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ABSTRACT 

 

The research purpose to determine the effect of 

substitution chicken with oat (Avena sativa L.) in sausage 

based on chemical quality (moisture content, protein content, 

fat content, ash content, carbohydrate content and salinity). 

This research was to determine the best proportion between 

chicken with oat (Avena sativa L.) on making sausage. The 

materials used in this research were chicken, oat (Avena sativa 

L.) and the other ingedients to make sausage. The method of 

this research was laboratorium experiment with Completely 

Randomized Design (CRD) by using 5 treatments and 4 times 

replication substitution of chicken with oat (Avena sativa L.), 

namely P0 (100% chicken+0% oat), P1 (90% chicken+10% 

oat), P2 (80% chicken+20% oat), P3 (70% chicken+30% oat), 

P4 (60% chicken+40% oat). The result of this research showed 

that of substitution chicken with oat (Avena sativa L.) in 

sausage highly significant difference effect (P<0.01) on 

proteint content and carbohydrate content, gave significant 

difference effect (P<0.05) on salinity and did not gave 
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significant difference effect (P>0.05) on moisture content, fat 

content and ash content. Conclusion of this research was the 

substitution 60% chicken with 40% oat (P4) on sausage gave 

the best result with moisture content was 63.68%, protein 

content was 11.64%, fat content was 4.75%, ash content was 

0.98%, carbohydrate content was 18.95% and salinity was 

1.26%, gave the best quality of sausage. 

Keywords: sausage, oat (Avena sativa L.), chemical quality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

PENGARUH SUBTITUSI DAGING AYAM DENGAN 

OAT (Avena sativa L.)  

TERHADAP KUALITAS KIMIA SOSIS  

 

Ika Shinta Megawati
1)

, Agus Susilo
2)

 dan Imam 

Thohari
 2) 

1)
Mahasiswa Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, 

Malang 
2)

Dosen Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang 

 

RINGKASAN 

Sosis merupakan suatu produk berbahan baku daging 

sapi, kerbau, kambing, domba, babi, unggas atau hewan ternak 

lainnya, jantung, hati dan kulit hewani yang dihaluskan 

dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan 

tambahan pangan yang diizinkan dan dimasukkan ke dalam 

selongsong sosis dengan atau tanpa proses pemasakan. 

Permasalahan yang sering timbul dalam pembuatan sosis ayam 

pada umumnya memiliki kadar lemak yang relatif tinggi dan 

serat yang rendah, sehingga diperlukan subtitusi bahan yang 

dapat memperbaiki kandungan nutrisi sosis, salah satunya 

menggunakan bahan biji-bijian yaitu oat (Avena sativa L.). 

Kelebihan oat (Avena sativa L.) yaitu memiliki sumber serat 

terlarut dan karbohidrat kompleks yang berperan dalam 

memperbaiki kandungan nutrisi dalam sosis. 

Penelitian dilakasanakan mulai bulan November 2015 

sampai dengan Januari 2016 yang dilaksanakan di 

Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang untuk pembutan produk dan 
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pengujian kadar karbohidrat. Pengujian kadar air, kadar 

protein dan kadar lemak dilaksanakan di Laboratorium Ilmu 

dan Teknologi Daging, Bagian Teknologi Hasil Ternak, 

Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Pengujian 

kadar abu dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, 

sedangkan pengujian kadar garam dilaksanakan di 

Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan, 

Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya. 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

kualitas kimia yang meliputi kadar air, kadar protein, kadar 

lemak, kadar abu, kadar karbohidrat dan kadar garam sosis 

yang daging ayamnya disubtitusi dengan oat (Avena sativa L.). 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai formulasi pembuatan sosis yang daging ayamnya 

disubtitusi dengan oat (Avena sativa L.) yang tepat sehingga 

didapatkan sosis dengan kandungan nutrisi sesuai dengan SNI 

01-3820-2015. 

Materi penelitian ini adalah sosis yang dibuat dari 

daging ayam dengan oat (Avena sativa L.). Bahan yang 

digunakan dalam pembuatan sosis yaitu oat komersil dengan 

merk “Queker Oat” yang diproduksi oleh PT Kobe Boga 

Utama, Tangerang, diperoleh dari toko Avia Malang. Daging 

ayam yang digunakan merupakan daging bagian dada yang 

diperoleh dari Pasar Dinoyo. Bahan lain yang digunakan 

berupa bawang putih, garam merk “Kapal”, gula pasir, pala, es 

batu, merica merk “Ladaku” serta minyak merk “Bimoli” yang 

diperoleh dari pasar Dinoyo, selain itu digunakan tepung 

tapioka merk “Dua Angsa”, susu skim dan STTP yang 

diperoleh dari Toko Avia Malang. Bahan yang digunakan 

dalam analisis yaitu larutan AgNO3, aquadest dan K2CrO4. 
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan Laboratorium menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan 

yang digunakan memiliki presentase daging ayam dengan oat 

(Avena sativa L.) yang berbeda, yaitu P0 (daging ayam 

100%+0% oat), P1 (daging ayam 90%+10% oat), P2 (daging 

ayam 80%+20% oat), P3 (daging ayam 70%+30% oat) dan P4 

(daging ayam 60%+40% oat). Variabel pengamatan dalam 

penelitian ini adalah kadar air, kadar protein, kadar lemak, 

kadar abu, kadar karbohidrat dan kadar garam. Data yang 

diperoleh dianalisis secara statistik menggunakan analisis 

ragam, apabila diperoleh hasil yang berbeda atau signifikan, 

maka analisis dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan 

(UJBD). 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa substitusi 

daging ayam dengan oat (Avena sativa L.) sosis memberikan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar protein 

dan kadar karbohidrat, perbedaan yang nyata (P<0,05) 

terhadap kadar garam, tetapi tidak memberikan perbedaan 

yang nyata (P>0,05) terhadap kadar air, kadar lemak dan kadar 

abu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rataan kadar air (%) 

pada perlakuan P0, P1, P2, P3, dan P4 masing masing: 67,03; 

66,17; 64,36; 64,25 dan 63,68; kadar protein (%): 15,36; 

13,98; 13,58; 13,40; dan 11,64; kadar lemak (%): 5.91; 5,55; 

5,44; 4,93 dan 4,75; kadar abu (%): 1,10; 1,07; 1,03; 1,00 dan 

0,98; kadar karbohidrat (%): 10,60; 13,22; 15,60; 16,43 dan 

18,95; kadar garam (%): 1,72; 1,66; 1,40; 1,35 dan 1,26. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perlakuan terbaik sosis adalah subtitusi daging ayam 60% dan 

oat 40% (P1) dengan kadar air sebesar 63,68%, kadar protein 

sebesar 11,64%, kadar lemak sebesar 4,75%, kadar abu 
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sebesar 0,98%, kadar karbohidrat sebesar 18,95%, dan kadar 

garam 1,26%. Saran dari penelitian ini sebaiknya 

menggunakan formulasi daging ayam 60% dan oat 40% dalam 

pembuatan sosis untuk mendapatkan kualitas kimia sosis yang 

baik ditinjau dari segi nutrisi. Diperlukan penelitian lebih 

lanjut sebagai pengganti oat dari bahan lainnya (sayur, buah, 

umbi-umbian serta kacang-kacangan) untuk sumber serat yang 

dapat memperbaiki kandungan nutrisi dalam berbagai olahan 

daging lainnya, selain itu diperlukan penelitian lebih lanjut 

mengenai profil asam lemak yang lebih spesifik dalam sosis. 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Kesadaran konsumsi protein hewani masyarakat 

Indonesia dari tahun ke tahun semakin  meningkat yang 

ditandai dengan meningkatnya kebutuhan daging seiring 

banyaknya jumlah penduduk, pendapatan per kapita, daya beli 

masyarakat, pola hidup dan kesadaran masyarakat akan gizi. 

Keadaan ini menyebabkan produksi protein hewani terutama 

asal daging unggas meningkat setiap tahunnya. Produksi 

daging unggas di Indonesia dari tahun 2010–2015 berdasarkan 

Badan Pusat Statistik secara berturut-turut dalam ton meliputi 

daging ayam kampung yaitu 267.635; 264.797; 267.493; 

319.599; 297.652 dan 332.095, daging ayam petelur 

yaitu  57.712; 62.146; 66.050; 77.134; 97.195 dan 95.645, 

daging ayam pedaging yaitu 1.214.338; 1.337.909; 1.400.468; 

1.497.876; 1.544.378 dan 1.627.107 serta daging itik yaitu 

26.002; 28.184; 33.610; 36.154; 37.984 dan 39.817 

(Anonimous, 2014). 

Peningkatan konsumsi daging unggas terutama ayam 

pedaging (broiler) seiring dengan meningkatnya produk 

olahan daging yang mengalami perkembangan begitu pesat. 

Konsumen produk daging mengalami perubahan pola 

konsumsi, dari konsumsi daging segar menjadi konsumsi 

produk-produk olahan daging siap saji, salah satu diantaranya 

adalah sosis. Sosis merupakan produk berbahan baku daging 

yang dihaluskan dengan atau tanpa penambahan bahan pangan 

lain dan bahan tambahan pangan yang diizinkan dan 

dimasukkan ke dalam selongsong sosis dengan atau tanpa 
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proses pemasakan (Anonimous, 2015). Proses pembuatan 

sosis diperlukan adanya bahan pengikat (binder) dan bahan 

pengisi (filler). 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. 

Bahan pengikat (binder) akan berikatan dengan air 

membentuk massa, memperkuat kemampuan emulsifier 

daging sehingga emulsi semakin stabil. Sosis yang ada di 

pasaran terbuat dari campuran daging dan STTP (sodium 

tripolyphosphat)  sebagai bahan pengikatnya. Bahan pengikat 

dapat digunakan bahan alami seperti susu skim, alginat, 

karagenan dan gelatin, sedangkan bahan pengisi adalah bahan 

yang banyak mengandung karbohidrat. Bahan pengisi (filer) 

ditambahkan dalam adonan olahan daging bertujuan untuk 

meningkatkan kapasitas mengikat air, sehingga matriks antara 

protein, air dan bahan pengisi terbentuk secara optimum dan 

dapat memperbaiki tekstur. Bahan pengisi yang biasa 

digunakan dalam sosis adalah tepung tapioka, tepung sagu dan 

tepung beras.  

Komposisi persyaratan nutrisi sosis daging yaitu 

memiliki bau, rasa dan warna normal, kandungan air maksimal 

67%, abu maksimal 3%, protein minimal 8%, lemak maksimal 

20% (Anonimous, 2015) dan karbohidrat maksimal 8% 

(Anonimous, 1995). Permasalahan yang timbul sosis yang ada 

di pasaran memiliki kadar lemak yang tinggi dan serat yang 

rendah.. Hal ini didukung oleh Purnomo (2012) menyatakan 

bahwa sosis pada umumnya mempunyai kadar lemak yang 

tinggi dengan kadar serat kasar yang rendah dan Saiwan 

(2009) menjelaskan bahwa sosis umumnya memiliki 

kandungan serat yang rendah dan lemak yang tinggi (20-25% 
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dari total kandungan). Kadar lemak sosis yang beredar di 

pasaran berkisar antara 6,61-6,76% (Wulandari, Komar dan 

Sumarlan, 2013), sehingga diperlukan substitusi bahan lain 

yang dapat memperbaiki kandungan nutrisi yang ada di dalam 

sosis, salah satunya menggunakan biji-bijian yaitu oat (Avena 

sativa L.). 

Pembuatan sosis diperlukan adanya lemak dalam 

memperbaiki rasa, aroma serta emulsi dalam sosis, namun 

dewasa ini banyak yang menggunakan daging tanpa lemak 

(kulit) karena mempertimbangkan kesehatan konsumen. Yang, 

Kim, Choi and Joo (2010) mengungkapkan bahwa pada 

pembuatan sosis ayam tanpa lemak (kulit) memiliki kadar 

lemak 3,07%, setelah penambahan oat 10% kadar lemak turun 

menjadi 2,94%. 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 (Hordeum vulgare), juga 

sorgum (Sorghum bicolor) (Gibson dan Benson, 2002). Oat 

memberikan berbagai manfaat yang luas pada kesehatan 

manusia seperti menurunkan serum kolesterol, mengurangi 

penyakit jantung koroner dan gejala diabetes, menurunkan 

tekanan darah, pencegahan kanker dan obesitas (Inglett and 

Chen, 2012). Penelitian dilakukan dengan menggunakan 

berbagai formulasi oat yang disubtitusi daging ayam pada 

sosis, sehingga menghasilkan kandungan nutrisi yang berbeda, 

dengan demikian dilakukan penelitian pengaruh subtitusi 

daging ayam dengan oat (Avena sativa L.) terhadap kualitas 

kimia sosis.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dapat diambil rumusan 

masalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimana perbedaan kualitas kimia yang meliputi 

kadar air, kadar protein, kadar lemak, kadar abu, kadar 

karbohidrat dan kadar garam sosis yang daging 

ayamnya disubtitusi dengan oat (Avena sativa L.)? 

2. Berapa presentase terbaik dari sosis yang daging 

ayamnya disubtitusi dengan oat (Avena sativa L.) 

ditinjau dari kualitas kimia yang meliputi kandungan 

air, kadar protein, kadar lemak, kadar abu, kadar 

karbohidrat dan kadar garam? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini untuk: 

1. Mengetahui perbedaan kualitas kimia yang meliputi 

kadar air, kadar protein, kadar lemak, kadar abu, kadar 

karbohidrat dan kadar garam sosis yang daging 

ayamnya disubtitusi dengan oat (Avena sativa L.). 

2. Mengetahui presentase terbaik dari sosis yang daging 

ayamnya disubtitusi dengan oat (Avena sativa L.) 

ditinjau dari kandungan air, kadar protein, kadar 

lemak, kadar abu, kadar karbohidrat dan kadar garam. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu dapat 

menambah wawasan dalam bidang peternakan, terutama pada 

bagian THT (Teknologi Hasil Ternak). Penulis juga dapat 

mengaplikasikan ilmu yang dipelajari selama proses 

perkuliahan berlangsung. Bagi kalangan industri pembuatan 

sosis (skala industri kecil atau besar) dan bagi kalangan umum 
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diharapkan penelitian ini bermanfaat dalam memberikan 

gagasan diversifikasi produk makanan yang rendah akan 

lemak dan tinggi akan karbohidrat kompleks karena oat 

memiliki rasa yang manis, sehingga diminati oleh masyarakat 

luas baik dari berbagai kalangan umur dan jenis kelamin. 

1.5 Kerangka Fikir 

Sosis merupakan salah satu produk olahan daging 

yang sekarang mulai populer di masyarakat terutama anak-

anak. Sosis adalah daging lumat yang dicampur dengan bumbu 

atau rempah-rempah kemudian dimasukkan dan dibentuk 

dalam pembungkus atau casing. Bahan-bahan yang digunakan 

untuk pembuatan sosis terdiri dari daging, lemak, bahan 

pengikat, bahan pengisi, air, garam dapur dan bumbu 

(Koswara, 2009). Daging yang digunakan dalam pembuatan 

sosis antara lain: daging sapi, kerbau, kambing, domba, babi, 

unggas atau ternak lainnya, jantung, hati dan kulit hewan 

(Anonimous, 2015). Permasalahan yang timbul sosis dengan 

bahan utama daging ayam memiliki kandungan lemak lebih 

tinggi dibanding daging ayam lain seperti daging sapi, daging 

domba dan daging kambing. Hal ini didukung oleh 

Anonimous (1995) yang menyatakan dalam 100 g daging 

ayam mengandung lemak sebesar 25 g, dalam 100 g daging 

sapi mengandung lemak sebesar 14 g, dalam 100 g daging 

domba mengandung lemak sebesar 14,8 g dan dalam 100 g 

daging kambing mengandung lemak sebesar 9,2 g, sehingga 

kandungan lemak tertinggi pada daging ayam.  

Trowbrige (2002) yang disitasi oleh Singal, Nurali, 

Koapaha dan Djarkasi (2001) menggunakan sosis yang terbuat 

dari daging ikan karena kualitas protein daging ikan cenderung 

lebih baik dibandingkan dengan protein daging, selain itu 



6 
 

kandungan lemak pada ikan lebih rendah dibandingkan dengan 

lemak daging sapi maupun ayam. Sosis yang beredar pada 

umumnya memiliki lemak yang tinggi dan serat yang rendah, 

hal ini didukung oleh Purnomo (2012) menjelaskan bahwa 

sosis pada umumnya mempunyai kadar lemak yang tinggi 

dengan kadar serat kasar yang rendah. Sosis mempunyai 

kandungan lemak hingga 35,84%, sedangkan sosis di Cina 

mengandung lemak antara 24,15-65,66%. Berbentea, et al. 

(2012) menjelaskan bahwa beberapa perusahaan sosis di Italia 

mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dengan 

mengurangi biaya produksi. Sosis tersebut memiliki 

kandungan lemak yang hampir melebihi standar maksimum 

yaitu berkisar 38,2-39,5 kg/100 kg sosis, selain itu memiliki 

kandungan protein yang jauh dari standar yaitu berkisar 15,2-

16,7 kg/100 kg sosis. Perusahaan lebih mementingkan 

keuntungan dibandingkan kesehatan konsumen, rendah protein 

dan tinggi lemak dapat menghasilkan produk yang beracun 

dan beresiko bagi kesehatan manusia. Wulandari, Komar dan 

Sumarlan (2013) menjelaskan bahwa kadar lemak sosis yang 

beredar di pasaran berkisar antara 6,61-6,76%. 

Solusi yang diperlukan yaitu subtitusi daging ayam 

dengan bahan yang dapat menciptakan produk sosis yang 

rendah lemak dan tinggi serat pada sosis. Salah satunya 

menggunakan bahan biji-bijian yaitu oat (Avena sativa L.). 

Kelebihan oat (Avena sativa L.)  yaitu memiliki kandungan 

lemak yang lebih rendah dibandingkan daging ayam serta 

tinggi serat yang dapat memperbaiki kandungan nutrisi sosis. 

Berdasarkan hal tersebut diperlukan penelitian mengenai 

Pengaruh Subtitusi Daging Ayam dengan Oat (Avena sativa 

L.) terhadap Kualitas Kimia Sosis. 
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Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian pembuatan sosis 

Sosis 

Komposisi kimia daging 

ayam yaitu kadar air 

74,86%, protein 

23,20%, lemak 1,65%, 

dan kalori 114 kkal 

(Taklim dkk., 2003). 

 

Komposisi persyaratan nutrisi 

sosis yaitu memiliki bau, rasa dan 

warna normal (tidak 

menyimpang), kandungan air 

maksimal 67%, kandungan 

protein minimal 8%, kandungan 

lemak maksimal 20%, kandungan 

abu maksimal 3% (Anonimous, 

2015) dan kandungan karbohidrat 

maksimal 8% (Anonimous, 1995). 

 

Sosis yang terbuat dari 

daging ayam memiliki 

serat yang rendah, 

sehingga diperlukan 

subtitusi bahan lain untuk 

meningkatkan kadar serat 

dalam sosis. 

 

Subtitusi oat dengan komposisi nutrisi dalam 100 g 

mengandung serat 10,6 g, karbohidrat 66,3 g, lemak 

6,9 g, protein 16,9 g, energi 389 kkal, β-glucan 4 g 

(Ahmad, Zaffar, Dar and Habib, 2014). 

Subtitusi daging ayam dengan oat pada sosis 

mampu menciptakan sosis yang rendah lemak, 

serta garam, dan tinggi serat, karbohidrat dan 

protein. 
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1.6 Hipotesis  

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian yaitu: 

1) subtitusi daging ayam dengan oat (Avena sativa 

L.) pada sosis memberikan hasil yang tidak 

berbeda terhadap kualitas kimia. 

2) subtitusi daging ayam dengan oat (Avena sativa 

L.) pada sosis memberikan hasil yang berbeda 

terhadap kualitas kimia. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sosis 

Sosis adalah daging lumat yang dicampur dengan 

bumbu atau rempah-rempah kemudian dimasukkan dan 

dibentuk dalam pembungkus atau casing. Bahan-bahan yang 

digunakan untuk pembuatan sosis terdiri dari daging, lemak, 

bahan pengikat, bahan pengisi, air, garam dapur dan bumbu 

(Koswara, 2009). Daging yang digunakan dalam pembuatan 

sosis antara lain: daging sapi, kerbau, kambing, domba, babi, 

unggas atau ternak lainnya, jantung, hati dan kulit hewan 

(Anonimous, 2015). 

Sosis dapat dibuat dari bermacam daging, misalnya 

daging sapi, babi, ayam atau ikan. Sosis yang beraneka ragam 

telah diproduksi dan pada umumnya dikenal dengan nama asal 

kota ataupun daerah yang memproduksi sosis tersebut seperti: 

Berliner (Berlin), Braunschweiger (Brunswick), Genoa Salami 

(Genoa), Getoburg (Gethenburg), Frankfurter (Frankfurt), 

Bologna (Bologna) dan lain-lain. Sosis dapat dikelompokkan 

berdasarkan pada proses pengolahan yang digunakan dan 

karakteristik produk akhir yaitu sosis segar, sosis kyuring dan 

sosis fermentasi, sedangkan berdasarkan cara penyajiannya 

sosis dapat dikelompokkan antara lain: 

1. Sosis segar, dimana bahan baku yang digunakan adalah 

daging segar tanpa melalui proses kyuring dan 

dikonsumsi setelah dimasak terlebih dahulu, contohnya 

bratwurst.   

2. Sosis segar yang diasap, sosis ini harus dimasak terlebih 

dahulu sebelum dikonsumsi, contohnya mettwurst. 



10 
 

3. Sosis masak, yaitu sosis yang dibuat dengan bahan baku 

daging yang telah dimasak terlebih dahulu dan dapat 

dikonsumsi dalam kondisi dingin atau panas, contohnya 

mortadella. 

4. Sosis kering, yaitu sosis segar yang dikeringkan sampai 

mengandung air sedikit sekali, sehingga mempunyai daya 

simpan cukup lama terutama disimpan pada suhu rendah, 

contohnya papperoni dan bologna (Purnomo, 2012). 

Syarat mutu sosis dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Syarat mutu sosis daging kombinasi (Anonimous, 

2015) 

        Jenis Analisis Syarat Mutu (% b/b) 

       Bau Normal (tidak menyimpang) 

       Rasa Normal (tidak menyimpang) 

       Warna Normal (tidak menyimpang) 

       Kadar air Maksimal 67,0 

       Kadar abu Maksimal 3,0 

       Kadar protein Minimal 8,0 

       Kadar lemak Maksimal 20,0 

Sumber: BSN (2015) 

2.2 Bahan Baku Pembuatan Sosis 

2.2.1 Daging Ayam 

Ayam pedaging (broiler) merupakan salah satu 

penyumbang terbesar protein hewani asal ternak dan 

merupakan komoditas unggulan. Industri ayam broiler 

berkembang pesat, karena daging ayam menjadi sumber utama 

menu konsumen. Daging ayam broiler mudah didapatkan baik 

di pasar modern maupun tradisional (Matulessy, Suryanto dan 

Rusman, 2010). Ayam pedaging (broiler) adalah ayam ras 
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yang mampu tumbuh cepat sehingga dapat menghasilkan 

daging dalam waktu relatif singkat (5-8 minggu). Ayam 

pedaging (broiler) mempunyai peranan yang penting dalam 

menyediakan protein hewani asal ternak (Rasyaf, 2004).  

Bahan makanan hewani kaya dalam protein bermutu 

tinggi, dalam 100 g daging ayam terdapat kandungan protein 

sebesar 18,2 g (Almatsier, 2002). Koswara (2009) 

menjelaskan bahwa daging merupakan sumber protein yang 

bertindak sebagai pengemulsi dalam sosis. Protein yang utama 

berperan sebagai pengemulsi adalah myosin yang larut dalam 

larutan garam. Kandungan nutrisi setiap 100 g pada daging 

ayam dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Kandungan nutrisi dalam 100 g daging ayam 

             Komponen Kadar 

             Air  74,86% 

             Protein 23,20% 

             Lemak 1,65% 

             Energi 114 kkal 

Sumber: Taklim, Rosyidi dan Achmanu (2003) 

2.2.2 Oat (Avena sativa L.) 

Oat telah banyak memberikan berbagai manfaat yang 

luas pada kesehatan manusia seperti menurunkan serum 

kolesterol, mengurangi penyakit jantung koroner dan gejala 

diabetes, menurunkan tekanan darah, pencegahan kanker dan 

obesitas. (Inglett et al., 2012). β-glucan terutama terdiri atas 

polimer glukosa bercabang yang terikat dalam bentuk β (1-3) 

dan β (1-9). β-glucan terdapat dalam serelia terutama di dalam 

oat dan barley dan berperan dalam menurunkan kadar 

kolesterol darah (Almatsier, 2002).  
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Widyastuti, Baruji, Giarni, Isnawan, Wahyudi dan 

Donowati (2011) menyatakan bahwa dalam oat memiliki serat 

yang larut air yaitu β-glucan. β-glucan merupakan senyawa 

metabolit sekunder yang dapat diisolasi dari tanaman, 

kelompok cendawan dan mikroorganisme. β-glucan 

merupakan homopolimer glukosa yang diikat melalui ikatan β-

(1,3) dan β-(1,6) glukosida serta banyak ditemukan pada 

dinding sel. β-glucan memiliki berbagai aktivitas biologis 

sebagai antitumor, antioksidan, antikolesterol, anti penuaan 

dini dan peningkat sistem imun atau peningkat sistem 

kekebalan tubuh yang dikenal sebagai imunomodulator. Serat 

pangan berupa β-glucan, psyllium, pektin dan inulin (sejenis 

fruktooligosakarida–FOS) terbukti dapat mengendalikan 

kolesterol (Letexier, Diraison and Beylot, 2003).  

Oat (Avena sativa L.) kaya akan serat terlarut, 

sehingga dapat menurunkan kadar  kolesterol. Suplementasi 

6% pada oat yang mengandung β-glucan dapat menurunkan 

fluks glukosa dan penurunan produksi insulin ketika puncak. 

β-glucan dalam oat efektif bisa menurunkan glukosa darah 

dalam diabetes tikus. Konsumsi oat bisa menurunkan glukosa 

darah dan postprandial insulin secara signifikan (Pandian, 

2013). Serat terlarut β-Glucan pada oat memberikan tekstur 

seperti gel pada oat dan akan larut dalam air sehingga berubah 

menjadi gel lembut di dalam usus. Serat jenis ini akan 

mengikat lemak sehingga lemak tidak akan terserap oleh tubuh 

melainkan dikeluarkan bersama feses. Serat terlarut tersebut 

membantu menurunkan tingkat kolesterol dalam darah 

(Bowers, 2005 yang disitasi oleh Fahmi dkk., 2015). 

Kandungan nutrisi setiap 100 g pada oat (Ahmad et al., 2014) 

dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Kandungan nutrisi dalam 100 g oat 

        Kandungan Nutrisi Jumlah 

 Energi 1.628 kJ   (389 kkal) 

 Karbohidrat 66,3 g 

      Serat 10,6 g 

Lemak 6,9 g 

Protein 16,9 g 

Vitamin B5 1,3 mg 

Vitamin B9 56 mg 

Kalsium 54 mg 

Iron 5 mg 

Magnesium 177 mg 

Potassium 429 mg 

β-glucan 4 g 

Sumber: United States Department of Agiculture (2013) 

2.2.3 Tepung Tapioka 

Bahan pengikat dan pengisi yang umum digunakan 

adalah susu skim, tepung terigu, tepung beras, tepung tapioka, 

tepung kedelai, tepung ubi jalar, tepung roti dan tepung 

kentang (Koswara, 2009). Tepung tapioka memiliki 

kandungan amilosa dan amilopektin. Amilosa merupakan 

komponen pati yang mempunyai rantai lurus dan larut dalam 

air. Amilosa umumnya menyusun pati 17-21% terdiri dari 

satuan glukosa yang bergabung melalui ikatan α-(1,4) D-

glikosa, sedangkan amilopektin 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 tepung tapioka yang difraksinasi didapat 

fraksi air (fraksi amilosa) 3,3 g (11%) dan fraksi butanol 

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

2007). Indrasari dan Mardiah (2011) menjelaskan bahwa 

tepung tapioka memiliki kandungan pati yang tinggi. Pati 
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memegang peranan penting dalam menentukan tekstur 

makanan, campuran ganula pati dan air bila dipanaskan akan 

membentuk gel. Gelatinisasi terjadi apabila pati dipanaskan 

dalam kondisi kelembapan yang cukup. Ganula-ganula pati 

akan menyerap air lalu mengembang dan menyebabkan 

rusaknya kristalin tanpa bisa kembali pada kondisi semula 

(irreversible). 

2.2.4 Bumbu-bumbu 

Bumbu-bumbu yang ditambahkan disamping 

bertujuan untuk memperbaiki cita rasa juga untuk menutup 

bau yang kurang disukai, misalnya flavor daging yang kuat 

atau sedikit bau tengik (Purnomo, 2012). 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 (Soeparno, 2009).  

 Rempah-rempah yang biasa digunakan dalam 

pembuatan sosis antara lain: lada, pala, jahe dan cengkeh, 

ditambahkan dalam bentuk tepung. Bahan tambahan lainnya 

yang sering digunakan dalam pembuatan sosis adalah gula, 

nitrit atau sendawa dan rempah-rempah. Gula dapat membantu 

mempertahankan aroma dan mengurangi efek pengerasan dari 

garam, jumlah penambahannya sekitar 1% (Koswara, 2009). 

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 
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produk. Penambahan gula juga dapat menurunkan kadar air 

pada daging, sehingga dapat menghambat pertumbuhan dan 

aktivitas mikroba pembusuk, kapang dan khamir. 

2.2.5 Garam Dapur atau NaCI 

Garam berfungsi untuk memberikan cita rasa, 

mengawetkan dan yang paling penting adalah untuk 

melarutkan protein. Garam dapur berpengaruh terhadap 

pengembangan volume dan daya ikat air dari daging. Nitrit 

ataupun sendawa ditambahkan pada daging terutama sebagai 

pembangkit warna khas kyuring, yaitu warna merah yang 

stabil. Penambahan nitrit ini dibatasi maksimum 200 ppm (200 

mg/kg bahan) karena pada konsentrasi tinggi dapat 

membahayakan kesehatan (Koswara, 2009). Soeparno (2009) 

menjelaskan bahwa garam merupakan bahan terpenting dalam 

curing, berfungsi sebagai pengawet, penambah aroma dan cita 

rasa. Garam dapat meningkatkan tekanan osmotik medium 

pada konsentrasi 2%, sejumlah bakteri terhambat 

pertumbuhannya, garam mempercepat  kelarutan protein otot 

dan memperbaiki daya mengikat air. Garam dapat 

memberikan beberapa aktivitas antimikroba, bersama senyawa 

natrium nitrit mampu mencegah pertumbuhan bakteri 

Clostridium botulinium (Keeton, 2001).  

2.2.6 STTP (Sodium tripolifosfat) 

 Penggunaan STTP (Sodium tripolifosfat) pada sosis 

sapi yang difortifikasi dengan β-caroten dari labu kuning 

sebanyak 0,10% (Prayitno, Miskiyah, Rachmawati, 

Baghaskoro, Gunawan dan Soeparno, 2009). Polifosfat 

bertindak sebagai buffer yang dapat menyerap kation dan 

meningkatkan kekuatan ion larutan, selama koagulasi panas 
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protein yang sangat terlarut, air bergerak dalam pori-pori 

sehingga struktur gel terbentuk. Konsentrasi maksimum yang 

diijinkan fosfat dalam produk daging telah ditetapkan sebesar 

0,5% (Anonimous, 1985). 

2.2.7 Susu Skim 

Bahan pengikat dan pengisi yang umum digunakan 

adalah susu skim, tepung terigu, tepung beras, tepung tapioka, 

tepung terigu, tepung kedelai, tepung ubi jalar, tepung roti dan 

tepung kentang (Koswara, 2009). Penggunaan susu skim pada 

sosis sapi yang difortifikasi dengan β-caroten dari labu kuning 

sebanyak 3,15%, susu skim berperan sebagai bahan pengikat 

(binder) (Prayitno dkk., 2009). 

2.2.8 Lemak 

 Penambahan lemak dalam pembuatan sosis berguna 

untuk membentuk sosis yang kompak dan empuk serta 

memperbaiki rasa dan aroma sosis. Jumlah penambahan lemak 

tidak boleh lebih dari 30% dari berat daging untuk 

mempertahankan tekstur selama pengolahan dan penanganan. 

Penambahan lemak yang terlalu banyak akan mengakibatkan 

hasil sosis yang keriput, sedangkan penambahan terlalu sedikit 

akan menghasilkan sosis yang keras dan kering (Koswara, 

2009). Peran lemak bervariasi sesuai dengan jenis sosis, dalam 

sosis tipe emulsi, lemak adalah bagian dari sistem yang 

kompleks yang berpartisipasi dalam membentuk struktur 

karakteristik produk. Lemak dalam sosis mentah memberikan 

kontribusi untuk rasa tertentu dan konsistensi dari jenis produk 

(Anonimous, 1985). 
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2.2.9 Es Batu 

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 myofibril (protein larut 

garam) (Koswara, 2009). Air merupakan kandungan penting 

dalam bahan pangan. Kandungan air dalam suatu bahan ikut 

menentukan kesegaran, daya tahan, serta sifat-sifat dari bahan 

tersebut. Air dalam bahan pangan merupakan komponen 

penting yang dapat mempengaruhi kenampakan, tekstur serta 

cita rasa makanan (Sudarmadji dkk., 1986). 

2.2.10 Selongsong (casing) 

Koswara (2009) menjelaskan bahwa sebagai wadah 

pembentuk sosis, biasa digunakan casing yang terbuat dari 

usus binatang atau casing sintesis. Jenis casing (pembungkus) 

sintetis yang banyak digunakan dibuat dari selulosa dan 

kolagen. Pemasukkan adonan sosis ke dalam casing 

menggunakan alat khusus (disebut stuffer) bertujuan 

membentuk dan mempertahankan kestabilan sosis dan 

memantapkan warna dan mematikan mikroba. Pemasakan 

dapat dilakukan dengan cara seperti perebusan, pengukusan, 

pengasapan dan kombinasi. Pengasapan dapat memberikan 

cita rasa khas, mengawetkan dan memberi warna khas. Logam 

dan plastik digunakan untuk membentuk roti dan beberapa 

produk daging halus lainnya, casing alami dan buatan ini yang 

digunakan sebagai bentuk dan wadah untuk sosis, yang 

berfungsi untuk mengikat dan melindungi sosis (Anonimous, 

1985). 
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2.3 Kadar Air 

Berdasarkan hasil pengujian kadar air sosis yang 

beredar di pasaran berkisar antara 23,25-59,26%. Nilai kadar 

air pada sosis tempe yang dihasilkan masih memenuhi 

ketentuan standar mutu sosis daging yang menyatakan standar 

produk sosis daging memiliki kadar air maksimal 67% (%bb), 

keadaan ini dikarenakan adanya penambahan tepung tapioka 

dan putih telur yang mampu mengikat air dengan baik 

(Wulandari, Komar dan Sumarlan, 2013). Kadar air sosis akan 

semakin menurun apabila jumlah tepung kluwih yang 

ditambahkan ke dalam adonan makin besar, hal ini dapat 

disebabkan karena semakin banyaknya tepung maka semakin 

banyak kandungan karbohidrat sehingga meningkatkan 

pengikatan air yang ada dalam sosis (Purnomo, 2012).  

Yilmaz and Daglioglu (2003) mengungkapkan bahwa 

pada pembuatan bakso dengan penambahan semakin banyak 

oat menunjukkan adanya penurunan kadar air dan peningkatan 

protein, perbedaan ini karena penyerapan dan retensi air 

bervariasi berdasarkan jenis daging, ukuran oat dan metode 

pembuatan. Santhi and Kalaikannan (2014) bahwa pada 

pembuatan nugget ayam dengan penambahan oat memiliki 

nilai kadar air yang semakin meningkat dari P0, P1 

(penambahan oat 10%) dan P2 (penambahan oat 20%). Nilai 

kadar air dari P0, P1 dan P2 berturut-turut 57,40%; 61,17% dan 

62,12%. Nilai kadar air sosis dengan fortifikasi β-caroten dari 

labu kuning hasil penelitian berkisar antara 70,16% sampai 

71,81%. Semakin tinggi level substitusi filler tepung labu 

kuning semakin menurunkan nilai kadar air sosis, hal ini 

disebabkan karena tepung labu kuning memiliki kadar air yang 

lebih rendah dibandingkan tepung tapioka (Prayitno dkk., 

2009). 
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2.4 Kadar Protein 

Rohman dan Sumantri (2007) menjelaskan bahwa 

protein adalah sumber asam-asam amino yang mengandung 

unsur C, H, O dan N yang tidak dimiliki karbohidrat dan 

lemak. Protein terdiri dari asam-asam amino, disamping 

menyediakan asam amino esensial, protein juga mensuplai 

energi dalam keadaan energi terbatas dari karbohidrat dan 

lemak. Lawrie (2003) menjelaskan bahwa protein merupakan 

penyusun bahan organik utama dari daging. Protein 

merupakan komponen yang paling berpengaruh pada 

kenampakan dan kualitas daging yaitu protein sarkoplasma, 

stromal dan protein myofibril (Fox and Condon, 1982). 

Santhi and Kalaikannan (2014) bahwa pada 

pembuatan nugget ayam dengan penambahan oat memiliki 

nilai kadar protein yang semakin menurun dari P0 (tanpa 

penambahan oat), P1 (penambahan oat 10%) dan P2 

(penambahan oat 20%). Kandungan protein daging sapi yaitu 

18,8 g dalam 100 g bahan, pada sosis kadar proteinnya 

menurun dibandingkan bahan baku yaitu daging sapi segar, hal 

ini karena proses pemasakan akan membuat protein 

mengalami denaturasi. Penetapan kadar protein sosis 

memberikan nilai antara 13,84-14,25%. Kadar protein 

tertinggi pada perlakuan 0% penambahan buah bit merah dan 

terendah pada 15% penambahan buah bit merah (Winanti, 

Andriani dan Nurhartadi, 2013). Pemanasan di atas 600
o
C 

menyebabkan molekul nutrient seperti protein, karbohidrat, 

lemak dan asam nukleat tidak stabil. Penggunaan garam dan es 

pada tiap perlakuan memberikan kemampuan protein untuk 

mengikat air dan lemak (Prastini dan Widjanarko, 2015). 

Koswara (2009) menjelaskan bahwa daging 

merupakan sumber protein yang bertindak sebagai pengemulsi 
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dalam sosis. Protein yang utama berperan sebagai pengemulsi 

adalah myosin yang larut dalam larutan garam. 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 myofibril (protein larut garam). Purnomo 

(2012) menambahkan bahwa protein dari daging berperan 

sebagai emulsifier dalam sistem emulsi adonan sosis serta 

dapat memberi struktur yang kompak pada produk akhir. 

Almatsier (2002) menambahkan bahwa molekul 

protein lebih kompleks daripada karbohidrat dan lemak dalam 

hal berat molekul dan keanekaragaman unit-unit asam amino 

yang membentuknya. Protein berperan penting dalam 

pertumbuhan dan pemeliharaan, pembentukan ikatan-ikatan 

esensial tubuh, mengatur keseimbangan air, memelihara 

netralitas tubuh, pembentukan antibodi, mengangkut zat-zat 

gizi dan sebagai sumber energi. Kebutuhan protein menurut 

Anonimous (1985) adalah konsumsi yang diperlukan untuk 

mencegah kehilangan protein tubuh dan memungkinkan 

produksi protein yang diperlukan dalam masa pertumbuhan, 

kehamilan atau menyusui. Angka Kecukupan Protein (AKP) 

orang dewasa menurut hasil-hasil penelitian keseimbangan 

nitrogen adalah 0,75 g/kg berat badan. 

 

2.5  Kadar Lemak 

McGuire and Beerman (2011) menjelaskan bahwa 

lemak (lipid) merupakan komponen struktural dari semua sel-

sel tubuh yang dibutuhkan oleh ratusan bahkan ribuan fungsi 

fisiologis tubuh. Sosis umumnya dibuat dari daging sapi, ayam 
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dan babi, akan tetapi sosis juga dapat dibuat dari daging ikan, 

karena kualitas protein daging ikan cenderung lebih baik 

dibandingkan dengan protein daging, selain itu kandungan 

lemak pada ikan lebih rendah dibandingkan dengan lemak 

daging sapi maupun ayam (Trowbrige, 2002 yang disitasi oleh 

Singal dkk., 2001).  

Sosis umumnya memiliki kandungan serat yang 

rendah dan lemak yang tinggi (20-25% dari total kandungan), 

kandungan lemak sosis adalah 18,15±0,53/100 g (Saiwan, 

2009). Tingginya kandungan lemak pada produk olahan 

daging menyebabkan banyaknya penelitian mengenai 

reformulasi lemak dengan menambahkan bahan pangan 

fungsional seperti serat dan protein asal tanaman salah satunya 

adalah Isolate Soy Protein (ISP) (Jimenez, Carballo and 

Cofrades, 2001). Yilmaz and Daglioglu (2003) yang 

menjelaskan bahwa penambahan oat dalam bakso berfungsi 

untuk menurunkan kadar lemak sebesar 25,5±0,05, sedangkan 

bakso tanpa penambahan oat atau kontrol memiliki kandungan 

lemak sebesar 38,4±0,04. Santhi and Kalaikannan (2014) 

bahwa pada pembuatan nugget ayam dengan penambahan oat 

memiliki nilai kadar lemak yang semakin menurun dari P0 

(tanpa penambahan oat), P1 (penambahan oat 10%) dan P2 

(penambahan oat 20%). Nilai kadar lemak dari P0, P1 dan P2 

berturut-turut 3,02%; 2,40% dan 2,31%.  

Saiwan (2009) menjelaskan bahwa sosis umumnya 

memiliki kandungan serat yang rendah dan lemak yang tinggi 

(20-25% dari total kandungan), kandungan lemak sosis adalah 

18,15±0,53/100 g dengan profil asam lemak yang terdiri atas 

Saturated Fatty Acids (SFA): 37,10±0,00 g/100g; 

Monounsaturated Fatty Acuds (MUFA): 42,00±0,07 g/100g 

dan Polyunsaturated Fatty Acids (PUFA): 20,80±0,00 g/100g; 
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sedangkan perbandingan antara SFA: MUFA: PUFA= 1,0: 

1,1: 0,6. Purnomo (2012) bahwa sosis pada umumnya 

mempunyai kadar lemak yang tinggi dengan kadar serat kasar 

yang rendah, sosis mempunyai kandungan lemak hingga 

35,84%, sedangkan sosis tipe Cina mengandung lemak antara 

24,15-65,66%  

Kandungan lemak pada daging ayam lebih tinggi 

dibandingkan daging sapi, dalam 100 g daging ayam 

mengandung kadar lemak sebesar 25,0 g sedangkan dalam 100 

g daging sapi mengandung kadar lemak 14,00 g (Almatsier, 

2002). Serat terlarut β-glucan pada oat memberikan tekstur 

seperti gel pada oat dan akan larut dalam air sehingga berubah 

menjadi gel lembut di dalam usus. Serat jenis ini akan 

mengikat lemak sehingga lemak tidak akan terserap oleh tubuh 

melainkan dikeluarkan bersama feses. Serat terlarut tersebut 

membantu menurunkan tingkat kolesterol dalam darah 

(Bowers, 2005 yang disitasi oleh Fahmi dkk., 2015). 

Purnomo (2012) menjelaskan bahwa kandungan 

lemak dalam adonan mempengaruhi tekstur sosis, karena 

lemak berperan dalam menstabilkan emulsi serta 

meningkatkan daya ikat air. Lemak yang berinteraksi dengan 

komponen daging dan dari bahan-bahan lainnya dapat 

mengembangkan tekstur sosis (firmness and juiceness), cita 

rasa, penampilan (appearance) dan palatabilitas. Kandungan 

lemak yang ada dalam pangan juga diperlukan oleh tubuh 

manusia, namun kelebihan lemak akan menyebabkan 

gangguan kesehatan seperti obesitas maupun jantung koroner. 

Almatsier (2002) menyatakan bahwa lemak dan minyak 

merupakan sumber energi paling padat, yang menghasilkan 9 

kkal untuk tiap g, yaitu 2,5 kali besar energi yang dihasilkan 

oleh karbohidrat dan protein dalam jumlah yang sama. Lemak 
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merupakan cadangan energi paling besar, simpanan ini berasal 

dari konsumsi berlebihan salah satu atau kombinasi zat-zat 

energi: karbohidrat, lemak dan protein. Lemak tubuh pada 

umumnya disimpan pada 50% di jaringan bawah kulit 

(subkutan), 45% di sekeliling organ dalam rongga perut dan 

5% di jaringan intramuskuler, selain sebagai sumber energi 

fungsi lemak yaitu sebagai sumber asam lemak esensial, alat 

angkut vitamin larut lemak (A, D, E dan K), menghemat 

protein, memberi rasa kenyang dan kelezatan, sebagai 

pelumas, memelihara suhu tubuh serta sebagai pelindung 

organ tubuh  

Kebutuhan lemak tidak dinyatakan secara mutlak. 

Anonimous (1990) menganjurkan konsumsi lemak sebanyak 

15-30% kebutuhan energi total dianggap baik untuk kesehatan. 

Jumlah ini memenuhi kebutuhan akan asam lemak esensial 

dan untuk membantu penyerapan vitamin larut-lemak. Lemak 

yang dikonsumsi perhari dianjurkan paling banyak 10% dari 

kebutuhan energi total berasal dari lemak jenuh dan 3-7% dari 

lemak tidak jenuh ganda, konsumsi kolesterol yang dianjurkan 

adalah <300 mg sehari. Almatsier (2002) mengungkapkan 

bahwa kolesterol memiliki fungsi ganda di dalam tubuh, di 

satu sisi diperlukan dan di sisi lain membahayakan bergantung 

berapa banyak dan di bagian mana di dalam tubuh. Kolesterol 

merupakan komponen esensial membran struktural semua sel 

dan merupakan komponen utama sel otak dan saraf. Kolesterol 

merupakan bahan antara pembentukan sejumlah steroid 

penting, seperti asam empedu, asam folat, hormon-hormon 

adrenal korteks, estrogen, androgen dan progesteron. 

Kolesterol di dalam tubuh terutama diperoleh dari hasil 

sintesis di dalam hati. Bahan bakunya diperoleh dari 

karbohidrat, protein atau lemak, jumlah yang disintesis 
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bergantung pada kebutuhan tubuh dan jumlah yang diperoleh 

dari makanan.  

 

2.6 Kadar Abu 

Singal dkk. (2011) memaparkan bahwa nilai kadar abu 

sosis ikan gabus dengan empat perlakuan dan 3 ulangan 

memiliki nilai rata-rata antara 2,37–2,74%. Nilai rata-rata 

kadar abu sosis ikan gabus yang dihasilkan nilai tertinggi pada 

formula penambahan 7,5 g tepung wortel dan 7,5 g tepung 

sagu dalam 100 g daging ikan, sedangkan nilai terendah 

diperoleh pada sosis ikan dengan formula penambahan 2,5 g 

tepung wortel dalam 12,5 g tepung sagu. Santhi and 

Kalaikannan (2014) bahwa pada pembuatan nugget ayam 

dengan penambahan oat memiliki nilai kadar abu yang 

semakin meningkat dari P0 (tanpa penambahan oat), P1 

(penambahan oat 10%) dan P2 (penambahan oat 20%). Nilai 

kadar abu dari P0, P1 dan P2 berturut-turut 1,76%; 2,07% dan 

2,08%.  

Wijaya dan Nirwana (2010) menjelaskan bahwa kadar 

abu berkaitan erat dengan kebersihan dan kemurnian bahan, 

sehingga persyaratan kadar abu sangat penting untuk 

mengetahui tingkat kebersihan dan kemurnian suatu bahan. 

Purnomo (2012) menambahkan bahwa serat tercena seperti 

buah-buahan kering, sayuran kering dan serat serelia seperti 

oat memiliki berbagai macam sifat yang berbeda seperti 

kelarutan, viskositas, kemampuan membentuk gel dan 

kemampuan mengikat air, kemampuan menyerap minyak dan 

kemampuan mengikat molekul organik dan mineral yang 

semua ini akan sangat berpengaruh pada kualitas dan 

karakteristik produk.  
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2.7 Kadar Karbohidrat 

Nilai kadar karbohidrat erat sekali hubungannya 

dengan kadar energi, selain sebagai sumber energi karbohidrat 

memiliki fungsi sebagai pemberi rasa manis pada makanan, 

penghemat protein, pengatur metabolisme lemak serta 

membantu pengeluaran feses (Almatsier, 2002). Santhi and 

Kalaikannan (2014) bahwa pada pembuatan nugget ayam 

dengan penambahan oat memiliki nilai kadar karbohidrat yang 

semakin meningkat dari P0 (tanpa penambahan oat), P1 

(penambahan oat 10%) dan P2 (penambahan oat 20%). Nilai 

energi dari P0, P1 dan P2 berturut-turut 1871 kkal; 1880 kkal 

dan 2046 kkal. Serat merupakan nama lain dari polisakarida 

nonpati dan merupakan bagian dari karbohidrat kompleks. 

Karbohidrat kompleks ini dapat mengandung sampai tiga ribu 

unit gula sederhana yang tersusun dalam bentuk rantai panjang 

lurus atau bercabang, terutama glukosa. Jenis polisakarida 

yang penting dalam ilmu gizi adalah pati, dekstrin, glikogen 

dan polisakarida nonpati atau serat (Almatsier, 2002). Serat 

tercerna disamping bermanfaat dalam penurunan kolesterol 

dalam tubuh bila ditambahkan ke dalam daging olahan 

merubah tekstur dan flavor  oleh peningkatan kemampuan 

mengikat air (Purnomo, 2012). 

Anonimous (2005) menjelaskan bahwa total serat 

pangan terdiri dari serat pangan fungsional dan serat pangan. 

Serat pangan fungsional adalah karbohidrat yang tidak dapat 

dicerna dan mempunyai efek manfaat fisiologis bagi manusia. 

Serat pangan adalah karbohidrat yang tidak dapat dicerna dan 

lignin yang terdapat dalam tanaman. Serat pangan merupakan 

komponen polisakarida yang bukan starch (non-starch 

polysaccharides) pembentuk struktur tanaman seperti selulosa 

hemiselulosa, pektin, gum, lignin dan lain-lain. Serat tidak 
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dapat dicerna oleh enzim pencernaan manusia. Serat pangan 

(dietary fiber) secara fisik terdiri dari serat pangan yang larut 

air dan serat pangan yang tidak larut air, kedua serat pangan 

ini memperlama masa transit makanan dalam organ 

pencernaan (memperlama rasa kenyang) dan sebagian 

difermentasi oleh mikroba usus menjadi asam lemak rantai 

pendek. Serat pangan larut air yang umumnya terdapat dalam 

buah, kacang dan sereal berfungsi untuk memperlambat 

penyerapan glukosa, kolesterol dan garam empedu di dalam 

usus halus, sehingga menurunkan kadar gula dan kolesterol 

darah, sedangkan serat pangan yang tidak larut air berguna 

memperlambat pencernaan starch, membantu pergerakan usus 

dan melancarkan buang air besar. Karbohidrat terdiri atas 

unsur-unsur karbon (C), hidrogen (H) dan oksigen (O). 

Perbandingan antara hidrogen dan oksigen pada umumnya 

adalah 2:1 seperti halnya air, oleh karena itu diberi nama 

karbohidrat (Almatsier, 2002). Anonimous (1990) 

menganjurkan agar 55-75% konsumsi energi total berasal dari 

karbohidrat kompleks dan paling banyak hanya 10% berasal 

dari gula sederhana, demikian pula tidak ada anjuran 

kebutuhan sehari secara khusus untuk serat makanan, 

Lembaga Kanker Amerika menganjurkan makan 20-30 g serat 

sehari.  

2.8 Kadar Garam 

Almatsier (2002) menjelaskan bahwa garam dapur 

atau NaCl merupakan sumber utama natrium. Natrium 

menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh dengan 

mengimbangi zat-zat yang membentuk asam, berperan dalam 

transmisi saraf dan kontraksi otot, selain itu berperan dalam 

absorpsi glukosa dan sebagai alat angkut zat-zat gizi lain 
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melalui membran, terutama melalui dinding usus sebagai 

pompa natrium. Larutan garam mempercepat kelarutan protein 

otot dan memperbaiki daya mengikat airnya, tanpa 

penambahan garam, tidak akan terbentuk emulsi sosis 

(Wilson, Dyeet, Hughes and Jones, 1981). Komponen bahan 

lain untuk pembuatan sosis yaitu bahan curing dimana 

didalamnya terdapat campuran garam curing yaitu garam 

NaCl. Tujuan curing antara lain untuk mendapatkan warna 

yang stabil, aroma, tekstur dan kelezatan yang baik, 

mengurangi pengerutan daging (shrinkage) selama proses 

tersebut serta memperpanjang masa simpan produk daging 

(Agustina dan Handayani, 2015).  

Koswara (2009) menambahkan bahwa garam 

berfungsi untuk memberikan cita rasa, mengawetkan dan yang 

paling penting adalah untuk melarutkan protein. Garam dapur 

berpengaruh terhadap pengembangan volume dan daya ikat air 

dari daging. Lawrie (2003) menjelaskan bahwa serat-serat urat 

daging (myofibril) cenderung untuk membengkak dalam 

larutan hipertonik atau pada garam berkonsentrasi tinggi, 

pembengkakan paling besar kira-kira pada konsentrasi 6% 

Natrium Clorida (NaCl) dan menyebabkan pengerutan. 

 Purnomo (2012) menjelaskan bahwa penggaraman 

merupakan pengawetan daging dengan cara pengurangan 

mikroorganisme yang ditemukan dalam sosis, apabila cukup 

garam yang ada dalam sosis, maka sistem air yang dibutuhkan 

untuk pertumbuhan mikroorganisme menjadi tidak tersedia. 

Permasalahan utama yang dihadapi adalah jumlah garam yang 

terlalu banyak akan mempengaruhi selera konsumen, 

khususnya akan dikonsumsi langsung, oleh karenanya perlu 

pencucian dan pembilasan yang akan mengurangi jumlah 

garam sebelum diproses lebih lanjut. Nur dan Suryani (2012) 
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memaparkan bahwa penggunaan nitrit dilakukan untuk 

meminimalisir ketengikan yang dapat muncul pada daging dan 

dapat memperpanjang masa simpan produk daging, hal ini 

dikarenakan produk sosis tidak selalu habis terjual hanya 

dalam waktu satu hari, penyimpanannya pun dilakukan pada 

suhu beku yaitu disimpan di freezer. 

Koswara (2009) menjelaskan bahwa penambahan 

nitrit dibatasi maksimum 200 ppm (200 mg/kg bahan) karena 

pada konsentrasi tinggi dapat membahayakan kesehatan. 

Pembatasan dilakukan mengingat peranan potensial natrium 

dalam menimbulkan tekanan darah tinggi (hipertensi). 

Almatsier (2002) menjelaskan bahwa jika seseorang 

mengonsumsi terlalu banyak garam, kadar natrium darah akan 

meningkat, ketika natrium di dalam sel meningkat secara 

berlebihan, maka air akan masuk ke dalam sel dan berakibat 

pembengkakan sel, namun jika kehilangan natrium akan 

mengganggu keseimbangan cairan tubuh. Anonimous (1990) 

menganjurkan pembatasan konsumsi garam dapur hingga 6 g 

sehari. 

  



29 
 

BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakasanakan mulai bulan November 2015 

sampai dengan Januari 2016 yang dilaksanakan di 

Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang untuk pembuatan produk dan 

pengujian kadar karbohidrat. Pengujian kadar air, kadar 

protein dan kadar lemak dilaksanakan di Laboratorium Ilmu 

dan Teknologi Daging, Bagian Teknologi Hasil Ternak, 

Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Pengujian 

kadar abu dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, 

sedangkan pengujian kadar garam dilaksanakan di 

Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan, 

Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya. 

3.2 Materi Penelitian 

Materi penelitian ini adalah sosis yang dibuat dari 

daging ayam dengan Oat (Avena sativa L.). Bahan yang 

digunakan dalam pembuatan sosis yaitu oat komersil dengan 

merk “Queker Oat” yang diproduksi oleh PT Kobe Boga 

Utama, Tangerang, diperoleh dari toko Avia Malang. Daging 

ayam yang digunakan merupakan daging bagian dada yang 

diperoleh dari Pasar Dinoyo. Bahan lain yang digunakan 

berupa bawang putih, garam merk “Kapal”, gula pasir, pala, es 

batu, merica merk “Ladaku” serta minyak merk “Bimoli” yang 

diperoleh dari pasar Dinoyo, selain itu digunakan tepung 

tapioka merk “Dua Angsa”, susu skim dan STTP yang 
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diperoleh dari Toko Avia Malang. Bahan yang digunakan 

dalam analisis yaitu larutan AgNO3, aquadest dan K2CrO4. 

Peralatan yang digunakan dibedakan menjadi dua 

yaitu peralatan untuk pembuatan sosis ayam dan peralatan 

untuk analisis kualitas sosis. Peralatan yang digunakan untuk 

pembuatan sosis yaitu kompor gas, panci, meat ginder, mesin 

blender industri, timbangan analitik, sendok, solet, pisau, 

gunting, benang kasur, plastik segitiga, baskom, telenan dan 

selongsong. Peralatan analisis kadar air, kadar protein dan 

kadar lemak dengan menggunakan alat Foodscan
TM 

(Type 

78810 Foss Electric A/S 69 DK Slangerupade Denmark). 

Peralatan analisis kadar abu adalah blender merk “Philips”, 

cawan porselen, tanur 550-600
o
C merk “NABER”, eksikator 

(silica gel biro), penjepit dan timbangan analitik. Peralatan 

analisis kadar garam adalah timbangan analitik, labu 

erlenmeyer, buret asam, gelas beker, tabung reaksi, pengaduk 

kaca, pipet tetes  serta alat titrasi. 

3.3  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan Laboratorium menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Penentuan 

konsentrasi penggunaan oat didasarkan pada penelitian yang 

dilakukan oleh Santhi and Kalaikannan (2014) dengan 

persentase pemberian oat pada pembuatan nugget sebesar 10-

20%. Penentuan konsentrasi pada penelitian ini sebagai 

berikut:  

P0 : Daging ayam 100%+0% oat 

P1 : Daging ayam  90%+10% oat 

P2 : Daging ayam 80%+20% oat 

P3 : Daging ayam 70% +30% oat 
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P4 : Daging ayam 60%+40% oat 

 

Penentuan formulasi sosis ayam didasarkan pada 

penelitian Mega (2010) yang membuat sosis yang terdiri dari 

500 g daging ayam, 25% tepung tapioka, 6% susu skim, 2% 

garam, 0,2% STTP, 0,5% merica, 0,3% pala, 1,5% bawang 

putih dan 25% es batu. Formulasi bahan-bahan sosis ayam 

pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Formulasi dalam pembuatan sosis 

Bahan % 
Konsentrasi (g) 

P0 P1 P2 P3 P4 

Daging 

ayam 

100,90,80, 

70,60 

1000 900 800 700 600 

Oat 0,10,20,30,40 0 100 200 300 400 

Tepung 

tapioka 

20 200 200 200 200 200 

Susu 

skim 

3 30 30 30 30 30 

Garam 2 20 20 20 20 20 

STTP 0,02 2 2 2 2 2 

Merica 0,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Pala 0,2 2 2 2 2 2 

Bawang 

putih 

2,5 25 25 25 25 25 

Es batu 20 200 200 200 200 200 

Minyak 20 200 200 200 200 200 

Gula 1 10 10 10 10 10 

 

Desain perlakuan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 

5.
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Tabel 5. Model tabulasi data penelitian 

Konsentrasi 
Ulangan 

U1 U2 U3 U4 

P0 P0U1 P0U2 P0U3 P0U4 

P1 P1U1 P1U2 P1U3 P1U4 

P2 P2U1 P2U2 P2U3 P2U4 

P3 P3U1 P3U2 P3U3 P3U4 

P4 P4U1 P4U2 P4U3 P4U4 

 

Prosedur pembuatan sosis ayam yang disubtitusi daging ayam 

dengan oat (Avena sativa L.) pada penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 2. 
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Gambar 2. Prosedur pembuatan sosis  

Filling/dimasukkan ke dalam 
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bumbu-bumbu, tepung tapioka, 

susu skim, STTP, minyak, oat dan 

dihaluskan selama 1 menit. 

Direbus dengan suhu 650C 

selama ±45-60 menit. 

Oat yang 

bertekstur lembut. 

Ditimbang oat 

sesuai perlakuan. 

Penirisan dan 

pendinginan. 

Sosis 

Ayam 
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3.1 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati pada penelitian ini meliputi: 

1. Kadar air, kadar protein dan kadar lemak, dengan 

menggunakan Foodscan
TM 

(Type 78810 Foss Electric 

A/S 69 DK Slangerupade Denmark) AOAC (2007) 

tertera pada Lampiran 1. 

2. Kadar abu, prosedur pengujian dengan metode 

oven/tanur AOAC (1995) tertera pada Lampiran 2. 

3. Kadar karbohidrat, prosedur pengujian dengan metode 

(by difference) (Winarno, 1986) tertera pada Lampiran 

3. 

4. Kadar garam, prosedur pengujian dengan metode 

Mohr menurut AOAC (1995)  tertera pada Lampiran 

4. 

3.2 Analisis Statistik 

 Data yang diperoleh dari pengujian kadar air, kadar 

protein, kadar lemak, kadar abu, kadar karbohidrat dan kadar 

garam dianalisis statistik menggunakan analisis ragam 

(ANOVA) (Yitnosumarto, 1993), apabila diperoleh hasil yang 

berbeda atau signifikan maka dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD) (Steel and Torrie, 1993). Model 

matematika Rancangan Acak Lengkap sebagai berikut: 

Yij = µ + ai  + eij 

Keterangan: Yij= pengamatan pada perlakuan ke-i dan ulangan 

ke-j 

             ai =  pengaruh perlakuan ke-i 

             eij= kesalahan (error) pada  perlakuan ke-i dan  

 ulangan ke-j 
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3.3 Batasan Istilah 

a. Sosis ayam : daging ayam yang telah diolah  

dengan ditambahkan beberapa 

bumbu-bumbu, bahan pengikat, dan 

dibungkus dengan selongsong yang     

berbentuk silinder dan direbus dalam 

air  mendidih dengan kandungan 

protein diatas 8%.  

b. Oat  : biji-bijian yang termasuk jenis          

tanaman padi-padian (Ginaceae) 

  atau serealia, juga masih kerabat 

dekat padi (Oriza sativa), wheat atau 

gandum (Triticum spp), barley atau 

jali (Hordeum vulgare), juga sorgum 

(Sorghum bicolor). 

c. Emulsi  : suatu dispersi atau suspensi suatu  

cairan dalam cairan lain, yang          

  molekul-molekul kedua cairan  

tersebut tidak saling berbaur. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Sosis merupakan produk olahan daging yang dikenal 

sejak zaman dahulu dan sangat digemari oleh masyarakat. 

Produk sosis yang dibuat harus sesuai standar mutu yang telah 

ditentukan yaitu Standar Nasional Indonesia. Pembuatan sosis 

yang berstandar harus melewati beberapa uji sensori, uji fisik 

maupun uji kimia untuk mengetahui kualitas sosis yang dibuat. 

Penelitian menggunakan uji kimia pada sosis yang daging 

ayamnya disubtitusi dengan oat (Avena sativa L.) meliputi 

kadar air, kadar protein, kadar kemak, kadar abu, kadar 

karbohidrat dan kadar garam. Rata-rata nilai sosis ayam yang 

daging ayamnya disubtitusikan dengan oat (Avena sativa L.) 

terhadap kadar air, kadar protein, kadar lemak, kadar abu, 

kadar karbohidrat dan kadar garam disajikan pada Tabel 6. 

Berdasarkan hasil analisis ragam, menunjukkan bahwa 

subtitusi daging ayam dengan oat (Avena sativa L.) sosis 

berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar protein dan 

karbohidrat, berebeda nyata (P<0,05) terhadap kadar garam 

dan berbeda tidak nyata (P>0,05) terhadap kadar air, kadar abu 

dan kadar lemak. Perhitungan analisis ragam kadar air, kadar 

protein, kadar lemak, kadar abu, kadar karbohidrat dan kadar 

garam sosis selengkapnya disajikan pada Lampiran 5, 6, 7, 8, 

9 dan 10. 
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Tabel 6. Rata-rata kadar air, kadar protein, kadar lemak, kadar 

abu, kadar karbohidrat dan kadar garam sosis  
 

Kadar 

air 

(%) 

Kadar 

protein 

(%) 

Kadar 

lemak 

(%) 

Kadar 

abu 

(%) 

Kadar 

karbohidrat 

(%) 

Kadar 

garam 

(%) 

P0 67,03±1,06 15,36±0,53
c  

5,91±0,90 1,10±0,19 10,60±1,37
a 

1,72±0,33
c 

P1 66,17±0,81 13,98±0,74
b 

5,55±0,67 1,07±0,11 13,22±1,31
ab 

1,66±0,12
bc 

P2 64,36±1,38 13,58±0,59
b 

5,44±1,18 1,03±0,16 15,60±0,75
bc 

1,40±0,12
ab 

P3 64,25±2,00 13,40±0,39
b 

4,93±0,75 1,00±0,17 16,43±1,88
bc 

1,35±0,18
a 

P4 63,68±4,63 11,64±0,93
a 

4,75±2,01 0,98±0,14 18,95±3,74
c 

1,26±0,22
a 

Keterangan: superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) pada kadar protein dan karbohidrat, 

sedangkan pada kadar garam menunjukkan 

perbedaan yang nyata (P<0,05). 

4.2 Pengaruh Subtitusi Daging Ayam dengan Oat 

terhadap Kadar Air Sosis  

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa subtitusi 

daging ayam dengan oat (Avena sativa L.) pada sosis ayam 

memberikan perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) terhadap 

kadar air sosis, sehingga tidak dilanjutkan pada Uji Duncan. 

Data dan analisis ragam selengkapnya disajikan pada 

Lampiran 5. Berdasarkan nilai rata-rata kadar air pada Tabel 6 

menunjukkan bahwa nilai kadar air tertinggi pada perlakuan 

yang diberi subtitusi daging ayam 100% dengan oat 0%, yaitu 

sebesar 67,03% dan nilai kadar air terendah pada perlakuan 

yang diberi subtitusi daging ayam 60% dengan oat 40%, yaitu 

sebesar 63,68%. Nilai kadar air semakin menurun dari P0, P1, 
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P2, P3 dan P4. Nilai kadar air penelitian tidak sesuai dengan 

Santhi and Kalaikannan (2014) bahwa pada pembuatan nugget 

ayam dengan penambahan oat memiliki nilai kadar air yang 

semakin meningkat dari P0 (tanpa penambahan oat), P1 

(penambahan oat 10%) dan P2 (penambahan oat 20%). Nilai 

kadar air dari P0, P1 dan P2 berturut-turut 57,40%; 61,17% dan 

62,12%.   

Subtitusi oat yang semakin tinggi mengakibatkan 

semakin terjadi penurunan nilai kadar air sosis ayam. 

Penurunan kadar air terjadi karena semakin banyaknya 

penambahan oat yang berbentuk tepung sehingga akan 

menyebabkan sosis semakin padat. Daging ayam memiliki 

kadar air sebesar 74,86%, sedangkan oat memiliki kadar air 

yang rendah sebesar 2,61%, sehingga subtitusi oat yang 

semakin banyak maka kadar air akan semakin menurun. 

Purnomo (2012) menjelaskan bahwa kadar air sosis akan 

semakin menurun apabila jumlah tepung kluwih yang 

ditambahkan ke dalam adonan makin besar, hal ini disebabkan 

semakin banyaknya tepung maka semakin banyak kandungan 

karbohidrat sehingga meningkatkan pengikatan air yang ada 

dalam sosis. Yilmaz and Daglioglu (2003) mengungkapkan 

bahwa pada pembuatan bakso daging sapi dengan semakin 

banyak penambahan oat menunjukkan adanya penurunan 

kadar air dan peningkatan protein, perbedaan ini karena 

penyerapan dan retensi air bervariasi berdasarkan jenis daging, 

ukuran oat dan metode pembuatan. Penelitian Prayitno dkk. 

(2009) dalam pembuatan sosis dengan fortifikasi β-caroten 

dari labu kuning memiliki nilai kadar air berkisar antara 

70,16% sampai 71,81%, semakin tinggi level substitusi filler 

tepung labu kuning semakin menurunkan nilai kadar air sosis, 
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hal ini disebabkan tepung labu kuning memiliki kadar air yang 

lebih rendah dibandingkan tepung tapioka. 

Rata-rata nilai kadar air sosis ayam antara 63,68-

67,03% dan masih dinyatakan memenuhi persyaratan 

Anonimous (2015) yaitu maksimal kadar air 67%, hal ini 

sudah sesuai dengan kriteria mutu sosis. Berdasarkan hasil 

pengujian kadar air sosis yang beredar di pasaran berkisar 

antara 23,25-59,26% (Wulandari dkk., 2013). Berdasarkan 

rata-rata nilai kadar air sosis yang tertera pada Tabel 6 

menunjukkan perlakuan tertinggi yaitu pada P4 (daging ayam 

60% dengan oat 40%) yang memiliki rata-rata 63,68% dan 

pada P1, P2, P3 dan P4 sudah sesuai Standar Nasional Indonesia 

(SNI).  

4.3 Pengaruh Subtitusi Daging Ayam dengan Oat 

terhadap Kadar Protein Sosis  

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa subtitusi 

daging ayam dengan oat (Avena sativa L.) pada sosis ayam 

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

kadar protein sosis, sehingga dilanjutkan pada Uji Duncan 1%. 

Data dan analisis ragam selengkapnya disajikan pada 

Lampiran 6. Berdasarkan nilai rata-rata kadar protein pada 

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai kadar protein tertinggi pada 

perlakuan yang diberi subtitusi daging ayam 100% dengan oat 

0%, yaitu sebesar 15,36% dan nilai kadar protein terendah 

pada perlakuan yang diberi subtitusi daging ayam 60% dengan 

oat 40%, yaitu sebesar 11,64%. Nilai kadar protein semakin 

menurun dari P0, P1, P2, P3 dan P4. Nilai kadar protein 

penelitian sesuai dengan Santhi and Kalaikannan (2014) 

bahwa pada pembuatan nugget ayam dengan penambahan oat 

memiliki nilai kadar protein yang semakin menurun dari P0 
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(tanpa penambahan oat), P1 (penambahan oat 10%) dan P2 

(penambahan oat 20%). Nilai kadar protein dari P0, P1 dan P2 

berturut-turut 18,03%; 16,94% dan 15,79%. Penelitian 

Winanti dkk. (2013) pada penambahan bit pada sosis daging 

sapi menunjukkan nilai kadar protein antara 13,84-14,25%. 

Kadar protein tertinggi pada perlakuan 0% penambahan buah 

bit merah dan terendah pada 15% penambahan buah bit merah. 

Berdasarkan Tabel 6 perlakuan subtitusi daging ayam 

100% dengan oat 0% (P0) memberikan pengaruh yang tinggi. 

Subtitusi oat yang semakin tinggi menunjukkan kadar protein 

yang semakin menurun, sehingga penambahan oat yang 

semakin tinggi berpengaruh terhadap nilai protein sosis. 

Keunggulan oat terletak pada kandungan serat yang tinggi, 

namun memiliki kandungan protein yang rendah yaitu sebesar 

2,46% dibandingkan dengan protein yang ada pada daging 

ayam. Komposisi kimia untuk protein daging ayam yaitu 

sebesar 23,20% (Taklim dkk., 2003), sedangkan oat memiliki 

kadar protein 16,9 g/100 g oat (Ahmad et al., 2014), sehingga 

subtitusi oat yang semakin tinggi maka kadar protein akan 

semakin menurun. Subtitusi daging ayam yang semakin tinggi 

sangat berpengaruh terhadap kandungan protein yang ada pada 

sosis, karena daging memiliki protein yang tinggi, Lawrie 

(2003) menjelaskan bahwa protein merupakan penyusun 

bahan organik utama dari daging.  

Rata-rata nilai kadar protein sosis ayam antara 11,64-

15,36% dan dinyatakan memenuhi persyaratan Anonimous 

(2015) yaitu minimal kadar protein 8%. Berdasarkan rata-rata 

nilai kadar protein sosis yang tertera pada Tabel 6 

menunjukkan perlakuan tertinggi yaitu pada P0 (daging ayam 

100% dengan oat 0%) yang memiliki rata-rata 15,36%. Nilai 

kadar protein sosis lebih unggul dibandingkan sosis yang 
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beredar di pasaran berkisar antara 7,72-9,77% (Wulandari, 

dkk., 2013). Koswara (2009) menjelaskan bahwa daging 

merupakan sumber protein yang bertindak sebagai pengemulsi 

dalam sosis. Protein yang utama berperan sebagai pengemulsi 

adalah myosin yang larut dalam larutan garam. Purnomo 

(2012) menambahkan bahwa protein dari daging berperan 

sebagai emulsifier dalam sistem emulsi adonan sosis serta 

dapat memberi struktur yang kompak pada produk akhir. 

Berdasarkan bumbu-bumbu yang ditambahkan dalam 

adonan sosis menggunakan  presentase yang sama pada setiap 

perlakuan, begitu pula dengan prosedur yang digunakan. 

Perbedaan yang mendasar terletak pada presentase subtitusi 

antara daging dengan oat yang akan disubtitusi dalam 

pembuatan sosis. Prastini dan Widjanarko (2015) menjelaskan 

bahwa pemanasan di atas 600
o
C menyebabkan molekul 

nutrient seperti protein, karbohidrat, lemak dan asam nukleat 

tidak stabil. Penggunaan garam dan es pada tiap perlakuan 

memberikan  kemampuan protein untuk mengikat air dan 

lemak. Koswara (2009) menjelaskan bahwa 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 myofibril (protein larut garam). Protein 

merupakan komponen yang paling berpengaruh pada 

kenampakan dan kualitas daging yaitu protein sarkoplasma, 

stromal dan protein myofibril (Fox and Condon, 1982). 

Analisis kandungan protein dilakukan untuk 

menentukan nilai gizi sosis ayam, Rohman dan Sumantri 

(2007) menjelaskan bahwa protein adalah sumber asam-asam 
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amino yang mengandung unsur C, H, O dan N yang tidak 

dimiliki karbohidrat dan lemak. Protein terdiri dari asam-asam 

amino, disamping menyediakan asam amino esensial, protein 

juga mensuplai energi dalam keadaan energi terbatas dari 

karbohidrat dan lemak. Almatsier (2002) menambahkan 

bahwa molekul protein lebih kompleks daripada karbohidrat 

dan lemak dalam hal berat molekul dan keanekaragaman unit-

unit asam amino yang membentuknya. Fungsi protein antara 

lain: berperan penting dalam pertumbuhan dan pemeliharaan, 

pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh, mengatur 

keseimbangan air, memelihara netralitas tubuh, pembentukan 

antibodi, mengangkut zat-zat gizi dan sebagai sumber energi. 

Kebutuhan protein menurut Anonimous (1985) adalah 

konsumsi yang diperlukan untuk mencegah kehilangan protein 

tubuh dan memungkinkan produksi protein yang diperlukan 

dalam masa pertumbuhan, kehamilan atau menyusui. Angka 

Kecukupan Protein (AKP) orang dewasa menurut hasil-hasil 

penelitian keseimbangan nitrogen adalah 0,75 g/kg berat 

badan. 

4.3 Pengaruh Subtitusi Daging Ayam dengan Oat 

terhadap Kadar Lemak Sosis  

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa subtitusi 

daging ayam dengan oat (Avena sativa L.) pada sosis ayam 

memberikan perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) terhadap 

kadar lemak sosis, sehingga tidak dilanjutkan pada Uji 

Duncan. Data dan analisis ragam selengkapnya disajikan pada 

Lampiran 7. Berdasarkan nilai rata-rata kadar air pada Tabel 6 

menunjukkan bahwa nilai kadar lemak tertinggi pada 

perlakuan yang diberi subtitusi daging ayam 100% dengan oat 

0%, yaitu sebesar 5,91% dan nilai kadar lemak terendah pada 
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perlakuan yang diberi subtitusi daging ayam 60% dengan oat 

40%, yaitu sebesar 4,75%. Nilai kadar lemak semakin 

menurun dari P0, P1, P2, P3 dan P4. Nilai kadar lemak 

penelitian sesuai dengan Santhi and Kalaikannan (2014) 

bahwa pada pembuatan nugget ayam dengan penambahan oat 

memiliki nilai kadar lemak yang semakin menurun dari P0 

(tanpa penambahan oat), P1 (penambahan oat 10%) dan P2 

(penambahan oat 20%). Nilai kadar lemak dari P0, P1 dan P2 

berturut-turut 3,02%; 2,40% dan 2,31%. Penurunan kadar 

lemak sejalan dengan Yilmaz and Daglioglu (2003) yang 

menjelaskan bahwa penambahan oat dalam pembuatan bakso 

berfungsi untuk menurunkan kadar lemak sebesar 25,5±0,05, 

sedangkan bakso tanpa penambahan oat atau kontrol memiliki 

kandungan lemak sebesar 38,4±0,04. 

Saiwan (2009) menjelaskan bahwa sosis umumnya 

memiliki kandungan serat yang rendah dan lemak yang tinggi 

(20-25% dari total kandungan), kandungan lemak sosis adalah 

18,15±0,53/100 g dengan profil asam lemak yang terdiri atas 

Saturated Fatty Acids (SFA): 37,10±0,00 g/100 g; 

Monounsaturated Fatty Acuds (MUFA): 42,00±0,07 g/100 g 

dan Polyunsaturated Fatty Acids (PUFA): 20,80±0,00 g/100 g; 

sedangkan perbandingan antara SFA: MUFA: PUFA= 1,0: 

1,1: 0,6, hal ini sejalan dengan Purnomo (2012) bahwa sosis 

pada umumnya mempunyai kadar lemak yang tinggi dengan 

kadar serat kasar yang rendah. Jimenez et al. (2001) 

menjelaskan tingginya kandungan lemak pada produk olahan 

daging menyebabkan banyaknya penelitian mengenai 

reformulasi lemak dengan menambahkan bahan pangan 

fungsional seperti serat dan protein asal tanaman salah satunya 

adalah Isolate Soy Protein (ISP).  
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Subtitusi oat yang semakin tinggi mengakibatkan 

semakin terjadi penurunan nilai kadar lemak sosis ayam. 

Penurunan kadar lemak terjadi karena semakin banyaknya 

penambahan oat yang tinggi akan serat, disamping itu lemak 

yang terkandung dalam oat lebih rendah dibanding lemak pada 

daging ayam. Kandungan lemak pada daging ayam lebih 

tinggi dibandingkan daging sapi, dalam 100 g daging ayam 

terdapat kandungan lemak sebesar 25,00 g sedangkan dalam 

100 g daging sapi terdapat kandungan lemak 14,00 g 

(Almatsier, 2002), sedangkan oat memiliki kadar lemak 1,6%.  

Rata-rata nilai kadar lemak sosis ayam antara 4,75-

5,91% dan masih dinyatakan memenuhi persyaratan 

Anonimous (2015) yaitu maksimal kadar lemak 20%, hal ini 

dapat dikatakan masih sesuai dengan kriteria mutu sosis. 

Berdasarkan rata-rata nilai kadar air sosis yang tertera pada 

Tabel 6 menunjukkan perlakuan tertinggi yaitu pada P4 

(daging ayam 60% dengan oat 40%) yang memiliki rata-rata 

4,75%. Nilai kadar lemak sosis lebih rendah dibandingkan 

produk sosis yang beredar di pasaran berkisar antara 6,61-6,76 

(Wulandari, dkk., 2013). Sosis pada umumnya mempunyai 

kandungan lemak 35,84%, sedangkan sosis tipe Cina 

mengandung lemak antara 24,15-65,66% (Purnomo, 2012). 

Purnomo (2012) menjelaskan bahwa kandungan 

lemak dalam adonan mempengaruhi tekstur sosis, karena 

lemak berperan dalam menstabilkan emulsi. Lemak yang 

berinteraksi dengan komponen daging dan dari bahan-bahan 

lainnya dapat mengembangkan tekstur sosis (firmness and 

juiceness), cita rasa, penampilan (appearance) dan 

palatabilitas. Kandungan lemak yang ada dalam pangan juga 

diperlukan oleh tubuh manusia, namun kelebihan lemak akan 

menyebabkan gangguan kesehatan seperti obesitas maupun 
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jantung koroner. McGuire and Beerman (2011) menjelaskan 

bahwa lemak (lipid) merupakan komponen struktural dari 

semua sel-sel tubuh yang dibutuhkan oleh ratusan bahkan 

ribuan fungsi fisiologis tubuh. Lemak dan minyak merupakan 

sumber energi paling padat, yang menghasilkan 9 kkal untuk 

tiap g, yaitu 2,5 kali besar energi yang dihasilkan oleh 

karbohidrat dan protein dalam jumlah yang sama. Lemak 

merupakan cadangan energi paling besar, simpanan ini berasal 

dari konsumsi berlebihan salah satu atau kombinasi zat-zat 

energi seperti karbohidrat, lemak dan protein. Lemak tubuh 

pada umumnya disimpan pada 50% di jaringan bawah kulit 

(subkutan), 45% di sekeliling organ dalam rongga perut dan 

5% di jaringan intramuskuler, selain sebagai sumber energi 

fungsi lemak yaitu sebagai sumber asam lemak esensial, alat 

angkut vitamin larut lemak (A, D, E dan K), menghemat 

protein, memberi rasa kenyang dan kelezatan, sebagai 

pelumas, memelihara suhu tubuh serta sebagai pelindung 

organ tubuh (Almatsier, 2002).  

Kebutuhan lemak tidak dinyatakan secara mutlak. 

Anonimous (1990) menganjurkan konsumsi lemak sebanyak 

15-30% kebutuhan energi total dianggap baik untuk kesehatan. 

Jumlah ini memenuhi kebutuhan akan asam lemak esensial 

dan untuk membantu penyerapan vitamin larut-lemak. Lemak 

yang dikonsumsi sehari dianjurkan paling banyak 10% dari 

kebutuhan energi total berasal dari lemak jenuh dan 3-7% dari 

lemak tidak jenuh ganda, konsumsi kolesterol yang dianjurkan 

adalah <300 mg sehari. Kolesterol memiliki fungsi ganda di 

dalam tubuh, di satu sisi diperlukan dan di sisi lain 

membahayakan bergantung berapa banyak dan di bagian mana 

di dalam tubuh. Kolesterol merupakan komponen esensial 

membran struktural semua sel dan merupakan komponen 
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utama sel otak dan saraf. Kolesterol merupakan bahan antara 

pembentukan sejumlah steroid penting, seperti asam empedu, 

asam folat, hormon-hormon adrenal korteks, estrogen, 

androgen dan progesteron. Kolesterol di dalam tubuh terutama 

diperoleh dari hasil sintesis di dalam hati. Bahan bakunya 

diperoleh dari karbohidrat, protein atau lemak, jumlah yang 

disintesis bergantung pada kebutuhan tubuh dan jumlah yang 

diperoleh dari makanan (Almatsier, 2002).  

 

4.4 Pengaruh Subtitusi Daging Ayam dengan Oat 

terhadap Kadar Abu Sosis  

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa subtitusi 

daging ayam dengan oat (Avena sativa L.) pada sosis ayam 

memberikan perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) terhadap 

kadar abu sosis, sehingga tidak dilanjutkan pada Uji Duncan. 

Data dan analisis ragam selengkapnya disajikan pada 

Lampiran 8. Berdasarkan nilai rata-rata kadar abu pada Tabel 

6 menunjukkan bahwa nilai kadar abu tertinggi pada perlakuan 

yang diberi subtitusi daging ayam 100% dengan oat 0%, yaitu 

sebesar 1,10% dan nilai kadar abu terendah pada perlakuan 

yang diberi subtitusi daging ayam 60% dengan oat 40%, yaitu 

sebesar 0,98%. Nilai kadar abu semakin menurun dari P0, P1, 

P2, P3 dan P4. Nilai kadar abu penelitian sesuai dengan Singal 

dkk. (2011) memaparkan bahwa nilai kadar abu sosis ikan 

gabus dengan empat perlakuan dan 3 ulangan memiliki nilai 

rata-rata antara 2,37–2,74%. Nilai rata-rata kadar abu sosis 

ikan gabus yang dihasilkan nilai tertinggi pada formula 

penambahan 7,5 g tepung wortel dan 7,5 g tepung sagu dalam 

100 g daging ikan, sedangkan nilai terendah diperoleh pada 

sosis ikan dengan formula penambahan 2,5 g tepung wortel 

dalam 12,5 g tepung sagu. Nilai kadar abu penelitian tidak 
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sesuai dengan Santhi and Kalaikannan (2014) bahwa pada 

pembuatan nugget ayam dengan penambahan oat memiliki 

nilai kadar abu yang semakin meningkat dari P0 (tanpa 

penambahan oat), P1 (penambahan oat 10%) dan P2 

(penambahan oat 20%). Nilai kadar abu dari P0, P1 dan P2 

berturut-turut 1,76%; 2,07% dan 2,08%.  

Subtitusi oat yang semakin tinggi mengakibatkan 

semakin terjadi penurunan nilai kadar abu sosis ayam. Rata-

rata nilai kadar abu sosis ayam antara 0,98-1,10% dan masih 

dinyatakan memenuhi persyaratan Anonimous (2015) yaitu 

maksimal kadar abu 3%, hal ini dapat dikatakan masih sesuai 

dengan kriteria mutu sosis. Wijaya dkk. (2010) menjelaskan 

bahwa kadar abu berkaitan erat dengan kebersihan dan 

kemurnian bahan, sehingga persyaratan kadar abu sangat 

penting untuk mengetahui tingkat kebersihan dan kemurnian 

suatu bahan. Purnomo (2012) menambahkan bahwa serat 

tercena seperti buah-buahan kering, sayuran kering dan serat 

serelia seperti oat memiliki berbagai macam sifat yang 

berbeda seperti kelarutan, viskositas, kemampuan membentuk 

gel dan kemampuan mengikat air, kemampuan menyerap 

minyak dan kemampuan mengikat molekul organik dan 

mineral yang semua ini akan sangat berpengaruh pada kualitas 

dan karakteristik produk.  

 

4.5 Pengaruh Subtitusi Daging Ayam dengan Oat 

terhadap Kadar Karbohidrat Sosis  

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa subtitusi 

daging ayam dengan oat (Avena sativa L.) pada sosis ayam 

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

kadar karbohidrat sosis, sehingga dilanjutkan pada Uji Duncan 

1%. Data dan analisis ragam selengkapnya disajikan pada 
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Lampiran 9. Berdasarkan nilai rata-rata kadar karbohidrat pada 

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai kadar karbohidrat tertinggi 

pada perlakuan yang diberi subtitusi daging ayam 60% dengan 

oat 40%, yaitu sebesar 18,95% dan nilai kadar karbohidrat 

terendah pada perlakuan yang diberi subtitusi daging ayam 

100% dengan oat 0%, yaitu sebesar 10,60%. Nilai kadar 

karbohidrat semakin meningkat dari P0, P1, P2, P3 dan P4. Nilai 

kadar karbohidrat erat sekali hubungannya dengan kadar 

energi, selain sebagai sumber energi karbohidrat memiliki 

fungsi sebagai pemberi rasa manis pada makanan, penghemat 

protein, pengatur metabolisme lemak serta membantu 

pengeluaran feses (Almatsier, 2002). Nilai kadar karbohidrat 

yang semakin meningkat sebanding dengan penelitian Santhi 

and Kalaikannan (2014) bahwa pada pembuatan nugget ayam 

dengan penambahan oat memiliki nilai energi yang semakin 

meningkat dari P0 (tanpa penambahan oat), P1 (penambahan 

oat 10%) dan P2 (penambahan oat 20%). Nilai energi dari P0, 

P1 dan P2 berturut-turut 1871 kkal, 1880 kkal dan 2046 kkal.  

Berdasarkan Tabel 6 perlakuan subtitusi daging ayam 

60% dengan oat 40% (P4), memberikan pengaruh yang tinggi, 

namun pengaruhnya tidak berbeda dengan  perlakuan subtitusi 

daging ayam 70% dengan oat 30% (P3) dan subtitusi daging 

ayam 80% dengan oat 20% (P2). Subtitusi oat yang semakin 

tinggi menunjukkan kadar karbohidrat yang semakin 

meningkat, sehingga penambahan oat yang semakin tinggi 

sangat berpengaruh pada kadar karbohidrat sosis, karena oat 

merupakan sumber serat dan karbohidrat kompleks. Serat 

merupakan nama lain dari polisakarida nonpati dan merupakan 

bagian dari karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks ini 

dapat mengandung sampai tiga ribu unit gula sederhana yang 

tersusun dalam bentuk rantai panjang lurus atau bercabang, 
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terutama glukosa. Jenis polisakarida yang penting dalam ilmu 

gizi adalah pati, dekstrin, glikogen dan polisakarida nonpati 

atau serat (Almatsier, 2002). Serat tercerna disamping 

bermanfaat dalam penurunan kolesterol dalam tubuh bila 

ditambahkan ke dalam daging olahan dapat merubah tekstur 

serta flavor yang netral oleh peningkatan kemampuan 

mengikat air (Purnomo, 2012). 

Rata-rata nilai kadar karbohidrat sosis ayam antara 

10,60-18,95% dan belum   dinyatakan memenuhi persyaratan 

Anonimous (1995) yaitu maksimal kadar karbohidrat 8%. 

Kandungan karbohidrat dalam oat cukup tinggi, dalam 100 g 

oat mengandung 66,3 g (Ahmad et al. 2014), sehingga dengan 

kandungan karbohidrat yang termasuk serat pangan 

diharapkan mampu menurunkan kadar kolesterol dalam darah, 

hal ini sejalan dengan (Letexier et al., 2003) bahwa serat 

pangan berupa β-glucan, psyllium, pektin dan inulin terbukti 

dapat mengendalikan kolesterol. Almatsier (2002) 

menambahkan bahwa β-glucan terutama terdiri atas polimer 

glukosa bercabang yang terikat dalam bentuk β (1-3) dan β (1-

9). β-glucan terdapat dalam serelia terutama di dalam oat dan 

barley serta berperan dalam menurunkan kadar kolesterol 

darah. Anonimous (1990) menganjurkan agar 55-75% 

konsumsi energi total berasal dari karbohidrat kompleks dan 

paling banyak hanya 10% berasal dari gula sederhana, 

demikian pula tidak ada anjuran kebutuhan sehari secara 

khusus untuk serat makanan, Lembaga Kanker Amerika 

menganjurkan makan 20-30 g serat sehari.  

Anonimous (2005) menjelaskan bahwa total serat 

pangan terdiri dari serat pangan fungsional dan serat pangan. 

Serat pangan fungsional adalah karbohidrat yang tidak dapat 

dicerna dan mempunyai efek manfaat fisiologis bagi manusia. 
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Serat pangan adalah karbohidrat yang tidak dapat dicerna dan 

lignin yang terdapat dalam tanaman. Serat pangan merupakan 

komponen polisakarida yang bukan starch (non-starch 

polysaccharides) pembentuk struktur tanaman seperti selulosa, 

hemiselulosa, pektin, gum, lignin dan lain-lain. Serat tidak 

dapat dicerna oleh enzim pencernaan manusia. Serat pangan 

(dietary fiber) secara fisik terdiri dari serat pangan yang larut 

air dan serat pangan yang tidak larut air, kedua serat pangan 

ini memperlama masa transit makanan dalam organ 

pencernaan (memperlama rasa kenyang) dan sebagian 

difermentasi oleh mikroba usus menjadi asam lemak rantai 

pendek. Serat pangan larut air yang umumnya terdapat dalam 

buah, kacang dan sereal berfungsi untuk memperlambat 

penyerapan glukosa, kolesterol dan garam empedu di dalam 

usus halus, sehingga menurunkan kadar gula dan kolesterol 

darah, sedangkan serat pangan yang tidak larut air berguna 

memperlambat pencernaan starch, membantu pergerakan usus 

dan melancarkan buang air besar. Karbohidrat terdiri atas 

unsur-unsur karbon (C), hidrogen (H) dan oksigen (O). 

Perbandingan antara hidrogen dan oksigen pada umumnya 

adalah 2:1 seperti halnya air, oleh karena itu diberi nama 

karbohidrat (Almatsier, 2002). 

 

4.6 Pengaruh Subtitusi Daging Ayam dengan Oat 

terhadap Kadar Garam Sosis  

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa subtitusi 

daging ayam dengan oat (Avena sativa L.) pada sosis ayam 

memberikan perbedaan yang nyata (P<0,05) terhadap kadar 

garam sosis, sehingga dilanjutkan pada Uji Duncan 5%. Data 

dan analisis ragam selengkapnya disajikan pada Lampiran 10. 

Berdasarkan nilai rata-rata kadar garam pada Tabel 6 
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menunjukkan bahwa nilai kadar garam tertinggi pada 

perlakuan yang diberi subtitusi daging ayam 100% dengan oat 

0%, yaitu sebesar 1,72% dan nilai kadar garam terendah pada 

perlakuan yang diberi subtitusi daging ayam 60% dengan oat 

40%, yaitu sebesar 1,26%. Nilai kadar garam semakin 

menurun dari P0, P1, P2, P3 dan P4.  

Berdasarkan Tabel 6 perlakuan subtitusi daging ayam 

100% dengan oat 0% (P0) memberikan pengaruh yang tinggi, 

namun pengaruhnya tidak berbeda dengan  perlakuan subtitusi 

daging ayam 90% dengan oat 10% (P1). Subtitusi oat yang 

semakin tinggi menunjukkan kadar garam semakin menurun, 

sedangkan subtitusi daging ayam yang tinggi menunjukkan 

kadar garam sosis menjadi semakin meningkat. Garam 

memiliki hubungan erat dengan protein daging. Lawrie (2003) 

menjelaskan bahwa serat-serat urat daging (myofibril) 

cenderung untuk membengkak dalam larutan hipertonik atau 

pada garam berkonsentrasi tinggi, pembengkakan paling besar 

kira-kira pada konsentrasi 6% Natrium Clorida (NaCl) dan 

menyebabkan pengerutan. Hal ini didukung oleh Agustina dan 

Handayani (2015) yang menjelaskan bahwa komponen bahan 

lain untuk pembuatan sosis yaitu bahan curing dimana 

didalamnya terdapat campuran garam curing yaitu garam. 

Tujuan curing antara lain untuk mendapatkan warna yang 

stabil, aroma, tekstur dan kelezatan yang baik, mengurangi 

pengerutan daging (shrinkage) selama proses tersebut serta 

memperpanjang masa simpan produk daging.   

Rata-rata nilai kadar garam sosis  antara 1,26-1,72%, 

belum adanya SNI kadar garam sosis sehingga belum 

diperoleh perlakuan terbaik pada uji kadar garam. Koswara 

(2009) menjelaskan bahwa penambahan nitrit dibatasi 

maksimum 200 ppm (200 mg/kg bahan) karena pada 
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konsentrasi tinggi dapat membahayakan kesehatan. Almatsier 

(2002) menjelaskan bahwa garam dapur atau NaCl merupakan 

sumber utama natrium. Natrium menjaga keseimbangan asam 

basa di dalam tubuh dengan mengimbangi zat-zat yang 

membentuk asam, berperan dalam transmisi saraf dan 

kontraksi otot, selain itu berperan dalam absorpsi glukosa dan 

sebagai alat angkut zat-zat gizi lain melalui membran, 

terutama melalui dinding usus. 

 Penggaraman merupakan pengawetan daging dengan 

cara pengurangan mikroorganisme yang ditemukan dalam 

sosis, apabila cukup garam yang ada dalam sosis, maka sistem 

air yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroorganisme 

menjadi tidak tersedia. Permasalahan utama yang dihadapi 

adalah jumlah garam yang terlalu banyak akan mempengaruhi 

selera konsumen, khususnya akan dikonsumsi langsung, oleh 

karenanya perlu pencucian dan pembilasan yang akan 

mengurangi jumlah garam sebelum diproses lebih lanjut 

(Purnomo, 2012). Konsentrasi garam yang ditambahkan pada 

penelitian yaitu sebanyak 2% dari total semua bahan pada 

masing-masing perlakuan, sehingga konsentrasi garam pada 

masing-masing perlakuan adalah sama. Wilson et al. (1981) 

memaparkan bahwa larutan garam mempercepat kelarutan 

protein otot dan memperbaiki daya mengikat airnya, tanpa 

penambahan garam, tidak akan terbentuk emulsi sosis. 

Koswara (2009) menambahkan bahwa garam berfungsi untuk 

memberikan cita rasa, mengawetkan dan yang paling penting 

adalah untuk melarutkan protein. Garam dapur berpengaruh 

terhadap pengembangan volume dan daya ikat air dari daging.  

Kandungan garam yang ada pada sosis dalam 

penelitian dapat meningkatkan umur simpan, karena berbagai 

produk olahan daging merupakan pangan yang mudah rusak 
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sehingga diperlukan garam sebagai pengawet. Nur dan 

Suryani (2012) memaparkan bahwa penggunaan nitrit 

dilakukan untuk meminimalisir ketengikan yang dapat muncul 

pada daging dan dapat memperpanjang masa simpan produk 

daging, hal ini dikarenakan produk sosis tidak selalu habis 

terjual hanya dalam waktu satu hari, penyimpanannya pun 

dilakukan pada suhu beku yaitu disimpan di freezer. Kadar 

garam sangat berpengaruh terhadap cita rasa pada sosis, yaitu 

menghasilkan rasa yang gurih. Anonimous (1990) 

menganjurkan pembatasan konsumsi garam dapur hingga 6 g 

sehari. Pembatasan dilakukan mengingat peranan potensial 

natrium dalam menimbulkan tekanan darah tinggi (hipertensi). 

Almatsier (2002) menjelaskan bahwa jika seseorang 

mengonsumsi terlalu banyak garam, kadar natrium darah akan 

meningkat, ketika natrium di dalam sel meningkat secara 

berlebihan, maka air akan masuk ke dalam sel dan berakibat 

pembengkakan sel, namun jika kehilangan natrium akan 

mengganggu keseimbangan cairan tubuh. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: 

a. Susbstitusi daging ayam dengan oat (Avena sativa L.) 

dapat meningkatkan kualitas kimia yaitu pada kadar 

karbohidrat serta dapat menurunkan kadar air, kadar 

protein, kadar lemak, kadar abu serta kadar garam sosis, 

karena kandungan protein dan lemak pada oat (Avena 

sativa L.) lebih rendah dibandingkan daging ayam. 

b. Perlakuan tertinggi dari sosis yang disubstitusi daging 

ayam dengan oat (Avena sativa L.) berdasarkan syarat 

mutu sosis SNI 2015 yaitu pada subtitusi daging ayam 

60% dan oat 40% (P4) dengan kadar air sebesar 63,68%, 

kadar protein sebesar 11,64%, kadar lemak sebesar 

4,75%, kadar abu sebesar 0,98%, kadar karbohidrat 

sebesar 18,95%, dan kadar garam 1,26%. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, sebaiknya menggunakan 

formulasi daging ayam 60% dan oat 40% dalam pembuatan 

sosis untuk mendapatkan kualitas kimia sosis yang baik 

ditinjau dari segi nutrisi. Diperlukan penelitian lebih lanjut 

sebagai pengganti oat dari bahan lainnya (sayur, buah, umbi-

umbian serta kacang-kacangan) untuk sumber serat yang dapat 

memperbaiki kandungan nutrisi dalam berbagai olahan daging 

lainnya, selain itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai 

profil asam lemak yang lebih spesifik dalam sosis. 

  



56 
 



57 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Agustina, A.I, T dan S. Handayani. 2015. Pengaruh 

Penambahan Angkak dan Jumlah Tapioka Terhadap 

Sifat Organoleptik Sosis Udang. e-Journal Boga 

04(3): 30-38. 

Ahmad, M., G. Zaffar., Z.A. Dar and M. Habib. 2014. A 

Review on Oat (Avena sativa L.) as a Dual-Purpose 

Crop. Journal Scientific Research. 9(4): 52-59. 

Almatsier, S. 2002. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. PT Gedia Pustaka 

Utama. Jakarta. 

Anonimous. 1995. Sosis Daging. SNI 01-3820-1995. Dewan 

Standarisasi Nasional. Jakarta 

                      1995. Daftar Komposisi Zat Gizi Pangan 

Indonesia. Departemen Kesehatan RI, Indonesia, 

Departemen Kesehatan, Direktorat Jenderal 

Pembinaan Kesehatan Masyarakat Daftar Komposisi 

Zat Gizi Pangan Indonesia, Jakarta. 

                      2015. Statistik Indonesia. Badan Pusat Statistik. 

Jakarta  

         2015. Sosis Daging. SNI 3820-2015. Dewan 

Standarisasi Nasional. Jakarta. 

        1985. Energy and Protein Requirements. Report 

of a Joint FAO/WHO/UN Expert Consultation. 

Geneva. 

          1990. Diet Nutrition, and The Prevention of 

Chronic Diseases. WHO Technical Report Series 

797. Geneva. 



58 
 

        2005. Dietary Reference Intake for Energy, 

Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, 

Protein, and Amino Acids. A Report of the Panel on 

Macronutrients, Subcommittees on Upper Reference 

Levels of Nutrients and Interpretation and Uses of 

Dietary Reference Intakes, and the Standing 

Committee on the Scientific Evaluation of Dietary 

Reference Intakes. National Academies Press, 

Washington, DC.  

AOAC. 2007. Official Methods of Analysis 18th edn, 

Association of Official Analytical Chemists. 

Githersburg, MD. 

  2007. Official Methods of Analysis 18th edn, 

Association of Official Analytical Chemists. 

Githersburg, MD. 

Ben, E. S., Zulianis dan A. Halim. 2007. Studi Awal 

Pemisahahan Amilosa dan Amilopektin Pati 

Singkong dengan Frasinasi Butanol Air. Jurusan 

Farmasi Fakultas MIPA Universitas Andalas Padang. 

Jurnal Sains dan Teknologi Farmasi. 12(1): 1-11. 

Berbentea, F., L. Georgescu., A. Rinovetz., G. Bujanca., L. 

Micula., M. Danci., I. David and O. Danci. 2012. 

Determination of Fat and Protein Content in Italian 

Sausage Commercialized in Timisoara. Journal of 

Horticulture, Forestry and Biotechnology. 16(2): 

276-278. 

Fahmi, M. F., R. T. S. Adikara, dan H. W. Sunaryo. 2015. 

Pengaruh Penambahan Oat (Avena sativa) pada 

Pakan Finisher Terhadap Kandungan Kolesterol 

Darah pada Ayam Pedaging Jantan. Jurnal 

Agoveteriner. 3(2): 78-84. 



59 
 

Fox, P. F and J. J. Condon. 1982. Food Proteins. University 

College. New York. 

Gibson, L. and Benson, B. 2002. Origin, History, and Uses of 

Oat (Avena sativa) and Wheat (Triticum aestivum). 

Iowa State University, Department of Agonomy. 

http://www.agon.iastate.edu/courses/agon212/Readin

gs/Oat_wheat_history htm. 

Indrasari, S. D dan Z. Mardiah. 2011. Korelasi Amilosa 

terhadap Konsistensi Gel, Nisbah Penyerapan Air 

(Npa) dan Nisbah Pengembangan Volume (Npv) 

pada Beras Varietas Lokal. Balai Besar Penelitian 

Tanaman Padi. Sukamandi. Diakses pada tanggal 25 

Oktober 2015. 

Inglett, G. E and D. Chen. 2012. Antioxidant and Pasting 

Properties of Oat β-Glucan Hydrocolloids. Food and 

Nutrition Sciences. Vol 3: 827-835. 

Jimenez, C. F., J. Carballo and S. Cofrades. 2001. Healthier 

Meat and Meat Product: The Role As Functional 

Food. Meat Science. 59: 5-13. 

Keeton. 2001. A Comparison of Nonmeat Proteins, Sodium, 

Tripolyphosphate and Processing Temperature 

Effects on Physical and Sensory Properties of 

Frankfurters. Journal of Food Science. 49: 1462-

1474. 

Koswara, S. 2009. Pengolahan Daging. eBook Pangan. 

Diakses Pada Tanggal 25 Oktober 2015. 

Lawrie, R. A. 2003. Ilmu Daging Edisi Kelima. Penerjemah: 

A. Parakkasi. UI Press. Jakarta. 

http://www.agron.iastate.edu/courses/agron212/Readings/Oat_wheat_history%20htm
http://www.agron.iastate.edu/courses/agron212/Readings/Oat_wheat_history%20htm


60 
 

Letexier, D., F. Diraison and M. Beylot. 2003. Addition of 

Inulin to a Moderately High-Carbohydrate Diet 

Reduces Hepatic Lipogenesis and Plasma 

Triacylglycerol Concentrations in Humans. 

American Journal Clinical Nutrition. 77: 559–64.  

Matulessy, D. N., E. Suryanto dan Rusman. 2010. Evaluasi 

Karakteristik Fisik, Komposisi Kimia dan Kualitas 

Mikrobia Karkas Broiler Beku yang Beredar di Pasar 

Tradisional Kabupaten Halmahera Utara, Maluku 

Utara. Buletin Peternakan. 34(3): 178-185. 

McGuire, M and K.A. Beerman. 2011. Nutritional Sciences: 

From Fundamentals to Food, Second Edition. 

Wadsworth Cengage Learning, Belmont. 

Mega, O. 2010. Pengaruh Substitusi Susu Skim oleh Tepung 

Kedelai sebagai Binder terhadap Beberapa Sifat 

Fisik Sosis yang Berbahan Dasar Surimi-like 

Kerbau. Jurnal Sain Peternakan Indonesia. 5(1): 51-

58.  

Nur, H. H dan D. Suryani. 2012. Analisis Kandungan Nitrit 

dalam Sosis pada Distributor Sosis di Kota 

Yogyakarta Tahun 2011. Jurnal Kesehatan 

Masyarakat. 6(1): 1-74.  

Pandian, R. S. 2013. Functional Foods in Managing Diabetes. 

International Journal of Pharma and Bio Sciences. 

4(2): 572 – 579.  

Prastini, A. I dan S. B. Widjanarko. 2015. Pembuatan Sosis 

Ayam Menggunakan Gel Porang (Amorphophallus 

mueleri Blume) sebagai Bahan Pengikat terhadap 

Karakteristik Sosis. Jurnal Pangan dan Agoindustri. 

3(4): 1503-1511. 



61 
 

Prayitno, A. H., F. Miskiyah., A. V. Rachmawati., T. M. 

Baghaskoro., B. P. Gunawan dan Soeparno. 2009. 

Karakteristik Sosis dengan Fortifikasi β- Caroten 

dari Labu Kuning (Cucurbita moschata). Buletin 

Peternakan. 33(2): 111-118.  

Purnomo, H. 2012. Teknologi Pengolahan dan Pengawetan 

Daging. UB Press. Malang. 

Rasyaf, M. 2004. Memasarkan Hasil Peternakan. Penebar 

Swadaya. Jakarta. 

Rohman dan Sumantri. 2007. Analisis Makanan. Gadjah Mada 

Universitas Press. Yogyakarta. 

Saiwan, T. 2009. The Use of Full Fat Rice Bran as Functioanal 

Ingedient in Sausage. Mahidol University. Bangkok. 

Santhi, D. and A. Kalaikannan. 2014. The Effect of The 

Addition of Oat Flour in Low Fat Chicken Nuggets. 

Journal Nutrition Food Science. 4(1): 1-4.  

Singal, C. Y., E. J. N Nurali., T. Koapaha dan G. S. S. 

Djarkasi. 2001. Pengaruh Penambahan Tepung 

Wortel (Daucus carota L.) pada Pembuatan Sosis 

Ikan Gabus (Ophiocephalus striatus). Ilmu dan 

Teknologi Pangan. Fakultas Pertanian UNSRAT. 

Soeparno. 2009. Ilmu dan Teknologi Daging. Edisi kelima. 

Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 

Steel, R. G. D. and J. H. Torrie. 1993. Prinsip dan Prosedur 

Statistika (Pendekatan Biometrik) Penerjemah B. 

Sumantri. Gedia Pustaka Utama. Jakarta. 

Sudarmadji., S. B. Haryono dan Suhardi. 1986. Analisa Bahan 

Makanan Hasil Pertanian. Liberty. Yogyakarta. 



62 
 

Taklim, D., D. Rosyidi dan Achmanu. 2003. Pengaruh 

Penggunaan Pokem (Setaria italica sp.) Sebagai 

Subtitusi Jagung dalam Pakan Terhadap Kualitas 

Fisik Daging Bagian Dada Ayam Pedaging. Fakultas 

Peternakan. Universitas Brawijaya. Malang. 

Widyastuti, N., T. Baruji., R. Giarni., H. Isnawan., P. Wahyudi 

dan Donowati. 2011. Analisa Kandungan Beta-

Glukan Larut Air dan Larut Alkali dari Tubuh Buah 

Jamur Tiram (Pleurotus ostreatus) dan Shitake 

(Lentinus edodes). Jurnal Sains dan Teknologi 

Indonesia. 13(3): 182-191.  

Wijaya, H. dan Nirwana. 2010. Kajian Teknis Standar 

Nasional Biskuit SNI 0129731992, Proseding PPI 

Standarisasi 2010. Banjarmasin. 

Wilson, N. R. P., E. J. Dyett., R. B. Hughes and C. R. V. 

Jones. 1981. Meat and Meat Product: Factor 

Effecting Quality Control. Aplied Sciences 

Publishers, Ltd., London and New Jersey. 

Winanti, E. R., M.A.M. Andriani dan E. Nurhartadi. 2013. 

Pengaruh Penambahan Bit (Beta vulgaris) sebagai 

Pewarna Alami Terhadap Karakteristik Fisikokimia 

dan Sensori Sosis Daging Sapi. Jurnal Teknosains 

Pangan. 2(4): 18-24. 

Winarno, F. G. 1986. Kimia Pangan dan Gizi. PT. Gedia. 

Jakarta. 

 2004. Kimia Pangan dan Gizi X. PT Gedia 

Pustaka Utama. Jakarta. 

Wulandari, D., N. Komar dan S. H. Sumarlan. 2013. 

Perekayasaan Pangan Berbasis Produk Lokal 

Indonesia (Studi Kasus Sosis Berbahan Baku Tempe 



63 
 

Kedelai). Jurnal Bioproses Komoditas Tropis. 1(2): 

73-82. 

Yang, H. S., G. P. Kim., S. G. Choi and S. T. Joo. 2010. 

Physical and Sensory Properties of Low Fat Sausage 

Amended with Hydrated Oatmeal and Various 

Meats. Korean Journal Food Science Animal Resour. 

30(3): 365-372. 

Yilmaz, I and O. Daglioglu. 2003. The Effect of Replacing Fat 

with Oat Brand on Fatty Acid Composition and 

Physicochemical Properties of Meatball. Meat 

Science. 65: 19-23. 

Yitnosumartono, S. 1993. Percobaan Perancangan, Analisis 

dan Interpretasinya. Gamedia Pustaka. Jakarta.  

 



64 
 



65 
 

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Pengukuran Kadar Air, Kadar Protein dan 

Kadar Lemak dengan Menggunakan 

Foodscan
TM 

(Type 78810 Foss Electric A/S 69 

DK Slangerupade Denmark) (AOAC, 2007) 

1. Timbang sampel yang telah dihaluskan (digiling) 

menggunakan meat geander, kemudian timbang 

sampel ±100 g 

2. Masukkan pada cawan/sample cups (diameter 15 cm) 

kemudian diratakan hingga rata (permukaan tertututp 

rapat) 

3. Hidupkan komputer yang telah terhubung dengan alat 

foodscan 

4. Tekan tombol icon foodscan atau tekan menu lalu cari 

prog foodscan 

5. Masukkan dalam ruang foodscan 

6. Pilih tool analysis, kemudian tekan on (alat akan 

mendeteksi/membaca rerata kadar air, protein, lemak 

dan kolagen dalam satuan %) 

7. Berti kode sample  

8. Tekan tombol print untuk mencetak data analisis 

9. Tekan save untuk menyimpan data analisis 

10. Tekan tombol exit untuk keluar 
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Lampiran 2. Pengukuran Kadar Abu Metode Oven/Tanur 

(AOAC, 1995) 

 

1. Diambil cawan porselin dan dimasukkan dalam tanur 

600
o
C selama 1 jam 

2. Dimasukkan eksikator dengan tang penjepit dan 

didiamkan 1 jam 

3. Ditimbang cawan porselin (berat A) g 

4. Diambil sampel 3-5 g dan dimasukkan ke dalam 

cawan porselin dan ditimbang lagi (berat B) g 

5. Dimasukkan dalam tanur 600
o
C sampai warna putih 

menjadi abu-abu selama 4 jam 

6. Diambil cawan porselin, dimasukkan ke eksikator dan 

didiamkan selama 1 jam kemudian ditimbang (berat 

C) g 

7. Perhitungan Kadar Bahan Anorganik (Abu) 

% Kadar Abu=    C-A X 100% 

    B-A 
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Lampiran 3. Pengukuran Kadar Karbohidrat Metode  (by 

difference) (Winarno, 1986) 

Kadar karbohidrat ditentukan dengan metode by 

difference yaitu dengan perhitungan melibatkan kadar air, 

kadar abu, kadar protein dan kadar lemak. Berikut ini adalah 

persamaan yang digunakan dalam menghitung kadar 

karbohidrat dengan metode by difference. 

 

Kadar karbohidrat (%) = 100% – (% kadar air + % kadar abu 

+ %kadar protein + %kadar lemak) 
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Lampiran 4. Pengukuran Kadar Garam dengan Metode 

Mohr (AOAC, 1995) 

1. Ditimbang sampel sebanyak 1-5 g 

2. Dimasukkan ke dalam lanu Erlemeyer 250 mL 

3. Ditambahkan dengan 100 mL aquadest 

4. Dibiarkan selama 5-10 menit dengan pengadukan 

perlahan-lahan 

5. Ditambahkan 2 mL larutan K2CrO4 sebanyak 5% 

dalam aquadest 

6. Dititrasi dengan larutan AgNO3 0,1 N sampai 

terbentuk merah kecoklatan yang pertama dan 

warna ini tetap selama 30 detik 

7. Perhitungan: 

Kadar NaCl (%)=  mL AgNO3 x N AgNO3 x 58,48   x 100% 

             berat sampel (g) 
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Lampiran 5 . Data dan Analisis Ragam Kadar Air Sosis 

(%) Ayam dengan Oat 

 

Faktor Koreksi = (T yij)
2 
/rt 

   = (1301,94)
2
/ 5x4 

   = 84752,39 

JK Total   = (y11
2  

+ y12
2
 + ... + ytr

2
 ) – FK 

   = (67,62
2
 + 67,29

2
 + ... + 68,29

2
) - 84752,39 

   = 120,06 

JK Perlakuan   = ( Ty1i
2 
 + Ty2i

2
 + ... + yti

2
 ) /r – FK 

= (268,11
2
 + 264,70

2
 + 257,42

2
 + 257,00

2
 +    

254,72
2
) /4 - 84752,39 

   = 32,66 

 

JK Galat  = JK Total - JK Perlakuan  

   = 120,06 - 32,66 

   = 87,40 

 

 

 

 

 

Perlakuan 

(i) 

Ulangan (j) Total Rata-

rata 1 2 3 4 

P0 67,62 67,29 65,47 67,73 268,11 67,03 

P1 66,95 66,71 65,18 65,87 264,70 66,17 

P2 66,07 64,75 62,83 63,78 257,42 64,36 

P3 66,95 64,23 63,66 62,17 257,00 64,25 

P4 66,02 62,81 57,61 68,29 254,72 63,68 

Total 333,60 325,78 314,74 327,84 1301,94  
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Tabel Analisa Ragam (ANOVA) 

SK db JK KT 
F 

hitung 

F tabel 

F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 4 32,66 8,16 1,40 3,06 4,89 

Galat 15 87,40 5,83 
  

 

Total 19 
    

 

 

F Hitung < F 0,05 

Kesimpulan: Presentase subtitusi daging ayam dengan oat 

(Avena sativa L.) memberikan perbedaan yang 

tidak nyata terhadap kadar air sosis (P>0,05). 
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Lampiran 6 . Data dan Analisis Ragam Kadar Protein 

Sosis (%) Ayam dengan Oat 

 

Faktor Koreksi = (T yij)
2 
/rt 

   = (271,87)
2
/ 5x4 

   = 3695,53 

JK Total   = (y11
2  

+ y12
2
 + ... + ytr

2
 ) – FK 

   = (15,67
2
 + 15,75

2
 + ... + 10,41

2
) – 3695,53 

   = 35,05 

JK Perlakuan   = ( Ty1i
2 
 + Ty2i

2
 + ... + yti

2
 ) /r – FK 

   = (61,45
2
 + 55,94

2
 + 54,32

2
 + 53,59

2
 +  

46,58
2
) /4 – 3695,53 

   = 28,4 

JK Galat  = JK Total - JK Perlakuan  

   = 35,05 – 28,47 

   = 6,58 

Tabel Analisa Ragam (ANOVA) 

SK db JK KT 
F 

hitung 

F tabel 

F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 4 28,47 7,12 16,22 3,06 4,89 

Galat 15 6,58 0,44 
  

 

Total 19 
    

 

Perlakuan 

(i) 

Ulangan (j) Total Rata-

rata 
1 2 3 4 

P0 15,67 15,75 15,45 14,59 61,45 15,36 

P1 13,14 13,79 14,09 14,93 55,94 13,98 

P2 13,66 13,18 13,41 14,08 54,32 13,58 

P3 13,00 13,33 14,26 13,01 53,59 13,40 

P4 12,55 12,11 11,51 10,41 46,58 11,64 

Total 68,01 68,14 68,70 67,02 271,87  
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F Hitung >F 0,01 

Kesimpulan: Presentase subtitusi daging ayam dengan oat 

(Avena sativa L.) memberikan perbedaan yang 

sangat nyata terhadap kadar protein sosis 

(P<0,01). 

JK Galat  = JK Total - JK Perlakuan  

   = 35,05 – 28,47 

   = 6,58 

Tabel Analisa Ragam (ANOVA) 

SK db JK KT 
F 

hitung 

F tabel 

F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 4 28,47 7,12 16,22 3,06 4,89 

Galat 15 6,58 0,44 
  

 

Total 19 
    

 

 

F Hitung >F 0,01 

Kesimpulan: Presentase subtitusi daging ayam dengan oat 

(Avena sativa L.) memberikan perbedaan yang 

sangat nyata terhadap kadar protein sosis 

(P<0,01). 

Terdapatnya perbedaan perlakuan subtitusi daging ayam 

dengan oat, maka dilanjutkan Uji Jarak Berganda Duncan 

(UJBD). 

Uji Jarak Nyata Duncan 1% 

SE  
√        
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      = 
√    

 
 

      = 0,33 

JND 1% 4,17 4,37 4,50 4,58 

JNT 1% 1,38 1,45 1,49 1,52 

 

Tabel Notasi Kelompok 

           Perlakuan Rata-rata Notasi 

                P4 11,64   a 

                P3 13,40     b 

P2 13,58     b 

P1 13,98     b 

P0 15,36       c 

 

Kesimpulan :  

Presentase subtitusi daging ayam 100% dengan oat 0% (P0) 

memberikan pengaruh yang tinggi terhadap kandungan protein 

sosis.
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Lampiran 7. Data dan Analisis Ragam Kadar Lemak Sosis 

(%) Ayam dengan Oat 

 

Faktor Koreksi = (T yij)
2 
/rt 

   = (106,32)
2
/ 5x4  

   = 565,04 

JK Total   = (y11
2  

+ y12
2
 + ... + ytr

2
 ) – FK 

   = (4,76
2
 + 5,52

2
 + ... + 4,50

2
) – 565,04 

   = 25,41 

JK Perlakuan   = ( Ty1i
2 
 + Ty2i

2
 + ... + yti

2
 ) /r – FK 

= (23,64
2
 + 22,22

2
 + 21,74

2
 + 19,71

2
 + 19,01

2
)  

      /4 -565,04   

 = 3,58 

JK Galat  = JK Total - JK Perlakuan  

   = 25,41 - 3,58 

   = 21,83

Perlakuan 

(i) 

Ulangan (j) 

Total 

Rata- 

rata 

1 2 3 4 

P0 4,76 5,52 8,86 4,50 23,64 5,91 

P1 4,34 4,75 6,47 6,67 22,22 5,55 

P2 4,83 4,95 6,25 5,72 21,74 5,44 

P3 3,94 4,71 6,12 4,95 19,71 4,93 

P4 3,83 5,15 5,53 4,50 19,01 4,75 

Total 21,70 25,08 33,23 26,34 106,32  
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Tabel Analisa Ragam (ANOVA) 

SK db JK KT 
F 

hitung 

F tabel 

F 

0,05 

F 

0,01 

Perlakuan 4 3,58 0,89 0,61 3,06 4,89 

Galat 15 21,83 1,46 
  

 

Total 19 
    

 

 

F Hitung < F 0,05 

Kesimpulan: Presentase subtitusi daging ayam dengan oat 

(Avena sativa L.) memberikan perbedaan yang 

tidak nyata terhadap kadar lemak sosis 

(P>0,05). 
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Lampiran 8 . Data dan Analisis Ragam Kadar Abu Sosis 

(%) Ayam dengan Oat 

 

Faktor Koreksi = (T yij)
2 
/rt 

   = (20,70)
2
/ 5x4 

   = 21,42 

JK Total   = (y11
2  

+ y12
2
 + ... + ytr

2
 ) – FK 

   = (1,08
2
 + 0,93

2
 + ... + 0,84

2
) - 21,42 

   = 0,41 

JK Perlakuan   = ( Ty1i
2 
 + Ty2i

2
 + ... + yti

2
 ) /r – FK 

= (4,39
2
 + 4,27

2
 + 4,12

2
 + 4,00

2
 + 3,92

2
) /4 - 

21,42 

   = 0,04 

JK Galat  = JK Total - JK Perlakuan   

   = 0,41 - 0,04 

   = 0,37 

Tabel Analisa Ragam (ANOVA) 

SK db JK KT F hitung 
F tabel 

F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 4 0,04 0,01 0,50 3,06 4,89 

Galat 15 0,37 0,02  
 

 

Total 19 
    

 

 

Perlakuan 

(i) 

Ulangan (j) 

Total 

Rata-

rata 1 2 3 4 

P0 1,08 0,93 1,37 1,01 4,39 1,10 

P1 0,97 1,04 1,23 1,03 4,27 1,07 

P2 0,84 1,09 1,21 0,98 4,12 1,03 

P3 0,86 0,92 1,25 0,97 4,00 1,00 

P4 0,89 1,06 1,13 0,84 3,92 0,98 

Total 4,64 5,04 6,19 4,83 20,70  
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F Hitung < F 0,05  

Kesimpulan: Presentase subtitusi daging ayam dengan oat 

(Avena sativa L.) memberikan perbedaan yang 

tidak nyata terhadap kadar abu sosis (P>0,05). 
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Lampiran 9 . Data dan Analisis Ragam Kadar  

Karbohidrat Sosis (%) Ayam dengan Oat 

 

Faktor Koreksi = (T yij)
2 
/rt 

   = (299,19)
2
/ 5x4 

   = 4475,73 

JK Total   = (y11
2  

+ y12
2
 + ... + ytr

2
 ) – FK 

   = (10,88
2
 + 10,52

2
 + ... + 15,96

2
) - 4475,73 

   = 226,69 

JK Perlakuan   = ( Ty1i
2 
 + Ty2i

2
 + ... + yti

2
 ) /r – FK 

= (42,42
2
 + 52,89

2
 + 62,40

2
 + 65,71

2
 +               

75,78
2
) /4 - 4475,73 

   = 161,77 

JK Galat  = JK Total - JK Perlakuan  

   = 226,69 - 161,77 

   = 64,92 

Tabel Analisa Ragam (ANOVA) 

SK db JK KT F hitung 
F tabel 

F 0,05 
F 

0,01 

Perlakuan 4 161,77 40,44 9,34 3,06 4,89 

Galat 15 64,92 4,33  
 

 

Total 19 
    

 

Perlakuan 

(i) 

Ulangan (j) 

Total 

Rata-

rata 

1 2 3 4 

P0 10,88 10,52 8,85 12,17 42,42 10,60 

P1 14,61 13,73 13,05 11,51 52,89 13,22 

P2 14,61 16,04 16,31 15,44 62,40 15,60 

P3 15,27 16,82 14,72 18,91 65,71 16,43 

P4 16,71 18,88 24,24 15,96 75,78 18,95 

Total 72,07 75,98 77,16 73,99 299,19  
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F Hitung >F 0,01 

Kesimpulan: Presentase subtitusi daging ayam dengan oat 

(Avena sativa L.) memberikan perbedaan yang 

sangat nyata terhadap kadar karbohidrat sosis 

(P<0,01). 

Terdapatnya perbedaan perlakuan subtitusi daging ayam 

dengan oat, maka dilanjutkan Uji Jarak Berganda Duncan 

(UJBD). 

Uji Jarak Nyata Duncan 1% 

SE  
√        

 
 

      = 
√    

 
 

      = 1,04 

JND 1% 4,17 4,37 4,5 4,58 

JNT 1% 4,34 4,55 4,68 4,76 

Tabel Notasi Kelompok 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 10,60   a 

P1 13,22   ab 

P2 15,60     bc 

P3 16,43     bc 

P4 18,95       c 

 

Kesimpulan :  

Presentase subtitusi daging ayam 60% dengan oat 40% (P4) 

memberikan pengaruh yang tinggi terhadap kandungan 

karbohidrat, namun pengaruhnya tidak berbeda dengan 

subtitusi daging ayam 80% dengan oat 20% (P2) dan subtitusi 

daging ayam 70% dengan oat 30% (P3).
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Lampiran 10. Data dan Analisis Ragam Kadar Garam   

 Sosis (%) Ayam dengan Oat 

 

 

Faktor Koreksi = (T yij)
2 
/rt 

   = (29,50)
2
/ 5x4 

   = 43,51 

JK Total   = (y11
2  

+ y12
2
 + ... + ytr

2
 ) – FK 

   = (2,11
2
 + 1,86

2
 + ... + 1,38

2
) - 43,51 

   = 1,29 

JK Perlakuan   = ( Ty1i
2 
 + Ty2i

2
 + ... + yti

2
 ) /r – FK  

= (6,87
2
 + 6,62

2
 + 5,61

2
 + 5,38

2
 + 5,02

2
) /4 - 

43,51 

   = 0,65 

JK Galat  = JK Total - JK Perlakuan   

   = 1,29 - 0,65 

   = 0,65

Perlakuan 

(i) 

Ulangan (j) Total Rata-

rata 1 2 3 4 

P0 2,11 1,86 1,39 1,51 6,87 1,72 

P1 1,72 1,77 1,63 1,5 6,62 1,66 

P2 1,43 1,34 1,56 1,28 5,61 1,40 

P3 1,27 1,15 1,57 1,39 5,38 1,35 

P4 1,29 1,41 0,94 1,38 5,02 1,26 

Total 7,82 7,53 7,09 7,06 29,50  
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Tabel Analisa Ragam (ANOVA)  

SK db JK KT 
F 

hitung 

F tabel 

F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 4 0,65 0,16 4,00 3,06 4,89 

Galat 15 0,65 0,04  
 

 

Total 19 
    

 

 

F Hitung >F 0,05 

Kesimpulan: Presentase subtitusi daging ayam dengan oat 

(Avena sativa L.) memberikan perbedaan yang 

nyata terhadap kadar garam sosis (P<0,05). 

Terdapatnya perbedaan perlakuan subtitusi daging ayam 

dengan oat, maka dilanjutkan Uji Jarak Berganda Duncan 

(UJBD). 

Uji Jarak Nyata Duncan 5% 

SE  
√        

 
 

      = 
√    

 
  

      = 0,10 

JND 5% 3,01 3,16 3,25 3,31 

JNT 5% 0,30 0,31 0,32 0,33 
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Tabel Penotasian Kelompok 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P4 1,26   a 

P3 1,35   a 

P2 1,40   ab 

P1 1,66     bc 

P0 1,72       c 

 

Kesimpulan :  

Presentase subtitusi daging ayam 100% dengan oat 0% (P0) 

memberikan pengaruh yang tinggi terhadap kadar garam, 

namun pengaruhnya tidak berbeda dengan subtitusi daging 

ayam 90% dengan oat 10% (P1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


