 / ( t x r )

 
= (         ,80       ( 5 X 4 ) = 55947,042 

JK Total                      = ∑           ∑          Yij
2 – FK

 

= 56,002 + 53,402 + ... + 51,602 – 55947,042 
 

 

= 5 

JK Perlakuan             = ∑             ∑              j)
2 / r – FK

 

= { ( 214,702 + 214,302+ .... + 206,202) / 4} – 55947,042 
 

 

= 15,763 
 

 

JKGalat percobaan = JKTotal - JKPerlakuan = 50,758 – 15,763= 34,995 
 

 

Tabel ANOVA 
 

SK db JK KT F Hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 4 15,763 3,941 1,689 3,06 4,89 

Galat 15 34,995 2,333    

Total 19      

F hitung < F 0,05 
 

 

Kesimpulan : Prosentase substitusi daging ayam dengan quaker oats tidak memeberikan 

perbedaan yang nyata terhadap nilai L* pada sosis ( P > 0,05 )
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=   Y
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268 , 2 / ( 

 

1,078 

= 

 
 
 
 

( 

 

=   Y

 

 
 
 
 

i 

B.  Nilai a* ( Nilai Kemerahan ) 
 

Perlakuan 
Ulangan 

U1             U2             U3             U4 

 

Jumlah      
Rata- 

rata

P0                  12,60         12,30         13,50         13,40        51,80         12,95 

P1                  12,60         12,70         13,20         13,70        52,20         13,05 

P2                  13,20         12,50         13,60         13,60        52,90         13,23 

P3                  12,90         13,00         14,10         14,60        54,60         13,65 

P4                  13,40         15,20         14,60         13,50        56,70         14,18 

Total               51,80         52,70         54,90         68,80       268,20        67,05 
 

Analisa Ragam : 

Faktor Koreksi ( FK ) = ( ∑                             j)
2 / ( t x r )

 

= (        20 )       5 X 4 ) = 3596,562 

JK Total                      = ∑           ∑          Yij
2 – FK

 

= 12,602 + 12,302 + ... + 14,602 – 3596,562 
 

 

= 1 

JK Perlakuan             = ∑             ∑              j)
2 / r – FK

 

= { (51,802 + 52,202 + ... + 54,602) / 4} – 3596,562 
 

 

= 4,073 
 

 

JKGalat percobaan = JKTotal - JKPerlakuan = 11,078 – 4,073= 7,005 
 
 
 
 

Tabel ANOVA 
 

 SK Db JK KT F Hitung F 5% F 1% 

Perlakuan  4 4,073 1,018 2,180 3,06 4,89 

Galat  15 7,005 0,467    

Total  19      

F hitung <  F 0,05 
 

 

Kesimpulan : Prosentase substitusi daging ayam dengan quaker oats tidak memeberikan 

perbedaan yang nyata terhadap nilai a* pada sosis ( P > 0,05 )
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i 

C.  Nilai b* ( Nilai Kekuningan ) 
 

Perlakuan 
Ulangan 

U1             U2             U3             U4 

 

Jumlah      
Rata- 

rata

P0                  13,10         13,40         15,10         15,30        56,90         14,23 

P1                  14,60         15,10         16,40         14,90        61,00         15,25 

P2                  15,70         14,30         16,50         15,70        62,20         15,55 

P3                  15,80         15,00         17,90         16,30        65,00         16,25 

P4                  14,90         16,50         18,10         16,10        65,60         16,40 

Total               59,20         57,80         65,90         62,20       310,70        77,68 
 

 
 

Analisa Ragam : 

Faktor Koreksi ( FK ) = ( ∑                             j)
2 / ( t x r )

 

= (        70 )       5 X 4 ) = 4826,725 

JK Total                      = ∑           ∑          Yij
2 – FK

 

= 13,102 + 13,402 + ... + 16,102 – 4826,725 
 

 

= 3 

JK Perlakuan             = ∑             ∑              j)
2 / r – FK

 

= { (56,902 + 51,002 + ... + 65,602) / 4} – 4826,725 
 

 

= 12,228 
 

 

JKGalat percobaan = JKTotal - JKPerlakuan = 30,225 – 12,228 = 7,005 
 
 
 
 

Tabel ANOVA 
 

SK db JK KT F Hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 4 12,228 3,057 2,548 3,06 4,89 

Galat 15 17,997 1,200    

Total 19      

F hitung <  F 0,05 
 

Kesimpulan : Prosentase substitusi daging ayam dengan quaker oats tidak memeberikan 

perbedaan yang nyata terhadap nilai b* pada sosis ( P > 0,05 )
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Lampiran 10. Analisi Ragam Pengaruh Substitusi Daging Ayam dengan Quaker Oats terhadap Uji Organoleptik Sosis 
 

  Tabulasi Penilaian Organoleptik 

a.   Rasa 
 

 

Perlakuan P0 P1 P2 P3 P4 
 

 
TOTAL Ulangan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Panelis  

1 5 5 4 3 4 3 3 3 3 5 4 4 2 3 4 2 2 2 2 2 65 

2 2 3 4 2 4 3 2 4 2 3 5 4 2 2 3 4 2 3 2 4 60 

3 5 5 5 5 3 5 4 5 3 5 3 4 5 3 4 5 3 4 4 2 82 

4 2 5 4 3 4 5 4 2 2 4 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 64 

5 5 2 5 4 3 3 4 4 2 3 2 3 2 3 4 1 2 2 2 3 59 

TOTAL 19 20 22 17 18 19 17 18 12 20 17 19 13 14 18 15 11 14 13 14 330 
 
 
 

b.  Aroma 
 

 

Perlakuan P0 P1 P2 P3 P4 
 

 
TOTAL Ulangan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Panelis  

1 4 5 4 3 4 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 4 66 

2 3 3 4 3 4 3 2 4 2 3 5 4 2 2 3 4 3 3 2 4 63 

3 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 3 4 5 5 4 5 3 2 4 3 85 

4 4 5 4 3 4 5 4 2 3 5 3 4 2 3 3 2 3 4 3 4 70 

5 5 4 4 5 4 4 5 4 2 3 1 3 4 3 5 1 3 3 3 4 70 

TOTAL 21 22 21 19 20 19 19 18 12 19 15 19 16 16 18 14 16 15 16 19 354 
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Lampiran 10. (Lanjutan) 
 

 

c.   Tekstur 
 

 

Perlakuan P0 P1 P2 P3 P4 
 

 
TOTAL Ulangan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Panelis  

1 3 5 4 4 4 4 4 2 2 3 4 3 3 4 2 2 4 3 2 2 32 

2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 4 3 3 2 2 3 3 1 3 1 3 48 

3 3 4 4 4 2 4 3 4 2 4 2 3 3 4 3 3 2 2 2 3 61 

4 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 68 

5 2 4 4 4 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 2 2 3 2 2 59 

TOTAL 10 14 13 15 10 15 12 13 10 19 14 15 15 16 15 13 12 13 11 13 268 
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A.  RASA 

Jumlah P0       = 19 + 20 + 22 + 17 = 78 
Jumlah P1       = 18 + 19 + 17 + 18 = 72 
Jumlah P2       = 12 + 20 + 17 +19 = 68 
Jumlah P3       = 13 + 
Jumlah P4       = 11 + 

Faktor Koreksi ( FK ) = ( ∑                                                    / ( t x r x p )
 

= (        ) 2 /   5 X 4    5 ) = 1089 

JK Total                      = ∑           ∑           ∑          Yij  
2
 – FK

 

= 52 + 52 + ... + 32 – 1089 
 

 

= 1 

JK Perlakuan             = ∑             ∑                                     / ( r x p ) – FK
 

= { (78 2 + 722 + ... + 522) / (4x5)} – 1089 
 

 

= 2 

JK Panelis                   = ∑                                             jk)
2 / ( r x t ) – FK

 

= { (65 2 + 602 + ... + 592) / (4x5)} – 1089 
 

 

= 17,3 
 

 

JKGalat percobaan = JKTotal - JKPerlakuan - JKPanelis = 115 – 20,8 – 17,3 = 76,9 
 

Tabel ANOVA  

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Panelis 4 17,3 4,325 5,118 2,475277 3,540085 

Perlakuan 4 20,8 5,2 6,153446 2,475277 3,540085 

Galat 91 76,9 0,845055    

Total 99      

F hitung > F 0,01 
 

Kesimpulan : Prosentase substitusi daging dengan quaker oats pada pembuatan sosis ayam 

sangat berbeda nyata terhadap rasa daging ayam yang dirasakan (P <0,01)
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    Pengujian Rataan 
 

Uji Jarak Nyata Duncan (JND) 
 

SE = √(KTGalat ) / n = √ 0,845 / 20 = 0,21 
 

JND 1 % 3,72 3,87 3,99 4,07 

JNT 1% 0,76 0,795 0,82 0,84 
 
 

Perlakuan Rataan Notasi 
P4 2,60 a 
P3 3,00 ab 
P2 3,40 bc 
P1 3,60 bc 
P0 3,90 c 

 

 

Kesimpulan : Sosis tanpa perlakuan substitusi quaker oats (P0) memberikan 

cita rasa daging ayam yang paling tinggi, namun pengaruhnya tidak jauh 

berbeda dengan sosis yang disubstitusi quaker oatssebanyak 10 % (P1) dan 20 

% (P2).
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B.  AROMA 

Jumlah P0       = 21 + 22 + 21 + 19 = 83 
Jumlah P1       = 20 + 19 + 19 + 18 = 76 
Jumlah P2       = 12 + 19 + 15 +19 = 65 
Jumlah P3       = 16 + 
Jumlah P4       = 16 + 

Faktor Koreksi ( FK ) = ( ∑                                                    / ( t x r x p )
 

= (        ) 2 /   5 X 4    5 ) = 1253,16 

JK Total                      = ∑           ∑           ∑          Yij  
2
 – FK

 

= 42 + 52 + ... + 42 – 1253,16 
 

 

= 1 

JK Perlakuan             = ∑             ∑                                     / ( r x p ) – FK
 

= { (83 2 + 762 + ... + 662) / (4x5)} – 1253,16 
 

 

= 1 

JK Panelis                   = ∑                                             jk)
2 / ( r x t ) – FK

 

= { (66 2 + 632 + ... + 702) / (4x5)} – 1089 
 

 

= 14,34 
 

 

JKGalat percobaan = JKTotal - JKPerlakuan - JKPanelis = 102,84 – 13,94 – 14,34 = 74,56 
 

 

Tabel ANOVA 
 
 

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Panelis 4 14,34 3,585 4,3755 2,475277 3,540085 

Perlakuan 4 13,94 3,485 4,25342 2,475277 3,540085 

Galat 91 74,56 0,819341    

Total 99      

F hitung > F 0,01 
 

Kesimpulan : Prosentase substitusi daging dengan quaker oats pada pembuatan sosis ayam 

sangat berbeda nyata terhadap aroma daging ayam (P < 0,01)
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    Pengujian Rataan 
 

Uji Jarak Nyata Duncan (JND) 
 

SE = √(KTGalat ) / n = √ 0,819 / 4 = 0,20 
 

 

JND 1 % 3,72 3,87 3,99 4,07 

JNT 1% 0,75 0,78 0,81 0,82 
 

Perlakuan Rataan Notasi 
P3 3,20 a 
P2 3,25 a 
P4 3,30 a 
P1 3,80 ab 
P0 4,15 b 

 
 
 

Kesimpulan : Sosis yang tanpa perlakuan substitusiquaker oats (P0) 

memberikan aroma daging ayam paling tinggi pada sosis ayam, namun 

pengaruhnya tidak berbeda dengan sosis yang disubstitusiquaker oats sebanyak 

10% (P1).
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C.  TEKSTUR 

Jumlah P0       = 10 + 14 + 13 + 15 = 52 
Jumlah P1       = 10 + 15 + 12 + 13 = 50 
Jumlah P2       = 10 + 19 + 14 +15 = 58 
Jumlah P3       = 15 + 
Jumlah P4       = 12 + 

Faktor Koreksi ( FK ) = ( ∑                                                    / ( t x r x p )
 

= (        ) 2 /   5 X 4    5 ) = 718,24 

JK Total                      = ∑           ∑           ∑          Yij  
2
 – FK

 

= 52 + 52 + ... + 32 – 718,24 
 

 

= 2 

JK Perlakuan             = ∑             ∑                                     / ( r x p ) – FK
 

= { (52 2 + 502 + ... + 492) / (4x5)} – 718,24 
 

 

= 4 

JK Panelis                   = ∑                                             jk)
2 / ( r x t ) – FK

 

= { (32 2 + 482 + ... + 592) / (4x5)} – 718,24 
 

 

= 39,46 
 

 

JKGalat percobaan = JKTotal - JKPerlakuan - JKPanelis = 259,76 – 4,26 – 39,46 = 216,04 
 

Tabel ANOVA  

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Panelis 4 39,46 9,865 4,15532 2,475277 3,540085 

Perlakuan 4 4,26 1,065 0,448597 2,475277 3,540085 

Galat 91 216,04 2,374066    

Total 99      

F hitung < F 0,05 
 

Kesimpulan : Prosentase substitusi daging dengan quaker oats pada pembuatan sosis ayam 

tidak berbeda nyata terhadap tekstur sosis (P > 0,05) 


