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ABSTRACT

The aim of this research was to find out the
concentration of red pitaya peel paste on the chicken sausage.
The methods used for this research was experimental with
completely randomized design 5 treatments and 5 replications.
The red pitaya peel paste were divided into P0 (0%), P1 (5%),
P2 (10%), P3 (15%) and P4 (20%) from sausage batter. The
variables measured were crude protein content, pH,
antioxidant activity and thiobarbituric acid value. The data
were analyzed by analysis of variance and if showed
significant effect it would be continued by Duncan’s Multiple
Range Test. The result of showed that the red pitaya peel paste
gives highly significant effect (P<0,01) on crude protein
content, pH and antioxidant activity, and can lower
thiobarbituric acid value than the control treatment. Crude
protein content of chicken sausages produced in the study
ranged between 21.61% - 23.98% and the average pH values
of chicken sausage ranged from 6.29 to 6.38, while the
average antioxidant activity generated on chicken sausage
namely 20.35% - 31.81%. Thiobarbituric acid on days 3, 7 and
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12 respectively was 0.348, 0.680 and 1.148 on P0, and 0.304,
0.614 and 1.104 on P4. Conclusions in this research is the
addition of red pitaya peel paste can increase the levels of
crude protein and antioxidant activity, as well as reduce the pH
and TBA value of chicken sausage.

Keywords: chicken sausage, red pitaya peel, antioxidant
properties
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RINGKASAN

Daging ayam mempunyai kandungan protein, asam
amino esensial dan kadar lemak yang tinggi sehingga
menyebabkan daging menjadi sangat rentan terhadap
kerusakan, seperti terjadinya perubahan fisik, kimia ataupun
mikrobiologis. Oleh karena itu diperlukan penanganan serta
pengolahan daging untuk mempertahankan kualitas daging
tersebut. Sosis adalah salah satu produk olahan daging dengan
teknologi produk berbasis emulsi yang dapat mengkonversi
daging dengan nilai organoleptik rendah menjadi produk
dengan penerimaan yang tinggi tanpa mengutamakan
keempukan daging itu sendiri. Sosis mengandung sejumlah
lemak yang cukup tinggi yang menjadi salah satu penyebab
oksidasi lemak dan dapat menimbulkan rasa tengik.

Kulit buah naga merah merupakan limbah yang
berpotensi sebagai sumber antioksidan alami, yang memiliki
aktivitas antioksidan lebih tinggi daripada antioksidan
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komersial seperti α-tokoferol dan BHT. Kandungan betasianin
di dalam kulit buah naga merah berpotensi sebagai anti radikal
bebas, selain sebagai pewarna merah-ungu alami. Oleh karena
itu dalam pembuatan sosis perlu ditambahkan antioksidan
alami dari kulit buah naga merah yang dapat memperlambat
oksidasi dan tidak menimbulkan toksik.

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Fisiko-kimia
Teknologi Hasil Ternak dan Laboratorium Nutrisi dan
Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya
Malang, Laboratorium Pengujian Mutu dan Gizi Makanan
Fakultas Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya
Malang, Laboratorium KBPHP Teknologi Pangan dan Hasil
Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan
Laboratorium Materia Medika Dinas Kesehatan Kota Batu
mulai bulan Maret sampai September 2015.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5
perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan yang diberikan dalam
penelitian ini yaitu P0 (0%), P1 (5%), P2 (10%), P3 (15%) dan
P4 (20%) dari adonan sosis ayam. Variabel yang diamati
adalah kadar protein kasar, nilai pH, aktivitas antioksidan dan
kadar malonaldehid. Data yang diperoleh tersebut dianalisis
dengan bantuan program Microsoft Excel kemudian
dilanjutkan dengan analisis statistik menggunakan Analisis
Ragam (ANOVA). Jika ditemukan perbedaan yang nyata
diantara variabel yang diamati, maka dilanjutkan dengan Uji
Jarak Duncan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan
pasta kulit buah naga merah memberikan perbedaan yang
sangat nyata (P<0,01) terhadap kandungan protein kasar, nilai
pH dan aktivitas antioksidan sosis ayam. Serta dapat
menghasilkan nilai thiobarbituric acid (TBA) yang lebih
rendah dari perlakuan kontrol. Kadar protein kasar sosis ayam
yang dihasilkan pada penelitian berkisar antara 21,61% -
23,98%, dan rata-rata nilai pH sosis ayam berkisar antara 6,29
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– 6,38, sedangkan rata-rata aktivitas antioksidan yang
dihasilkan pada sosis ayam yaitu 20,35% - 31,81%. Nilai TBA
pada hari ke 3, 7 dan 12 secara berturut-turut yaitu 0,348,
0,680 dan 1,148 pada P0, dan 0,304, 0,614 dan 1,104 pada P4.

Kesimpulan pada penelitian yaitu penambahan pasta
kulit buah naga merah dapat meningkatkan kandungan protein
kasar dan aktivitas antioksidan, serta dapat menurunkan nilai
pH dan TBA sosis ayam.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daging ayam adalah daging putih yang memiliki
beberapa keunggulan dibandingkan daging lainnya. Daging
ayam memiliki kandungan protein yang tinggi, mengandung
semua asam amino esensial yang mudah dicerna. Daging ayam
memiliki kadar zat besi yang tinggi, kaya omega-3, dan
merupakan sumber penting dari asam lemak tak jenuh ganda
esensial (PUFA), terutama omega (n) -3 asam lemak (FAO,
2015). Daging ayam menjadi sangat rentan terhadap kerusakan
yang disebabkan oleh mikroorganisme (Hammes, Halter and
Ganze, 2003). Perubahan-perubahan yang sifatnya dapat
merusak daging dapat dihambat, dicegah, dihindari atau
bahkan dihentikan sehingga potensi daging sebagai sumber
gizi dapat dipertahankan. Sehingga perlu dilakukan
pengolahan lebih lanjut untuk memperpanjang daya simpan,
mengurangi kerusakan atau pembusukan oleh
mikroorganisme, menghambat reaksi enzimatis, kimia, dan
perubahan fisik daging (Purnomo, 2012).

Salah satu produk olahan daging adalah sosis, yang
merupakan salah satu teknologi produk berbasis emulsi yang
dapat mengkonversi daging dengan nilai organoleptik rendah
menjadi produk dengan penerimaan yang tinggi tanpa
mengutamakan keempukan dari daging itu sendiri. Sosis dapat
dibuat dari berbagai macam daging, misalnya daging sapi,
babi, ayam atau ikan. Sosis juga memiliki beragam jenis yang
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dikelompokkan berdasarkan cara pengolahannya, ada sosis
segar, sosis masak dan sosis kering.

Standar Nasional Indonesia (SNI 01 – 3820 – 1995)
menyatakan mutu kadar lemak maksimal sosis di Indonesia
adalah 25%. Dengan demikian dapat menjadi salah satu
penyebab oksidasi lemak yang dapat menimbulkan rasa tengik
(Purnomo, 2012). Ketengikan adalah kerusakan lemak atau
minyak dalam bahan pangan yang dapat menimbulkan bau dan
cita rasa yang menyimpang (tengik), yang diakibatkan oleh
autooksidasi radikal asam lemak tidak jenuh dalam lemak
(Winarno, 2004). Proses oksidatif dalam daging disebabkan
oleh degradasi lipid dan protein yang pada gilirannya
memberikan kontribusi terhadap penurunan flavor, tekstur dan
tampilan warna produk daging (Barbut, 2015). Oksidasi lipid
merupakan faktor utama yang menentukan pengurangan umur
simpan. Oleh karena itu penundaan oksidasi lipid sangat
relevan dilakukan pada saat proses pembuatan makanan
(Lopez, Zhi, Carbonell, Alvarez and Kuri, 2005). Untuk
melindungi atau menghambat reaksi oksidasi lemak dapat
dilakukan dengan dua cara yaitu secara fisik dan kimiawi.
Perlakuan fisik yang diberikan terhadap lipida meliputi upaya
meminimumkan kontak aktivator eksternal dan internal serta
pengemasan yang tepat. Sedangkan secara kimia dapat
dilakukan dengan hidrogenasi, trans dan interesterifikasi dan
penggunaan antioksidan (Andarwulan, 1997).

Antioksidan adalah zat yang dapat menunda atau
mencegah terjadinya reaksi autooksidasi radikal bebas dalam
oksidasi lipid (Kochhar and Rossell, 1990), walaupun dengan
konsentrasi yang lebih rendah sekalipun dibandingkan dengan
substrat yang dapat dioksidasi (Widjaya, 2003). Oleh karena
itu sering kali dalam pembuatan sosis ditambahkan bahan
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antioksidan alami yang berasal dari tanaman atau bahan
antioksidan sintetis seperti tokoferol, BHA dan BHT
(Purnomo, 2012). Zat aditif sintetis telah banyak digunakan
dalam industri daging untuk menghambat proses oksidasi lipid
dan pertumbuhan mikroba, namun penggunaannya telah
menurun karena kekhawatiran di kalangan konsumen
mengenai bahan tambahan kimia seperti ini (Chen, Pearson,
Gray, Fooladi and Ku, 1984). Akibatnya pencarian zat aditif
yang alami, terutama yang berasal dari tumbuhan telah
meningkat (Loliger, 1991). Oleh karena itu, pengembangan
dan aplikasi produk alami dengan aktivitas antioksidan dalam
pengolahan daging diperlukan untuk memperpanjang umur
simpan penyimpanan makanan (Lopez, et al., 2005).

Buah naga (Dragon Fruit) merupakan buah pendatang
yang banyak digemari oleh masyarakat karena memiliki
khasiat dan manfaat serta nilai gizi cukup tinggi. Pedreño and
Escribano (2001) menyatakan bahwa buah naga merah
berpotensi sebagai anti radikal bebas karena mengandung
betasianin. Kulit buah naga memiliki kandungan total fenolik,
aktivitas antioksidan dan aktivitasanti proliferative, lebih kuat
inhibitor pertumbuhan sel-sel kanker daripada dagingnya dan
tidak mengandung toksik (Moshfeghi, Mahdavi, Shahhosseini,
Malekifar and Taghizadeh, 2013). Kulit buah naga terdiri dari
sekitar 22% dari berat buah utuh (Jamilah, Shu, Kharidah,
Dzulkifly and Noranizan, 2011). Wahyuni (2011) Menyatakan
kebun buah naga merah di Malang Raya mempunyai luas
sekitar 10 ha tersebar kodya Malang, Kabupaten Malang dan
Kota Batu, ditanami sekitar 40.000 pohon dan menghasilkan
80 – 320 ton buah per tahun. Apabila 20% dari potensi buah
naga merah di Malang Raya diolah menjadi produk makanan
atau minuman maka kulit yang terbuang sekitar 4,8 – 19,2
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ton/tahun dan apabila kulit tersebut tidak dimanfaatkan maka
akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Hal ini sangat
disayangkan karena kulit buah naga mempunyai beberapa
keunggulan (Wahyuni, 2011). Betasianin yang terdapat pada
kulit buah naga selain sebagai antioksidan juga merupakan
pigmen yang larut dalam air dan berperan dalam pemberian
warna terhadap bunga atau bagian tanaman lain mulai dari
warna merah, ungu dan juga kuning (Samsuddin dan
Khoiruddin, 2008), sehingga peran betasianin pada
pengolahan sosis adalah sebagai colouring agent dan sumber
antioksidan alami untuk menghambat ketengikan, oleh karena
itu kulit buah naga  merah sangat layak untuk dijadikan bahan
tambahan untuk membuat sosis.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah:
1) Bagaimana pengaruh penambahan pasta kulit buah

naga merah terhadap aktivitas antioksidan sosis ayam.
2) Bagaimana pengaruh penambahan pasta kulit buah

naga terhadap nilai thiobarbituric acid (TBA) sosis
ayam.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :
1) Mengetahui aktivitas antioksidan dari pewarna merah

alami ekstrak kasar kulit buah naga merah serta
aplikasinya pada produk sosis ayam.

2) Mengetahui nilai TBA sosis ayam yang telah diberi
penambahan pasta kulit buah naga merah
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1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
bagi kalangan industri olahan buah naga merah bahwa limbah
padat berupa kulit ternyata bernilai ekonomi tinggi dan
berpotensi sebagai alternatif pewarna merah alami
berantioksidan untuk bahan pangan.

Bagi kalangan masyarakat umum diharapkan
penelitian ini bermanfaat dalam memberikan ide diversifikasi
produk makanan berantioksidan dan sebagai eksplorasi
pewarna merah alami dari kulit buah naga merah yang
diminati oleh masyarakat kalangan luas.

1.5 Kerangka Pikir

Daging merupakan komponen esensial dalam
makanan manusia untuk mendukung pertumbuhan dan
perkembangan tubuh yang optimal karena kandungan zat gizi
daging yang lengkap (Hammes et al., 2003). Daging memiliki
nilai organoleptik rendah dan tidak tahan lama, untuk dapat
meningkatkan penerimaan produk dan tahan lebih lama,
daging dapat diolah menjadi sosis untuk dapat memperpanjang
masa simpan, dan menghasilkan bentuk, warna serta rasa yang
menarik.

Pembuatan sosis ayam dengan penambahan kulit buah
naga merah dapat menghasilkan warna merah alami yang
menarik sehingga dapat meningkatkan daya tarik masyarakat,
selain itu kulit buah naga memiliki aktivitas antioksidan tinggi
yang dapat menangkal radikal bebas. Buah-buahan dari buah
naga merah-ungu sangat menarik, stabil pada kisaran pH 3-7
sehingga memiliki potensi besar dalam mewarnai area yang



6

luas dari makanan. Betasianin dari Hylocereus polyrhizus
selain sebagai zat pewarna tetapi juga memiliki potensi
sebagai anti radikal (Pedreno and Escribano, 2001; Stintzing,
Schieber and Carle, 2002). Kulit buah naga merah kaya akan
polifenol dan dapat menghambat pertumbuhan sel-sel
melanoma Wu, Hsu, Chen, Chiu, Lin and Ho, 2006), kaya
akan mikronutrien dan flavonoid, vitamin antioksidan serta
aktivitas penangkapan radikal (Adzim, Norhayati, Rokiah,
Asmah, Siti and Abdul, 2010). Kulit buah naga memiliki
aktivitas antioksidan yang kuat atau memiliki kapasitas
diferensial untuk menghambat peroksidasi lipid, aktivitas ini
melebihi aktivitas standar antioksidan komersial yaitu α-
tokoferol dan BHT, kulit buah naga juga mengandung
senyawa penangkap radikal dan fenolik dalam jumlah yang
tinggi (Adzim, 2012), cukup banyak mengandung pektin,
pigmen betasianin dan total dietary fibre, serta memiliki rasio
yang baik dari Insoluble Dietary Fiber sampai Soluble Dietary
Fiber (3,8: 1,0), oleh karena itu kulit buah naga dapat
dimanfaatkan sebagai sumber serat yang baik, pectin dan
pewarna alami (Jamilah et al., 2011).

Sejak kulit buah naga diketahui mengandung betalain
dan tidak memiliki kelemahan seperti pada buah bit, sehingga
dapat digantikan sebagai pewarna merah baru (Moshfeghi et
al., 2013). Buah bit  memiliki aroma bau tanah yang kurang
baik dari turunan geosmin dan pirazin serta kemungkinan akan
karsinogenik nitrosamin, sehingga ada permintaaan yang
tinggi untuk menggantikan sumber ini (Esquivel, Patricia,
Stintzing, Florian and Carle, 2007). Kulit buah naga merah
ditambahkan dalam bentuk pasta agar mudah menyatu dengan
adonan sosis ketika proses pengolahan, dan agar mendapatkan
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esensi murni. Dengan penambahan pasta kulit buah naga
merah yang optimal dapat mempengaruhi kualitas sosis ayam.

Menurut hasil penelitian dari Winanti, Andriani dan
Nurhartadi (2013) analisis sensorik dari sosis sapi yang
ditambahkan pasta bit dengan persentase 0%, 5%, 10% dan
15% dapat meningkatkan intensitas warna, kadar air dan
aktivitas antioksidan, namun tidak mempengaruhi kadar
protein dan lemak. Semakin tinggi penambahan bit, maka
semakin tinggi pula aktivitas antioksidannya.
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Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian pembuatan sosis
ayam dengan penambahan pasta kulit buah naga merah
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1.6 Hipotesis

1) Diduga bahwa penambahan pasta kulit buah naga
merah dapat meningkatkan kualitas sosis ayam
ditinjau dari aktivitas antioksidan dan kadar protein
kasar

2) Diduga bahwa penambahan pasta kulit buah naga
merah dapat menurunkan nilai pH dan TBA sosis
ayam.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Daging

Daging menurut  FDA adalah otot yang telah dikuliti
dengan baik, berasal dari sapi, babi, domba atau kambing yang
telah cukup dewasa dan sehat pada saat penyembelihan, terdiri
dari otot-otot pada rangka, lidah, diafragma, jantung dan
esofagus, tetapi tidak termasuk otot-otot pada bibir,
hidung/moncong dan telinga. Daging merupakan komponen
esensial dalam makanan manusia untuk mendukung
pertumbuhan dan perkembangan tubuh yang optimal karena
kandungan zat gizi daging yang lengkap meliputi protein,
lemak, air, karbohidrat, mineral dan vitamin (Hammes et al.,
2003). Daging menjadi sangat rentan terhadap kerusakan yang
disebabkan oleh mikroorganisme. Perubahan-perubahan yang
sifatnya dapat merusak daging dapat dihambat, dicegah,
dihindari atau bahkan dihentikan sehingga potensi daging
sebagai sumber gizi dapat dipertahankan (Purnomo, 2012).
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Tabel 1. Komposisi gizi daging ayam per 100 g bahan

Komponen Kadar Komponen Kadar
Air (g) 64,4 Zn (mg) 1,0
Protein (g) 17,6 Mg (mg) 20
Lemak (g) 17,7 Mn (mg) 0,02
Energi (kkal) 230 Retinol (µg) Tr*
Na (mg) 70 Thiamin (mg) 0,08
K (mg) 260 Riboflavin

(mg)
0,14

Ca (mg) 10 Niasin (mg) 6,0
P (mg) 160 B6 (mg) 0,30
Fe (mg) 0,7 Folat (µg) 8
Cu (mg) 0,16 Pantothenat

(µg)
0,9

*Trace. Sumber: Mc Cance dan Widdowson’s (2001).

Ukuran kualitas daging termasuk indeks keempukan,
palatabilitas, aroma, rasa, warna dan juiciness. Spesies, jenis
kelamin, ras, usia dan penanganan post-mortem juga diketahui
dapat mempengaruhi faktor-faktor ini (Egena and Ocheme,
2008). Daging ayam adalah daging putih, dibedakan dari
daging lainnya seperti daging sapi dan domba dengan kadar
besi yang lebih rendah (0,7 mg jika dibandingkan dengan 2
mg/100g). Daging ayam memiliki beberapa keunggulan
dibandingkan daging lainnya. Kandungan lemak ayam yang
telah dimasak bervariasi tergantung pada proses pemasakan
dengan kulit atau tanpa kulit, porsi unggas, pakan dan bangsa
unggas. Daging dada mengandung kurang dari 3 g lemak / 100
g. Nilai rata-rata untuk daging gelap (skin off) adalah 5 sampai
7 g / 100 g. Sekitar setengah dari jumlah lemak pada daging
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ayam terdiri dari lemak tak jenuh tunggal yang diinginkan, dan
hanya sepertiga dari lemak jenuh yang kurang sehat. Ada
proporsi yang jauh lebih tinggi dari lemak jenuh di sebagian
potongan daging merah, yang juga bervariasi dalam lemak
total. Oleh karena itu daging ayam dipandang sebagai daging
yang sehat. Daging ayam tidak mengandung lemak trans yang
berkontribusi terhadap penyakit jantung koroner yang dapat
ditemukan dalam jumlah yang tinggi pada daging sapi dan
domba. Di Kanada, nilai dari 2-5% telah dilaporkan untuk
daging sapi dan sebanyak 8% untuk domba. World Cancer
Research Fund dan lain-lain (Bingham, 2006) telah
menyarankan bahwa konsumsi dalam jumlah besar (lebih dari
500g / minggu) daging merah, terutama daging olahan, tetapi
bukan daging ayam, mungkin tidak sehat.

Daging unggas kaya akan lemak omega-3. Daging
unggas merupakan penyedia yang penting dari asam lemak tak
jenuh ganda esensial (PUFA), terutama omega(n) -3asam
lemak. Scavenging chicken (gallus domesticus) merupakan
sumber yang sangat baik karena pakan mereka bervariasi.
Jumlah asam lemak yang penting tersebut dapat ditingkatkan
lebih mudah dalam daging ayam dibandingkan daging ternak
lainnya; demikian juga terdapat beberapa jejak mineral dan
vitamin. Intake yang dianjurkan pola makan (RDIs) dari niacin
dapat ditemukan dengan mengkonsumsi 100 g daging ayam
per hari untuk orang dewasa dan 50g untuk bayi. Dengan
memberi pakan ayam broiler hanya sejumlah kecil suplemen
kaya asam alpha linoleat (n-3 PUFA), seperti biji rami, n-3
PUFA dalam daging paha dapat ditingkatkan dari 86 mg
menjadi 283mg/100g, dan dalam karkas cincang 93-400
mg/100g. Untuk sebagian besar, kandungan lemak dari bagian
yang berbeda menentukan kandungan dan pengayaan PUFA,
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sehingga daging ayam gelap selalu berisi lebih banyak PUFA
daripada daging dada putih. Daging unggas dapat diperkaya
dengan beberapa nutrisi makanan penting, juga dapat dengan
mudah diperkaya dengan beberapa nutrisi penting lainnya.
Sebuah studi baru-baru ini (Yu, Na, Kim, Kim, Kang, Kim,
Seo and Lee, 2008) menunjukkan bahwa dengan
menambahkan 0,24 mg selenium (selenium organik) per
kilogram pakan, kandungan selenium daging dada meningkat
dari 8,6 µg sampai 41 µg / 100g, yang lebih dari 65 % dari
RDI. Kekurangan selenium menjadi lebih luas pada manusia
karena tanah yang menjadi habis dan karena itu makanan yang
tumbuh pada mereka menjadi lebih rendah seleniumnya. RDI
selenium adalah 55 µg per hari. Selenium merupakan
antioksidan kuat dan berperan dalam pencegahan beberapa
jenis kanker. Kekurangan selenium dapat menyebabkan
penyakit Keshan, penyakit jantung pada kaum muda, yang
umum di bagian Cina, dan penurunan kognitif pada orang
dewasa. Pengkayaan daging unggas dapat membantu
meringankan kondisi ini.

2.2 Pengolahan daging

Daging sebagai bahan pangan yang mudah mengalami
kerusakan maka pengolahan lebih lanjut perlu dilakukan
sehingga daya simpan menjadi lebih panjang, mengurangi
kerusakan atau pembusukan oleh mikroorganisme,
menghambat reaksi enzimatis, kimia dan perubahan fisik
daging. Dalam usaha transportasi, penyebaran dan distribusi
daging, maka penanganan daging segar serta pengolahan dan
pengawetan daging merupakan suatu cara yang penting untuk
mempertahankan kualitas daging. Pengolahan dan pengawetan
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daging ini merupakan penerapan suatu cara untuk
menghambat perubahan-perubahan yang menyebabkan daging
tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagai bahan makanan dan
menurunkan beberapa aspek mutunya (Purnomo, 2012).

Pengolahan daging mempunyai tujuan utama yaitu:
a. Memperoleh makanan yang berkualitas tinggi
b. Mendapatkan produk-produk baru yang lebih meningkat
c. Tahan terhadap penyimpanan
d. Meningkatkan nilai tukar
e. Meningkatkan daya guna bahan mentahnya
f. Menyediakan makanan sejenis setiap tahun
g. Mengatur menyediakan makanan yang sejenis setiap tahun
h. Mempermudah pemasaran (Kramlich et al. 1982) dan

(Astawan dan Astawan, 1989).
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan dan

pengawetan daging diantaranya: Pengaruh metode pengolahan
dan pengawetan terhadap mutu produk, adanya bahaya
keamanan pangan baik bagi pengolah maupun konsumen,
kemungkinan salah penerapan metode pengolah dan
pengawetan, masalah kemasan, tarnsportasi, distribusi dan
pemasaran, evaluasi teknis dan ekonomis metode pengolahan
dan pengawetan yang akan dipergunakan. Perlakuan-
perlakuan selanjutnya yang penting untuk mengolah dan
mengawetkan daging adalah pendinginan dan pembekuan,
pengasinan (curing), pemanasan,pengeringan, pengasapan,
pengalengan, radiasi dan restrukturisasi daging (Purnomo,
2012).
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2.3 Sosis

Sosis merupakan salah satu produk olahan yang amat
disukai dan dapat dibuat dari berbagai macam daging misalnya
daging sapi, babi, ayam atau ikan. Sosis dapat dikelompokkan
berdasar pada proses pengolahan yang digunakan dan
karakteristik produk akhir, diantaranya sosis segar, sosis
kyuring dan sosis fermentasi. Berdasarkan cara penyajiannya
sosis dapat dikelompokkan menjadi sosis segar, dimana bahan
baku yang digunakan adalah daging segar tanpa melalui proses
kyuring dan harus dikonsumsi setelah dimasak terlebih dahulu
seperti bratwurst. Selain itu juga terdapat sosis segar yang
diasap dan sosis ini harus dimasak terlebih dahulu sebelum
dikonsumsi, sebagai contoh kelompok sosis ini yaitu sosis
mettwurst. Selanjutnya terdapat 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. Sosis kering yaitu sosis segar yang
dikeringkan sampai kandungan airnya sedikit sekali sehingga
mempunyai daya simpan yang cukup lama terutama apabila
disimpan pada suhu rendah contohnya pepperoni dan bologna
(Purnomo, 2012).

Menurut SNI 01-3820-1995 sosis daging yaitu produk
makanan yang diperoleh dari campuran daging halus
(mengandung daging tidak kurang dari 75%) dengan tepung
atau pati dengan atau tanpa penambahan bumbu dan bahan
tambahana makanan lain yang diisikan dan dimasukkan ke
dalam selubung sosis. Syarat mutut sosis daging yang aman di
konsumsi berdasarkan SNI 01-3820-1995, tertera pada Tabel
2.
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Tabel 2. Syarat mutu sosis daging
No Kriteria Uji Satuan Persyaratan

1 Keadaan
1.1 Bau - Normal
1.2 Rasa - Normal
1.3 Warna - Normal
1.4 Tekstur - Bulat panjang
2 Air % b/b Maks. 67,0
3 Abu % b/b Maks. 3,0
4 Protein % b/b Min. 13,0
5 Lemak % b/b Maks. 25,0
6 Karbohidrat % b/b Maks. 8
7 Bahan tambahan

makanan
Sesuai dengan SNI 01-0222-
1995

7.1 Pewarna
7.2 Pengawet
8 Cemaran logam :
8.1 Timbal (Pb) mg/kg Maks. 2,0
8.2 Tembaga (Cu) mg/kg Maks. 20,0
8.3 Seng (Zn) mg/kg Maks. 40,0
8.4 Timah (Sn) mg/kg Maks. 40,0

(250,0)*
8.5 Raksa (Hg) mg/kg Maks. 0,03
9 Cemaran arsen (As) mg/kg Maks. 0,1
10 Cemaran mikroba :
10.1 Angka total lempeng Koloni/g Maks. 105

10.2 Bakteri bentuk koli APM/g Maks. 10
10.3 Escherichia coli APM/g < 3
10.4 Enterococci Koloni/g 102

10.5 Clostridium
perfringens

- Negatif

10.6 Salmonella - Negatif
10.7 Staphilococcus aureus Koloni/g Maks. 102

* ) Kemasan kaleng
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2.4 Bahan Formulasi Sosis

Sosis dibuat dengan bahan baku daging cincang atau
daging dan lemak, dicampur garam dapur, rempah-rempah dan
bahan bantu lainnya yang kemudian di kemas dalam casing
dari usus hewan atau selulosa (Huda, Wei, Alishair and Ismail,
2010). Pemilihan bahan baku dan bantu adalah faktor penting
untuk produksi sosis yang baik dan memiliki kualitas standar.
Formula untuk pembuatan sosis dengan daging dan lemak
sebagai bahan utama, bahan pendukung lainnya termasuk
garam dapur, polifosfat, pengikat (susu bubuk, pati jagung),
es, bumbu-bumbu dan dengan senyawa natrium nitrit (NaNO3)
(Feiner, 2006).

2.4.1 Daging ayam
Daging ayam banyak digunakan sebagai bahan baku

agar diperoleh sosis dengan harga murah adalah yang disebut
MDM (Mechanical Deboned Meat), daging ayam kalkun
(turkey) atau ayam petelur afkir (spent hen layer). Daging
ayam tersebut mengandung sekitar 20% lemak, oleh karena itu
apabila ditambahkan minyak nabati harus diperhitungkan,
sehingga kualitas produk akhir cukup baik. Ditinjau dari daya
ikat air daging ayam yang lebih rendah daripada daging sapi
atau daging babi, sehingga perlu ditambahkan bahan pengikat
dan pengisi bukan daging sekitar 3% TVP rehidrasi dan 2,5%
pati (Purnomo, 2012).

Campuran adonan seperti daging ayam MDM yang
ditambahkan air sekitar 25% dan lemak kulit ayam yang
dikombinasi dengan minyak nabati sekitar 30% akan
menghasilkan jaringan ikatan protein – pati – lemak – air yang
kurang baik sehingga sangat berpengaruh terhadap tekstur
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sosis yaitu akan menjadi lebih lunak dibandingkan dengan
sosis yang adonannya ditambah tepung atau pati dan lemak
dengan jumlah yang lebih sedikit (Purnomo, 2012).

2.4.2 Bahan Pengisi dan Pengikat
Bahan pengisi dan pengikat merupakan bagian bukan

daging yang ditambahkan dalam pembuatan produk emulsi
daging seperti bakso dan sosis. Perbedaan antara bahan
pengikat dan bahan pengisi terletak pada fraksi utama dan
kemampuannya mengemulsikan lemak. Bahan pengikat
mempunyai kandungan protein yang lebih tinggi, sedangkan
bahan pengisi mempunyai kandungan karbohidrat lebih
banyak. Bahan pengikat merupakan bahan bukan daging yang
mempunyai kemampuan mengikat air dan sekaligus
mengemulsikan lemak. Bahan pengikat yang digunakan adalah
susu bubuk skim, sedangkan bahan pengisi memiliki
kemampuan untuk mengikat air tetapi tidak mengemulsikan
lemak (Rahardiyan, 2004).

2.4.2.1 Tepung Tapioka
Tepung tapioka dibuat dengan mengekstrak bagian

umbi singkong. Proses ekstraksi umbi kayu relatif mudah,
karena kandungan protein dan lemaknya yang rendah
(Moorthy, 2004). Ubi kayu tergolong polisakarida yang
mengandung pati dengan kandungan amilopektin yang tinggi
tetapi lebih rendah daripada ketan yaitu amilopektin 83 % dan
amilosa 17 %, sedangkan buah-buahan termasuk polisakarida
yang mengandung selulosa dan pektin (Winarno, 2004).
Tepung tapioka memiliki kandungan pati yang lebih tinggi.
Pati memegang peranan penting dalam menentukan tekstur
makanan, dimana campuran granula pati dan air bila
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dipanaskan akan membentuk gel. Gelatinisasi terjadi apabila
pati dipanaskan dalam kondisi kelembaban yang cukup.
Granula-granula pati akan menyerap air lalu mengembang dan
menyebabkan kekacauan pada kristalin tanpa bisa kembali
pada kondisi semula (irreversible) (Indrasari, 2011). Pada gel
yang mengandung amilosa sekitar 25% akan menghasilkan gel
yang keras karena molekul pati membentuk jaringan,
sebaliknya pada gel dengan amilosa yang rendah bertekstur
lembut dan tidak memiliki jaringan (Copeland, Jaroslav, Hayfa
and Mary, 2009).

Tujuan penambahan bahan pengikat dan bahan pengisi
dalam suatu adonan adalah untuk meningkatkan daya ikat air,
mereduksi penyusutan selama pemasakan, memperbaiki sifat
irisan dan mengurangi biaya produksi. Bahan pengisi juga
dapat memperbaiki stabilitas emulsi produk daging. Bahan
pengisi yang umum digunakan dalam pembuatan sosis adalah
tepung tapioka dan sagu aren. Tapioka memiliki kelarutan
yang lebih baik, cita rasa netral serta warna terang pada
produk dengan suhu gelatinisasi 52oC (Rahardiyan, 2004).
Dibandingkan dengan tepung jagung, kentang dan gandum
atau terigu, komposisi zat gizi tepung tapioka cukup baik
sehingga mengurangi kerusakan tenun, juga digunakan sebagai
bahan bantu pewarna putih (Radiyati dan Agusto, 2008).

2.4.2.2 Telur
Lesitin dalam kuning telur berfungsi sebagai

emulsifier yang memiliki kemampuan mengikat air dan lemak
lesitin. Emulsifier akan berada pada permukaan antara
(interface) fase minyak dan fase air, sehingga menurunkan
tegangan permukaan. Adanya emulsifier ini akan mencegah
terjadinya penggabungan partikel-partikel kecil (droplet)



21

terdispersi sehingga membentuk agregat dan akhirnya akan
saling melebur menjadi droplet tunggal yang berukuran lebih
besar. Hal ini dapat menyebabkan pemecahan emulsi sehingga
terbentuk stabilitas emulsi yang baik (Basuki, Latifah dan
Wulandari, 2013).

2.4.3 Fosfat
Fosfat adalah garam dari asam fosfat dan diterapkan

secara luas dalam industri daging (Petracci and Bianchi,
2012). Fosfat umumnya digunakan bersama-sama dengan
natrium klorida untuk dapat meningkatkan ekstraksi protein
otot sehingga dapat meningkatkan kapasitas daya ikat air
(WHC) dan mengurangi susut masak (Barbut, 2015). Ada
banyak jenis fosfat yang tersedia di pasar yang bervariasi
dalam sifat (pH dan kelarutan dalam air) dapat dilihat pada
Tabel 3.

Pada aplikasi yang berhubungan dengan daging,
campuran fosfat yang berbeda untuk setiap aplikasi khusus
telah tersedia di pasar dan campuran tersebut lebih baik
daripada satu jenis fosfat. Fosfat yang paling populer adalah
polifosfat alkali seperti tripolifosfat, yang mewakili lebih dari
50% dari fosfat yang digunakan oleh industri daging.
Penggunaan fosfat terbatas dalam dosis dan di beberapa
negara tidak dapat digunakan untuk semua jenis produk
daging (Feiner, 2006).
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Tabel 3. Jenis-jenis fosfat yang utama dalam produk daging

Nama Umum Singkatan Formula pH
(1%
dalam
larutan)

Kelarutan
(g/100g
H2O)

Monosodium
phosphate

MSP NaH2PO4 4,4 85 (20°C)

Disodium
phosphate

DSP Na2HPO4 8,8 7,7 (20°C

Trisodium
phosphate

TSP Na3PO4 12 13 (20°C)

Sodium
diphosphate
(tetrasodium
pyrophosphate)

TSPP Na2P2O7 10,2 6 (20°C)

Disodium
diphosphate
(sodium acid
pyrophosphate)

SAPP Na2H2P2O
7

4,2 12 (20°C)

Sodium
tripolyphosphate
(pentasodium
phosphate)

STPP Na5P3O10 9,8 15 (20°C)

Sodium
hexametaphosph
-ate

SHMP (NaPO3)n Kelarutan
tinggi

Sumber: Lampila and Godber (2002).

Fosfat tidak banyak mengaktifkan protein, tetapi
fungsinya adalah untuk menghapus link dari kompleks
aktomiosin untuk menetralisir lintas hubungan antara aktin dan
myosin yang terbentuk selama rigor mortis dan mendukung
disosiasi kompleks aktomiosin menjadi serat yang terpisah
lagi. Hanya fosfat yang mampu mengerahkan fungsi ini yang
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merupakan alasan utama untuk penggunaan fosfat. Pemisahan
aktin dan myosin terjadi sebagai akibat dari ikatan ion fosfat
bermuatan negatif dengan magnesium bermuatan positif (Mg2

+) atau (Ca2 +) ion kalsium. Ion Mg2 + dan Ca2 + bermuatan
positif memainkan peran penting dalam kontraksi otot serta
relaksasi dan hadir pada titik di mana pengikatan antara aktin
dan myosin terjadi oleh penguncian myosin ke aktin (Feiner,
2006). Setelah kompleks aktomiosin dipisahkan, dengan
penambahan garam (terutama NaCl) yang meningkatkan
kekuatan ion, protein otot menjadi terlarut dan mampu
menghambat tingginya kadar air yang ditambahkan serta
emulsi pada sejumlah besar lemak. Hampir semua fosfat, serta
campuran fosfat yang digunakan dalam industri pengolahan
daging adalah fosfat alkali dan penambahan fosfat alkali untuk
daging yang sedikit asam menyebabkan kenaikan pH di dalam
produk daging (Feiner, 2006).

Garam fosfat alkali (natrium tripolifosfat dan
tetrasodium pirofosfat) dapat meningkatkan pH daging
sehingga meningkatkan daya ikat airnya. Asam bereaksi
dengan fosfat (garam logam-alkali atau asam ortophosphoric
dan asam pirofosfat) sebaliknya, menurunkan pH. Polifosfat
bertindak sebagai buffer yang dapat menyerap kation dan
meningkatkan kekuatan ion larutan. Selama koagulasi panas
protein yang sangat terlarut, air bergerak dalam pori-pori
sehingga struktur gel terbentuk. Konsentrasi maksimum yang
diijinkan sisa fosfat dalam produk daging yang telah
ditetapkan sebesar 0,5%. Fosfat juga dapat menghambat
perkembangan ketengikan oksidatif pada produk daging
(FAO, 1985).

Sodium tripolifosfat (STPP) dikenal dengan nama
alternatif seperti garam pentasodium atau asam triphosphoric,
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substansi jatuh ke dalam klasifikasi Generally Regarded As
Safe (GRAS), yang berarti bahwa penggunaannya tidak
menyebabkan risiko bagi kesehatan. Sodium tripolifosfat dapat
digunakan untuk mengawetkan makanan seperti daging merah,
unggas, dan makanan laut, membantu untuk mempertahankan
kelembutan dan kelembaban mereka selama penyimpanan dan
transportasi (Denis, Johnny, Liza and Michael, 2013).

2.4.4 Es atau Air Es
Air yang ditambahkan pada pembuatan sosis berfungsi

sebagai aktivator atau pelarut protein otot agar emulsi daging
ayam menjadi stabil. Air juga dibutuhkan sebagai pelarut
garam, senyawa natrium nitrit dan bahan bantu lainnya,
sedangkan es (es batu) umumnya digunakan sebagai
penghambat pengaruh pemanasan tinggi akibat kerja mesin
penggiling daging, agar mampu menjaga suhu massa sosis
tetap rendah (Feiner, 2006), sehingga protein daging tidak
terdenaturasi dan ekstraksi protein berjalan dengan baik.
Penggunaan es juga berfungsi menambahkan air ke adonan
sehingga adonan tidak kering selama pembentukan adonan
maupun selama perebusan, dapat meningkatkan rendemennya
(Hudaya, 2008), menjaga kelembaban produk akhir agar tidak
kering, meningkatkan keempukan dan sari minyak (juiceness)
daging.

Suhu daging yang lebih dari 15 – 20oC dapat
menyebabkan kerusakan emulsi. Peningkatan suhu umumnya
disebabkan oleh jenis alat yang dipakai. Emulsi menjadi lebih
stabil meskipun suhu luar emulsi mencapai 20 – 25oC, bila alat
pelumat yang digunakan dengan kecepatan tinggi seperti
Sillent Cutter (Wilson et al., 1981). Penambahan es lebih baik
dari air, karena setiap penambahan satu gram es pada suhu 0oC
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untuk menjadi air dengan suhu 0oC membutuhkan 80 kalori.
Sejumlah 80 kalori yang sama dapat digunakan untuk
meningkatkan suhu sebanyak 1oC pada suhu air 80oC.
Peningkatan suhu selama proses pelumatan daging akibat
panas yang timbul akan digunakan untuk mencairkan es,
sehingga suhu daging atau adonan dapat dipertahankan
(Forrest et al., 1975). Es yang digunakan sebanyak 10-15%
dari berat daging atau bahkan 30% dari berat daging (Hudaya,
2008).

2.4.5 Lemak
Semua jenis lemak dapat dimasukkan dalam campuran

sosis, namun lemak karkas umumnya lebih disukai. Lemak
internal dan lemak badan juga dapat digunakan. Segera setelah
pengambilan dari tubuh, bahan lemak terutama lemak internal
harus dicuci dalam air dingin, kemudian diklasifikasikan
menurut rasio lemak-lemak dan benar-benar harus dingin.
Harus dilakukan perawatan untuk mencegah oksidasi dan
menghilangkan segala jenis kotoran, bau, dan lain-lain. Jumlah
lemak yang ditambahkan tergantung pada jenis sosis dan
kandungan lemak daging yang digunakan dalam
pembuatannya. 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. Dalam sosis mentah, lemak
memberikan kontribusi untuk rasa tertentu dan konsistensi dari
jenis produk (FAO, 1985).

Kulit ayam lazim digunakan sebagai pembentuk
tekstur dan aroma produk sosis yang khas (Feiner, 2006). Kulit
ayam mengandung jaringan ikat kurang lebih 35% yang
sebagian besar merupakan kolagen, dan ketika kolagen
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dipanaskan akan berubah menjadi gelatin yang mampu
membentuk tekstur yang baik bagi produk sosis yang
dihasilkan (Babji, Alina, Champaka, Sharmini, Basker and
Yap, 1998).

2.4.6 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), dan memperpanjang
umur simpan (Forrest, Aberle, Hendrick, Judge and Merkel,
1975). Bumbu yang berasal dari rempah-rempah alami yang
paling penting dalam pembuatan sosis adalah lada. Lada dapat
menyatu dengan baik dengan garam dan serangkaian rempah-
rempah lainnya.

Garam dan merica membentuk rasa dasar bagi
kebanyakan sosis tradisional. Thyme dan mustard memberikan
rasa yang gurih dan juga populer pada berbagai
sosis; penambahan thyme sering dipraktekkan pada sosis agar
mengandung sejumlah rasa yang khas pada penambahan
sereal. Adas manis digunakan dalam formulasi bumbu bagi
kebanyakan sosis mentah dan mortadella, dan kayu manis
dalam rempah-rempah campuran untuk bologna dan
kebanyakan sosis masak; daun salam dan jahe adalah
komponen bumbu penting untuk sosis babi. Bawang putih
dikombinasikan dengan rempah-rempah lainnya untuk sosis
asap, sementara marjoram sering ditemukan dalam formulasi
bumbu untuk sosis yang berbeda-beda sebagai agen penyedap
tambahan.

Bawang umumnya digunakan dalam produksi sosis
masak. Pala dan fuli yang terutama rempah-rempah pelengkap
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dalam campuran untuk beberapa jenis emulsi sosis masak dan
bahkan sosis mentah. Hal yang hampir sama berlaku untuk
kapulaga dan rosemary. Tarragon dan jintan penggabungan
yang baik sebagai komponen dasar pada formulasi bumbu
sosis unggas. Lavender dan rosemary sering digunakan baik
sebagai bumbu dasar atau tambahan untuk sosis yang terbuat
dari daging kambing atau dengan kadar lemak tinggi. Jumlah
total rempah-rempah yang ditambahkan dalam campuran sosis
sangat bervariasi, mulai dari 0,7 sampai 2% atau lebih (FAO,
1985).

Rempah-rempah tertentu bertindak sebagai
antioksidan yang dapat memperlambat laju perubahan
oksidatif dalam sosis (misalnya bawang merah, rosemary,
sage, thyme, jahe, lada hitam, bawang putih, cengkeh
dll.). Beberapa rempah-rempah berkontribusi terhadap
kontaminasi mikroba dari sosis dan lainnya sehingga memiliki
efek pengawetan yang terbatas. Cinnamon, bawang merah,
bawang putih dan sejumlah rempah-rempah lainnya yang
mampu menghambat proliferasi mikroorganisme khas.
Rempah-rempah yang terkandung dalam fermentasi sosis
mentah memiliki pengaruh aktif dalam mengendalikan
perkembangan bakteri (FAO, 1985).

Kandungan gula yang cukup tinggi sangat baik untuk
menghambat pertumbuhan mikroorganisme karena terjadinya
penurunan Aw dimana mikroorganisme tidak dapat tumbuh
lagi (Purnomo, 2012). Gula ditambahkan ke daging sebagai
tambahan untuk melawan rasa asin, untuk memberikan rasa
dan untuk menyajikan substrat untuk produksi bakteri asam
pada sosis kering dan semidry. Gula bertindak dengan asam
amino menghasilkan produk browning yang berkontribusi
terhadap warna dan rasa dari produk. Dextrose dan d-glukosa
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bekerja di sosis pada tingkat 0,5 - 2,0 % atau bahkan lebih.
Kadang-kadang, sakarosa dan maltosa juga digunakan dalam
pengolahan. Sirup jagung dan sirup jagung padat sering
digunakan sebagai pengganti gula yang terdiri dari campuran
dekstrosa, maltosa dan dekstrin yang rasio kuantitas relatifnya
tergantung pada tingkat pati sakarifikasi (FAO, 1985).

2.4.7 Garam Dapur atau NaCl
Garam adalah agen penyedap utama yang digunakan

dalam membuat sosis dan memberikan kontribusi untuk
karakteristik rasa dasar dari produk akhir. Jumlah garam yang
ditambahkan tergantung pada jenis sosis dan terutama pada
kandungan lemak tetapi secara umum berkisar 1,8 - 2,2 % dari
campuran sosis. Tingkat yang dapat diterima garam dalam
sosis kering atau semidry adalah sekitar 3 % (FAO, 1985).
Tekstur, warna, dan rasa dapat diperbaiki dengan
menggunakan garam sebanyak 2 – 3% (Widyaningsih dan
Murtini, 2006). Garam dapat memberikan beberapa aktivitas
antimikroba, bersama senyawa natrium nitrit mampu
mencegah pertumbuhan bakteri Clostridium botulinum
(Keeton, 2001).

Penggaraman merupakan pengawetan daging dengan
cara pengurangan mikroorganisme yang ditemukan dalam
sosis. Apabila garam yang terdapat didalam sosis cukup, maka
sistem air yang dibutuhkan untuk mikroorganisme menjadi tak
tersedia. Permasalahan utama yang dihadapi adalah jumlah
garam yang terlalu banyak akan mempengaruhi selera
konsumen, khususnya apabila akan dikonsumsi langsung.
Oleh karenanya, perlu pencucian dan pembilasan yang akan
mengurangi jumlah garam sebelum diproses lebih lanjut
(Purnomo, 2012).
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Beberapa bakteri sudah dapat terhambat pada kadar
garam 2 %. Peningkatan daya ikat air terjadi pada penambahan
garam di atas 1% atau sebanding dengan 0,17 M NaCl.
Penambahan garam di atas 5% menyebabkan protein miofibril
terpisah dari cairan dan mengendap, sehingga daya ikat air
menjadi rendah (Honikel, 1989). Garam juga melakukan
fungsi lainnya dalam sosis, yaitu larut dalam air dan
membantu dalam kapasitas mengikat air dan pengemulsi
protein daging (FAO, 1985). Hasil penelitian Trout and
Schmidt (1986) bahwa garam dapat memperbaiki sifat
fungsional produk daging dengan mengekstrak protein
miofibril dari sel-sel otot selama perlakuan mekanis dan
berinteraksi dengan protein otot selama pemanasan sehingga
terbentuk matriks yang kuat dan mampu menahan air bebas
serta membentuk tekstur produk.

Pemberian garam sebaiknya dilakukan secepat
mungkin ketika daging masih segar dan belum mengalami
proses rigor. Pada keadaan tersebut pH masih di atas 5,5
(belum terjadi proses rigor mortis) sehingga ikatan aktomiosin
belum terbentuk dan aktin maupun miosin mudah terekstraksi
(Sunarlim, 1992).

2.4.8 Selongsong (casing)
Pada saat cetakan 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. Selongsong mengikat dan melindungi
kelezatan campuran sosis; mereka mengatur kontraksi dan
ekspansi sosis (FAO, 1985).

Selongsongan pada umumnya dari usus hewan
memamah biak, misalnya usus sapi, usus domba, usus
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kambing dan usus babi. Selongsongan dapat pula berupa
bahan-bahan lain yang sengaja dibuat khusus untuk itu,
misalnya dari bahan sellulosa, kolagen atau plastik yang dapat
digunakan untuk selongsongan pengganti usus (Hadiwiyoto,
1983).
Selongsong buatan ada tiga macam, antara lain:
1) Selongsong fiber bersifat non-edible dan terbuat dari

selulosa yang dibentuk menyerupai tabung panjang.
Selongsong ini tidak perlu disimpan dalam lemari es,
namun 30 menit sebelum digunakan harus direndam air
hangat terlebih dahulu. Selongsong jenis ini tersedia dalam
berbagai ukuran mulai yang terkecil seperti salami hingga
yang besar seperti bologna.

2) Selongsong kolagen ada yang edible ada yang tidak
(bergantung pada ketebalannya). Selongsong ini dibuat dari
kolagen (protein jaringan kulit) yang diproses dan dibentuk
menjadi tabung panjang. Selongsong yang tipis (untuk
membuat sosis segar) bersifat edible, lunak dan dapat diisi
adonan sosis dalam kondisi kering; yang agak tebal
(diameter 3 ½ - 4 inci) harus direndam dalam air hangat
selama 30 menit sebelum digunakan. Selongsong ini
biasanya digunakan untuk membuat sosis berukuran besar
seperti bologna dan bersifat non-edible.

3) Selongsong plastik bersifat non-edible dan banyak
digunakan pada jenis sosis yang dimasak dalam air.
Selongsong jenis ini tidak permeable terhadap air. Contoh
sosis yang menggunakan selongsong jenis ini misalnya
headchesse (Poli, 2001).
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2.5 Proses Pembuatan Sosis

2.5.1 Penanganan Daging Segar
Pemeriksaan terhadap daging meliputi pengujian

terhadap suhu, pengamatan terhadap visual meliputi: warna,
tekstur dan aroma. Warna daging tidak boleh berwarna biru
kehitaman karena warna tersebut menandakan adanya H2S
(tanda kebusukan). Tekstur daging yang diterima kenyal dan
tidak keras serta memiliki aroma daging segar. Daging yang
sudah dipilih akan di fillet kemudian dicuci dengan air
mengalir dan ditimbang. Anonim, (2006a) menyatakan bahwa
sosis sebaiknya dibuat dari daging segar atau berasal dari
hewan yang baru dipotong tanpa pelayuan terlebih dahulu.
Akan tetapi, jika tidak memungkinkan untuk mendapatkan
daging segar, sebaiknya daging disimpan dingin pada suhu
15ºC selama 24 jam atau 20ºC selama 8 jam. Daging yang
dibekukan pada suhu -5ºC dapat bertahan hingga 4 hari. Sosis
yang terbuat dari daging layu bisa sama baiknya dengan sosis
daging segar apabila diberi perlakuan khusus seperti
penambahan polifosfat dan garam dapur.

2.5.2 Pelumatan Daging
Daging yang benar-benar segar dipisahkan lemak dan

uratnya. Setelah itu daging dilumatkan. Pelumatan ini akan
memudahkan pembentukan adonan, dinding sel serabut otot
daging juga akan pecah sehingga aktin dan myosin yang
merupakan pembentuk tekstur dapat diambil sebanyak
mungkin. Jika daging yang digunakan sudah sempat dilayukan
maka ditambahkan polifosfat (sebaiknya digunakan natrium
tripolifosfat) 0,75% dan garam dapur 4% dari berat daging.
Daging dicincang sampai halus dengan menggunakan chopper
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yang mempunyai pisau berputar (Hadiwiyoto, 1983). Agar
mudah lumat, daging dipotong-potong kecil kemudian digiling
dengan gilingan daging atau dimasukkan ke dalam meat
separator sehingga diperoleh daging lumat. Penggilingan dan
pemisahan serat perlu diulang beberapa kali sampai serat
terpisah semua. Daging yang sudah bebas serat ini siap
dicampurkan dengan bahan lain (Anonim, 2006a).

2.5.3 Pembuatan Adonan
Daging lumat yang bersih, halus dan bebas serat

selanjutnya dapat dibentuk menjadi adonan. Agar sosis yang
dihasilkan bagus, daging lumat digiling lagi bersama-sama es
batu dan garam dapur, baru kemudian ditambahkan bahan lain.
Garam dapur dapat pula ditambahkan bersama bumbu-
bumbunya. Kemudian tepung tapioka ditambahkan sambil
dilumatkan hingga diperoleh adonan yang homogen (Anonim,
2006a).

Pada pemberian bumbu-bumbu, selain bawang merah,
digunakan pula bumbu-bumbu lainnya yaitu lada, pala,
lombok, cengkeh dan monosodium glutamate (bumbu masak).
Jumlah dan macam bumbu-bumbu ini bervariasi tergantung
selera. Bumbu-bumbu tersebut harus dihaluskan terlebih
dahulu sampai lembut (dapat melalui saringan 20-60 mesh).
Kemudian daging cincang dimasukkan kedalam mesin cutter
yang merupakan suatu alat untuk mencacah-cacah daging
supaya menjadi halus yang dilengkapi dengan pisau berputar.
Bumbu-bumbu yang telah halus kemudian dicampur dan
ditambahkan sedikit demi sedikit sambil diberi potongan es
kecil-kecil atau air dingin untuk mempertahankan suhu tetap
rendah. Apabila suhunya tinggi maka campuran tidak akan
menjadi emulsi yang baik. Selanjutnya proses binding, proses
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ini dimaksudkan untuk menaikkan daya ikat air dan emulsi
lemak, sehingga sosis akan menjadi kuat dan emulsinya tidak
pecah. Bahan yang digunakan dapat berupa susu skim, sodium
kaseinat, cairan kedele asam, konsentrat protein kedele. Bahan
ini dicampurkan dengan adonan tadi sampai benar-benar
homogen (Hadiwiyoto, 1983).

Mesin pengaduk adonan dengan motor listrik seperti
meat stirrer, mixer atau silent cutter dapat dimanfaatkan dalam
pembuatan adonan. Makin tinggi kecepatan mesin, makin
bagus adonan yang terbentuk. Jika alat berkecepatan rendah,
sebaiknya jumlah es yang digunakan sedikit lebih banyak
(Anonim, 2006a).

2.5.4 Pengisian dan Pengikatan Sosis dalam Selongsong
Emulsi sosis yang masih mentah dimasukkan dalam

selongsong buatan (selulosa atau kolagen) atau selongsong
alami yang berasal dari usus hewan. Pengisian harus hingga
kapasitas maksimum karena kurangnya pengisisan adonan
sosis dalam selongsong akan menyebabkan produk sosis
berkerut (Savic, 1985). Proses pengisian ini dimaksudkan agar
sosis mempunyai bodi yang padat (Hadiwiyoto, 1983). Sosis
dicetak dengan cara memasukkan adonan daging bercampur
bumbu ke dalam stuffer dan mengisikannya ke dalam
selongsong. Adonan dalam selongsong kemudian diikat sesuai
dengan panjang yang diinginkan (Anonim, 2006a). Sosis dapat
diikat secara manual maupun dengan mesin sesuai ukuran
yang diinginkan. Ukuran dapar bervariasi antara 10 cm untuk
sosis yang di pak atau 14 cm untuk jenis sosis hot dog (Savic,
1985).
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2.5.5 Pemasakan
Pemasakan bertujuan untuk meningkatkan rasa,

pasteurisasi, memperpanjang daya simpan sosis dan
menghambat aktivitas mikroorganisme yang dapat
menyebabkan kerusakan sosis (Kramlich, Pearsoon and
Tauber, 1982). Suhu pemasakan menggunakan air atau uap air
tidak melebihi 77ºC (170ºF). Semakin tinggi suhu atau
fluktuasi suhu dapat mengakibatkan kontribusi emulsi yang
tidak stabil. Pemasakan dengan uap air juga dapat
menyebabkan pemucatan selongsong sosis (Wilson, 1981).
Suhu pemasakan tidak boleh lebih rendah dari 60°C karena
suhu tersebut merupakan danger zone. Danger zone
merupakan  suhu dimana mikroba pathogen penyebab food
born disease dapat tumbuh dengan baik, menurut USDA
(2011), suhu danger zone adalah 45 hingga 60°C atau 39-41
hingga 140°F.

2.5.6 Pendinginan
Pendinginan bertujuan menurunkan suhu internal

sosis, menghilangkan bau, resin, residu asap yang menempel
di permukaan selongsong dan mempermudah pengelupasan
selongsong plastik non-edible. Pendinginan dapat dilakukan
dengan penyemprotan air (Koswara, 1995). Penyiraman sosis
dilakukan dengan menggunakan air bersuhu 4°C dengan
tujuan agar selongsong tidak mengalami pengerutan.
Penyiraman juga bertujuan untuk menghentikan proses
pemasakan, menghilangkan asap, meningkatkan kekerasan
sosis dan mempermudah pelepasan selongsong.
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2.5.7 Emulsi Sosis
Emulsi adalah sistem dua fase cairan yang tidak dapat

bercampur atau saling melarutkan. Salah satu cairan
terdispersi merata dalam cairan yang lain dalam bentuk
globula-globula. Pada umumnya minyak dan air tidak dapat
bercampur, akan tetapi apabila kedua cairan tersebut dicampur
dan diberi emulsifier, maka akan dapat membentuk campuran
yang stabil dalam sistem koloid. Emulsi sosis dapat dikatakan
sebagai emulsi minyak dalam air dengan protein yang
bertindak sebagai emulsifier (Saffle, 1968).

Pada umumnya emulsi bersifat tidak stabil, yaitu dapat
pecah dengan kata lain lemak dan air akan terpisah, tergantung
dari keadaan lingkungannya. Untuk menstabilkan sistem
emulsi ini biasanya ditambahkan kedalamnya emulsifier yaitu
zat-zat yang dapat mempertahankan emulsi lemak di dalam air
atau sebaliknya. Sebagai contoh misalnya, emulsi dapat
dipertahankan dengan menambahkan kuning telur sebagai
emulsifier. Zat yang penting di dalam kuning telur yang dapat
mempertahankan emulsi adalah fosfolipida, yang paling utama
diantaranya adalah lecithin. Ada bermacam-macam fosfolipida
tergantung dari gugusan ester yang terikat dengan gliserol.
Secara kimia lecithin mempunyai struktur seperti lemak tetapi
mengandung asam fosfat. Lecithin mempunyai gugus polar
dan nonpolar. Gugus polar yang terdapat pada ester fosfatnya
bersifat hidrofilik dan mempunyai kecenderungan larut dalam
air, sedangkan gugus nonpolar yang terdapat pada ester asam-
asam lemaknya adalah lipofilik yang mempunyai
kecenderungan untuk larut dalam lemak atau minyak. Lecithin
dan fosfolipida yang lain ditemukan di dalam hasil hewan
yaitu di dalam telur, susu dan darah dan di dalam tenunan
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tanaman. Monogliserida dan digliserida juga efektif digunakan
sebagai emulsifier (Winarno, 2004).

Emulsi sosis dibentuk dengan melarutkan protein
dengan air dan mensuspensikan partkel-partikel lemak dalam
larutan protein. Akibat pengaruh suhu, maka partikel lemak
akan terikat pada matriks protein yang membentuk globula-
globula yang menyelubungi partikel lemak (Kramlich et al.,
1982). Pada emulsi sosis, lemak harus terdispersi secara
merata dan seragam dalam suatu matriks protein terhidrasi.
Droplet lemak tidak harus tetap berupa globula-globula,
mereka mungkin bergabung satu dengan yang lain, tetapi
mereka tidak boleh terlepas dari matriks dan membentuk fase
tunggal (Savic, 1985).

2.6 Ketengikan dalam Bahan Pangan

Lipid yang berasal dari hewan memiliki kadar lipid
tak jenuh yang rendah, tetapi mereka mengandung jumlah
tertentu dari asam lemak tak jenuh yang lebih tinggi.
Ketidakjenuhan asam lemak membuat lipid rentan terhadap
serangan oksigen menyebabkan perubahan kimia yang
kompleks yang akhirnya menampakkan diri dalam
pengembangan penyimpangan rasa dalam makanan. Proses
ini, dikenal sebagai autooksidasi, adalah sebuah proses radikal
bebas (Jadhav, Nimbalkar, Kulkami and Madhavi, 1996).

Proses ketengikan adalah kerusakan lemak atau
minyak dalam bahan pangan yang dapat menimbulkan bau dan
cita rasa yang menyimpang (tengik). Hal ini dikarenakan oleh
autooksidasi radikal asam lemak tidak jenuh dalam lemak
(Winarno, 2004). Terjadinya proses ketengikan tidak hanya
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terbatas pada bahan pangan berlemak tingi, tetapi juga dapat
terjadi pada bahan pangan berlemak rendah (Ketaren, 1986).

Ketengikan pada bahan pangan berlemak dapat
disebabkan oleh empat faktor, yaitu: 1) absorbsi oleh lemak, 2)
aksi enzim dalam jaringan bahan yang mengandung lemak, 3)
aksi mikroba, dan 4) oksidasi oleh oksigen atau kombinasi dari
dua atau lebih penyebab ketengikan (Ketaren, 1986). Dalam
sistem pangan, reaksi oksidatif spontan mengakibatkan
kerusakan lipid. Reaksi ini secara langsung dari molekul lipid
dengan molekul oksigen, disebut autoksidasi, adalah reaksi
berantai radikal bebas (Jadhav et al., 1996). Ketengikan yang
disebabkan oleh oksidasi asam lemak tidak jenuh
menghasilkan senyawa-senyawa dengan rantai karbon lebih
pendek yaitu asam lemak, keton dan aldehid. Ketengikan
biasanya menjadi tolok ukur mutu pangan. Reaksi
autooksidasi lemak bertahap, yang terdiri dari tahap inisiasi
(terjadi pembentukan radikal bebas), tahap propagasi (radikal
bebas dirubah menjadi radikal lain) dan tahap terminasi
(penggabungan dua radikal membentuk formasi yang stabil
(Gordon, 1990). Mekanisme terjadinya proses ketengikan
(autooksidasi) terlihat pada Gambar 2.

Menurut Jadhav et al. (1996) bahwa autooksidasi
lemak dimulai dengan pembentukan radikal bebas. Ketika
kontak dengan oksigen, suatu lipid tak jenuh menimbulkan
radikal bebas. Reaksi inisiasi berlangsung baik oleh abstraksi
hydrogen radikal dari kelompok metilen allylic dari asam
lemak tak jenuh atau dengan penambahan radikal untuk ikatan
ganda. Gordon (1990) juga menambahkan, tahap inisiasi dapat
terjadi karena reaksi langsung antara molekul lipid dengan
katalis logam atau karena dekomposisi hidroperoksida yang
berasal dari reaksi molekul lipid dengan singlet oksigen atau
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enzim pengkatalis reaksi molekul lipida dengan triplet
oksigen.

Ikatan O-O di dalam hidroperoksida bersifat lemah,
sehingga logam dapat mengkatalis dekomposisi
hidroperoksida menghasilkan radikal bebas. Radikal lipid
mempunyai spesies yang sangat reaktif sehingga dapat
bereaksi dengan molekul lipid lain atau dengan triplet oksigen
membentuk radikal lain.Dalam reaksi propagasi, radikal bebas
akan dirubah menjadi radikal lainnya. Dengan demikian, ciri
umum dari reaksi radikal bebas adalah bahwa mereka
cenderung untuk melanjutkan reaksi berantai, yaitu dimana
satu radikal mendatangkan radikal lain dan seterusnya. Bahkan
penyebaran proses oksidasi radikal bebas terjadi dalam kasus
lipid oleh reaksi berantai yang mengkonsumsi oksigen dan
menghasilkan spesies radikal bebas baru (radikal peroksi,
ROO) atau dengan pembentukan peroksida (ROOH) (Jadhav
et al., 1996). Reaksi propagasi biasanya berjalan dengan
sangat cepat. Radikal yang terbentuk dapat bereaksi dengan
lipid lagi membentuk hidroperoksida yang kemudian dapat
ambil bagian dalam tahap inisiasi. Kemudian terjadi tahap
terminasi dengan sangat mudah yaitu reaksi penggabungan
dua radikal tersebut. Tetapi tahap ini dibatasi oleh rendahnya
konsentrasi radikal-radikal (Gordon, 1990).

Inisiasi ROOH* ROO• + H•
ROOH RO• + •OH
2 ROOH RO•+H2O+ROO•

Propagasi R• + O2 ROO•
ROO• + R1H ROOH + R1•



39

Terminasi
ROO• + R1OO• ROOR1+ O2

RO• + R1 ROR1

*Terbentuk dari berbagai jalur termasuk reaksi 1O2 dengan
asam lemak tidak jenuh atau oksidasi asam lemak tidak
jenuh yang dikatalis oleh lipoksigenase

Gambar 2. Mekanisme autooksidasi (Gordon, 1990)

Lipid dapat mengalami kerusakan dengan berbagai
cara selama pemrosesan, penanganan, dan penyimpanan
produk makanan. Dua type reaksi lipid ini adalah hidrolisis
dan oksidasi. Ketengikan hidrolitik lipid disebabkan oleh
hidrolisis hubungan ester menghasilkan pembentukan asam
lemak bebas dan gliserol. Reaksi ini dikatalisis oleh suhu
tinggi, asam, enzim lipolitik, dan kadar air yang tinggi dalam
minyak sayur. Lipid akan rentan terhadap oksidasi yang terjadi
pada ikatan tak jenuh dalam asam lemak bagian dari gliserida.
Reaksi oksidasi lipid jauh lebih rumit dari pada penambahan
sederhana oksigen dicontohkan oleh oksidasi logam. Namun,
harus diakui bahwa oksidasi umumnya diperlakukan sebagai
bentuk yang paling sering terjadi kerusakan lipid, yang
mengarah pada pengembangan ketengikan, senyawa off-
flavor, polimerisasi, pengembalian, dan sejumlah reaksi lain
yang menyebabkan penurunan umur simpan dan nilai nutrisi
produk pangan (Jadhav et al., 1996).

Faktor-faktor dan kondisi yang dapat ikut berperan
pada oksidasi lipida adalah panas (setiap peningkatan suhu
sebesar 10ºC laju kecepatan meningkat dua kali), cahaya
(terutama ultraviolet yang merupakan inisiator dan katalisator
kuat), logam berat (logam terlarut seperti Fe dan Cu
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merupakan katalisator kuat meski dalam jumlah kecil), kondisi
alkali atau kondisi basa (ion alkali merangsang radikal bebas),
tingkat ketidakjenuhan (jumlah dan posisi ikatan rangkap pada
molekul lipida berhubungan langsung dengan kerentanan
terhadap oksidasi, sebagai contoh asam linoleat lebih rentan
dibanding asam oleat ditambah adanya oksigen) (Buck, 1991).
Teori yang sama juga dikatakan oleh Winarno (2004) bahwa
ketengikan dapat dipercepat oleh beberapa faktor seperti
panas, cahaya, pereaksi logam (seperti Fe, Cu, Mn dan Co),
dan enzim-enzim lipoksigenase. Jadhav et al. (1996)
menambahkan bahwa reaksi utama yang dioksidasi lipid di
dalam sistem pangan yaitu kerusakan protein, off-flavor,
kehilangan vitamin dan oksidasi pigmen. Mekanisme
ketengikan pada lemak dapat terlihat pada Gambar 3.

energi
R1-CH2-CH=CH-CH2-R2 R1-CH˙CH=CH-CH2-R2+H2

(panas+sinar) radikal bebas

R1-CH-CH=CH-CH2-R2
O O˙   Peroksida aktif

R1-CH2-CH=CH-CH2-R2 +

R1-CH-CH=CH-CH2-R2 + R1-CH˙CH=CH-CH2-R2
O   O˙ hidroperoksida radikal bebas

Gambar 3. Mekanisme ketengikan pada lemak (Winarno,
1992)

Perombakan protein dan lemak akibat proses oksidasi
yang mengakibatkan terbentuknya senyawa yang bersifat basa
menimbulkan rasa dan bau yang menyimpang. Lemak yang
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mengalami oksidasi menghasilkan komponen cita rasa dan bau
yang mudah menguap seperti keton dan berbagai jenis
komponen aldehida (hexenal, nonenal, decadienal, nonadienal,
dan lain-lain) yang akan memberikan sensasi tengik, basi,
apek, langu, bau yang menusuk di hidung, dan lain-lain.

2.7 Antioksidan

Dalam pengertian kimia, senyawa antioksidan adalah
senyawa pemberi elektron (electron donors). Secara biologis,
pengertian antioksidan adalah senyawa yang mampu
menangkal atau meredam dampak negatif oksidan dalam
tubuh. Antioksidan bekerja dengan cara mendonorkan satu
elektronnya kepada senyawa yang bersifat oksidan sehingga
aktivitas senyawa oksidan tersebut bisa dihambat (Winarsi,
2007).

Autooksidasi lemak dan generasi radikal bebas
merupakan fenomena alam dalam biologis dan sistem pangan.
Dalam sistem biologis, berbagai mekanisme pertahanan
biokimia melibatkan enzim, mineral dan vitamin antioksidan
untuk melindungi komponen sel dari kerusakan oksidatif.
Dalam sistem pangan, antioksidan alami menanamkan
sejumlah perlindungan terhadap oksidasi. Namun, antioksidan
alami sering hilang selama pemrosesan atau penyimpanan,
sehingga diperlukan penambahan antioksidan eksogen.
Antioksidan efektif menghambat timbulnya oksidasi lemak
dalam produk makanan. Pada kenyataannya antioksidan telah
menjadi grup aditif makanan yang sangat diperlukan terutama
karena keunikan sifat mereka dalam meningkatkan daya
simpan sejumlah produk makanan tanpa merusak kualitas
sensorik atau nutrisi. Penggunaan antioksidan kembali ke
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tahun 1940-an. Gum guaiac adalah antioksidan pertama yang
disetujui untuk stabilisasi lemak hewan, terutama lemak babi
(Jadhav et al., 1996).

Beberapa bahan pangan cenderung dapat mengikat
oksigen dari udara. Hal ini terutama terjadi pada bahan pangan
yang mengandung lemak atau minyak. Terjadinya oksidasi
pada bahan tersebut mengakibatkan kerusakan bahan pangan
yang menyebabkan ketengikan. Beberapa vitamin yang
terdapat pada bahan pangan misalnya karoten (provitamin A)
dan asam askorbat (vitamin C) merupakan contoh bahan yang
peka terhadap oksidasi. Oksigen dalam udara yang berkadar
kira-kira 20% selalu terdapat disekeliling bahan pangan.
Oksigen ini dapat dikurangi dengan pembungkusan secara
vakum atau pembungkusan dimana oksigen diganti dengan
nitrogen. Beberapa ion logam tertentu seperti ion tembaga dan
ion besi dapat bertindak sebagai katalisator oksidasi. Untuk
menghindarkan terjadinya oksidasi ini maka tembaga dan besi
di dalam pengolahan pangan biasanya ganti dengan baja tahan
karat. Secara alamiah bahan pangan juga mengandung
antioksidan, oleh karena itu selama hidupnya bahan pangan
dapat bertahan terhadap kerusakan oksidatif. Antioksidan alam
yang terdapat di dalam bahan pangan diantaranya adalah
vitamin E dan beberapa asam amino yang mengandung gugus
–SH (Jadhav et al., 1996).

2.7.1 Klasifikasi Antioksidan
Menurut Madhavi, Deshpande and Salunke (1996),

berdasarkan mekanisme penghambatan oksidasi, antioksidan
dibedakan menjadi empat kelompok yaitu:
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2.7.1.1 Antioksidan primer
Antioksidan ini menghasilkan reaksi oksidasi radikal

bebas berantai dengan memberikan atom H dari gugus fenolik.
Antioksidan yang termasuk golongan ini diantaranya tokoferol
alami maupun sintetik, Butil Hydroxy Anisol (BHA), Butyl
Hydroxy Toluen (BHT), Tersier Butyl Hidroxy Quinon
(TBHQ) dan Propil Galat (PG). Antioksidan primer efektif
pada konsentrasi yang sangat rendah, akan tetapi konsentrasi
yang tinggi justru menjadi prooksidan. Antioksidan primer
dapat menghambat reaksi pada tahap inisiasi dengan cara
bereaksi dengan radikal bebas atau menghambat pada tahap
propagasi dengan cara bereaksi dengan radikal peroksi atau
alkoksi seperti berikut:

AH + L° → A° + LH
AH + LOO° → A° + LOOH
AH + LO° → A° + LOH

Radikal bebas antioksidan dapat bereaksi lebih lanjut dengan
mengubah reaksi propagasi dengan cara membentuk
komponen peroksi antioksidan.

A° + LOO → LOOA
A° + LO → LOA

Substansi juga mengurangi jumlah reaksi propagasi yang
mungkin melibatkan antioksidan radikal bebas sebagai
berikut:

AOO° + LH° → AOOH + L°
A° + LH° → AH + L°
A° + O2° → AOO°
Antioksidan primer menghentikan rantai radikal bebas

dengan cara memberikan ion hydrogen atau elektron untuk
radikal bebas dan mengubahnya menjadi produk yang stabil.
Antioksidan primer dapat juga berfungsi dengan cara bereaksi
dengan radikal lemak membentuk komplek lemak-antioksidan
(Madhavi et al., 1996).
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Antioksidan primer atau chain-braking antioxidant
dapat memecah reaksi berantai dari peroksida lemak dengan
cara memberikan elektron pada radikal peroksil lemak,
menghentikan reaksi berantai dengan membentuk suatu yang
menyerupai radikal yang kurang reaktif daripada radikal
peroksil dan kemudian memperlambat proses peroksidasi
(Lim, Cheung, Ooi and Ang, 2002). Antioksidan primer
menurut McCord (1979) dan Aebi (1984) meliputi enzim
superoksida dismutase (SOD), katalase, dan glutation
peroksidase (GSH-Px). Suatu senyawa dikatakan sebagai
antioksidan primer, apabila dapat memberikan atom hydrogen
secara cepat kepada senyawa radikal, kemudian radikal
antioksidan yang terbentuk segera berubah menjadi senyawa
yang lebih stabil. Belleville-Nabet (1996) menyebutkan
antioksidan primer bekerja dengan cara mencegah
pembentukan senyawa radikal bebas baru atau mengubah
radikal bebas yang telah terbentuk menjadi molekul yang
kurang reaktif.

2.7.1.2 Antioksidan Sinergis
Secara luas diklasifikasikan sebagai penangkap

oksigen (oxygen scavenger) dan pengkelat. Fungsi sinergis ini
terdiri dari bermacam-macam mekanisme. Antioksidan dapat
bertindak sebagai donor hydrogen terhadap radikal phenoxy,
sehingga dapat meregenerasi antioksidan primer. Antioksidan
fenolik dapat digunakan pada level rendah jika sinergis
ditambahkan secara simultan pada produk makanan (Madhavi
et al., 1996).

Antioksidan sinergis secara luas diklasifikasikan
sebagai oxygen scavenger dan chelator. Mekanisme
antioksidan sinergis bervariasi, dapat sebagai donor oksigen
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untuk radikal phenoxy sehingga menghasilkan antioksidan
primer. Oleh karena itu, antioksidan dari fenol dapat diberikan
dengan dosis sedikit jika suatu antioksidan sinergis
ditambahkan pula pada makanan. Antioksidan sinergis juga
menyediakan medium asam yang meningkatkan stabilitas
antioksidan primer (Madhavi et al., 1996).

2.7.1.3 Antioksidan Sekunder
Antioksidan sekunder seperti asam tiodipropionat dan

dilauril thiodipropionat berfungsi mendekomposisi lipid
peroksida pada produk. Dilauril thiodipropionat efektif dalam
menginaktivasi peracid dalam sistem yang mengandung asam
performat dan nonanal, etil oleat atau kolesterol. Pada sistem
ini, dialuril thiodipropionat lebih mengutamakan mengoksidasi
sulfoxida dan mencegah terbentuknya nonanoid, 9-epoxyethl
oleat, dan 5,6-epoxy-cholesterol.

Antioksidan sekunder atau preventive antioxidant
seperti thiodipropionic dan dilauryl thiodipropionate berfungsi
dengan cara mendekomposisi peroksida lemak menjadi produk
stabil (Madhavi et al., 1996). Antioksidan sekunder disebut
juga antioksidan eksogenus atau non-enzimatis. Antioksidan
dalam kelompok ini juga disebut sistem pertahanan preventif,
dalam sistem pertahanan ini, terbentuknya senyawa oksigen
dihambat dengan cara pengkelatan metal, atau dirusak
pembentukannya. Pengkelatan metal terjadi dalam cairan
ekstraseluler (Belleville-Nabet, 1996). Antioksidan non-
enzimatis dapat berupa komponen non-nutrisi dan komponen
nutrisi dari sayuran dan buah-buahan. Kerja sistem antioksidan
non-enzimatis yaitu dengan cara memotong reaksi oksidasi
berantai dari radikal bebas atau menangkapnya, akibatnya
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radikal bebas tidak akan bereaksi dengan komponen seluler
(Lampe, 1999).

2.7.1.4 Antioksidan Enzimatis (Antioksidan Lainnya)
Antioksidan lainnya terdiri atas flavonoid dan

komponen relasinya serta asam amino yang berfungsi ganda
sebagai antioksidan primer dan sinergis. Nitrit dan nitrat yang
digunakan pada curing daging, kemungkinan mempunyai
fungsi sebagai antioksidan yaitu mengkonversi protein heme
menjadi bentuk nitrit oksida yang inaktif dan dengan
mengkelat ion logam, khususnya besi nonheme, tembaga,
kobalt yang terdapat pada daging (Madhavi et al., 1996).

Antioksidan enzimatis berfungsi salah satunya dengan
menghilangkan oksigen terlarut (headspace) atau
menghilangkan spesies oksidator kuat dari makanan.
Glukosaoksidase, superoksida dismutase, katalase, glutationin
peroksidase dansebagainya merupakan kelompok antioksidan
enzimatis (Ozcan, 2006).

2.7.2 Sumber Senyawa Antioksidan

2.7.2.1 Antioksidan Alami
Dalam beberapa tahun terakhir, konsumen dan

produsen makanan telah memilih produk dengan label "semua
alami". Volume produk seperti itu meningkat 175% pada
tahun 1989-1990, dan sejumlah produk yang mengaku sebagai
produk dengan tanpa tambahan atau pengawet naik 99% pada
periode yang sama. Akibatnya, banyak penekanan diberikan
untuk mengidentifikasi dan mengaplikasikan antioksidan
alami dalam produk makanan. Keadaan antioksidan alami
yang dikembangkan sangat besar dalam dekade terakhir
terutama karena keterbatasan dalam meningkatkan
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penggunaan antioksidan sintetik dan meningkatnya kesadaran
masyarakat mengenai isu-isu kesehatan. Secara umum,
antioksidan alami ini disukai oleh konsumen karena mereka
telah dianggap aman. Banyak bahan makanan yang umum
mengandung senyawa antioksidan. Namun, bahan-bahan
tersebut dapat digunakan hanya pada produk ketika mereka
kompatibel atau sesuai dengan tekstur, warna, dan flavor
produk akhir. Oleh karena itu, identifikasi dan pemurnian
lebih lanjut dari senyawa antioksidan menjadi penting untuk
penggunaan efektif dari antioksidan alami secara komersial
(Rajalakshmi and Narasimhan, 1996).

Zat antioksidan dapat diperoleh secara alami dari
tumbuh-tumbuhan. Zat antioksidan alami tersebut dapat
diperoleh dengan cara ekstraksi, fraksinasi dan purifikasi
(Chang, Ostricb, Hseich and Huang, 1997). El-Ghorab,
Mansour and El-Massry (2004) menyatakan bahwa
antioksidan alami pada tanaman umumnya diklasifikasikan
sebagai vitamin, fenol termasuk flavonoid dan asam fenolat,
serta komponen volatil dalam tanaman herbal dan bumbu.
Tanaman herbal dan bumbu berfungsi sebagai penambah
aroma dan sebagai pengawet termasuk antiseptik dan
antioksidan. Rajalakshmi et al. (1996) menambahkan bahwa
beberapa senyawa aktif utama yang sejauh ini dilaporkan
sebagai sumber potensial antioksidan alami yaitu flavonoid
dan senyawa terkait di dalam ekstrak tanaman; fenolat di
dalam rempah-remapah dan bumbu; dan protein, hidrolisat
protein, peptide, asam amino, dan produk reaksi Maillard.
Penggunaan antioksidan alami untuk meningkatkan stabilitas
antioksidan pada makanan berlemak yang perlu diperhatikan
karena tren dunia untuk menghindari penggunaan antioksidan
sintetik sebagai bahan tambahan makanan yang bersifat
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karsinogenik. Beberapa sumber antioksidan alami dapat dilihat
pada Tabel 4.

Tabel 4. Beberapa Sumber Antioksidan Alami
Sumber Senyawa Antioksidan
Minyak biji-bijian Tokoferol, dantcotrienol,

fosfoolipid
Buah dan sayur-sayuran Asam askorbat, asam

hidrolsikarboksil, flavonoid,
karotenoid

Teh, lidah buaya dan coklat Komponen phenolik
Protein dan hidrolisis
protein

Asam amino, dihidrapiridin

Sumber: Miyake and Shibamoto (1997).

Banyak bahan makanan mengandung antioksidan,
tetapi beberapa komposisi dapat digunakan pada produk hanya
jika sesuai dengan tekstur, warna, dan flavor produk akhir.
Beberapa antioksidan alami seperti tokoferol dan vitamin C
telah digunakan secara luas pada produk pangan. Antioksidan
alami yang diperoleh dari sumber-sumber alami juga telah
digunakan secara komersial pada makanan (Rajalakshmi et al.,
1996). Keuntungan dan kerugian antioksidan alami
dibandingkan antioksidan sintetis dapat dilihat pada Tabel 5.
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Tabel 5. Keuntungan dan Kerugian Antioksidan Alami
Dibandingkan Antioksidan Sintetis.

Keuntungan Kerugian
Mudah diterima konsumen
karena dianggap lebih aman
dan bukan bahan kimia

Biasanya mahal jika murni
dan kurang efektif jika tidak
murni

Tidak perlu uji keamanan jika
komponen makanan tersebut
‘secara umum dianggap
aman’ (Generally Recognize
as Safe).

Jika tidak murni, cara
persiapan yang berbeda
menyebabkan sifat bahan
berbeda
Keamanannya tidak diketahui
Dapat mempengaruhi warna,
aftertaste, off-flavor pada
produk.

Sumber: Rajalakshmi; dalam Madhavi et al. (1996).

Antioksidan alami menunjukkan afinitas (daya tarik
menarik) kompleks antara udara-minyak dan minyak-air yang
berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas relatif pada
sistem lemak yang berbeda. Antioksidan hidrofilik  diketahui
lebih efektif pada minyak sedangkan antioksidan lipofilik
lebih efektif pada emulsi minyak dalam air (Ballards, 2008).

2.7.2.2 Antioksidan Sintetis
Antioksidan sintetik terutama golongan fenolik dan

termasuk butylated hydroxyanisole (BHA), butylated
hydroxytoluene (BHT), tert-butil hidrokuinon (TBHQ), dan
propil, oktil, dan dodesil gallat. Secara umum, penggunaan
antioksidan primer terbatas hanya pada kisaran 100-200 ppm
untuk BHA, BHT dan TBHQ atau sebanyak 200-500 ppm
untuk galat dalam penggunaannya sebagai stabilisasi lemak
dan minyak (Rajalakshmi et al., 1996). BHA dan BHT



50

merupakan antioksidan hidrofobik  dari golongan fenol yang
dapat mencegah inisiasi reaksi berantai. Perlindungan dalam
melawan oksidasi lemak merupakan hasil pembentukan
radikal BHT yang memiliki potensi reduksi lebih rendah
daripada radikal peroksi lemak. BHA biasanya
dikombinasikan dengan BHT atau Propyl Galate agar dapat
menghasilkan sifat sinergis. TBHQ kurang volatil daripada
BHA dan BHT tetapi stabil pada suhu yang lebih tinggi dan
lebih efektif pada minyak sayuran tidak jenuh karena lebih
stabil pada suhu yang lebih tinggi (Boskou and Elmadfa,
1999).

2.8 Kulit Buah Naga

Naga merah atau buah naga adalah anggota dari
keluarga Cactaceae dari subfamily cactoidea dengan daging
yang berwarna merah ungu dan biji hitam. Buah naga telah
memperoleh perhatian selama beberapa tahun terakhir diantara
orang-orang dalam masyarakat, terutama di Negara-negara
asia, karena warna, nilai gizi dan fitur lainnya. Buah ini
merupakan sumber yang signifikan dari antioksidan yang
merupakan nilai tambah karakteristik untuk setiap tanaman
pangan (Rebecca, Boyce and Chandran, 2012). Menurut Le
Bellec (2006), lapisan merah pada buah memiliki sumber yang
kaya vitamin misalnya B1, B2, B3, dan C, mineral misalnya
kalium, natrium, kalsium, zat besi, dan fosfor, dan zat gizi
misalnya lemak, protein, karbohidrat, flavonoid, serat kasar,
tiamin, phyto albumin, niacin, pyridoxine, kobalamin, glukosa,
betasianin, fenolik, karoten dan polifenol.

Kadar aktivitas antioksidan pada betasianin dari kulit
buah naga yaitu sebesar 76,71% (Hidayah, 2014). Prior, Cao,
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Martin, Soffic, McEwen, O’Brien, Lishchner, Ehlenfeldt, Kalt,
Krewer and Mainland (1998) menyatakan bahwa aktivitas
antioksidan pada antosianin dan betasianin lebih besar 2-6 kali
dibandingkan antioksidan umum lainnya seperti asam askorbat
dan glutation. Selain itu banyak bukti menunjukkan bahwa
senyawa ini mudah diserap oleh tubuh, berperan dalam
perlindungan oksidatif, serta memainkan peranan penting
untuk memerangi penyakit jantung maupun berbagai penyakit
kanker (Smith et al., 2000).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adzim et
al. (2010) juga menunjukkan bahwa naga merah kaya akan
mikronutrien dan flavonoid, vitamin antioksidan dan aktivitas
penangkapan radikal. Daging dan kulit dalam ekstrak buah
metanol memiliki efek yang nyata pada penangkapan radikal
bebas. Daging dan kulit dari buah naga merah menunjukkan
kandungan fenolik lebih tinggi dari buah naga putih dan
pepaya. Buah naga merah menunjukkan aktivitas penangkapan
radikal yang lebih besar dari BHT dan α-tokoferol, walaupun
masih lebih rendah jika dibandingkan dengan BHA tapi tetap
menunjukkan bahwa daging dan kulit buah naga merah
mengandung jumlah tinggi senyawa penangkap radikal
(Adzim, 2012).

Sejak kulit buah naga mengandung betalain dan tidak
memiliki kelemahan pada bit, maka dapat dijadikan sebagai
pengganti pewarna merah baru (Moshfeghi et al., 2013).
Aroma bau tanah yang kurang baik dari turunan geosmin dan
piridin serta kemungkinan akan karsinogenik dari nitrosamin
pada bit merah, sehingga ada permintaan yang tinggi untuk
menggantikan sumber ini (Esquivel et al., 2007). Produksi
pewarna alami dari kulit buah naga bisa menjadi alternatif
untuk industri makanan, serta mengurangi dampak lingkungan
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yang disebabkan oleh pembuangan kulitnya (Mello, Bernardo,
Dias, Gonzaga, Amante, Fett and Candido, 2015). Kulit buah
naga terdiri dari sekitar 22% dari berat buah utuh. Selanjutnya
kulit buah naga bisa menjadi pengganti yang sehat dari
pewarna sintetis. Mengandung pigmen betasianin, pectin dan
jumlah serat makanan yang tinggi. Oleh karena itu kulit buah
naga dapat dimanfaatkan sebagai sumber serat yang baik,
pektin dan pewarna alami  (Jamilah et al., 2011).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wu et al.
(2006), kulit buah naga super merah juga kaya akan
polyphenol dan sumber antioksidan yang baik. Bahkan
menurut studi yang dilakukannya terhadap kandungan total
fenolik, aktivitas antioksidan dan kegiatan antiproliferatif,
kulit buah naga merah adalah lebih kuat inhibitor pertumbuhan
sel-sel kanker daripada dagingnya dan tidak mengandung
toksik. Oleh karena itu kulit buah naga merah sangat layak
untuk dijadikan bahan baku produk olahan.

2.8.1 Sifat Antioksidan dari Kulit Buah Naga
Kulit buah naga merah dianggap sebagai residu dari

konsumsi dan pengolahan buah (Jamilah et al., 2011) dan
biasanya dibuang. Namun, residu ini dapat digunakan sebagai
bahan baku untuk ekstraksi pigmen, karena kehadiran betalain
yang menyajikan warna yang menarik dan stabil (Wu et al.,
2006). Betalain adalah kelompok pigmen bernitrogen yang
larut dalam air dan memberikan warna yang menarik bagi
beberapa kelompok bunga dan buah-buahan. Terdapat dua
subkelompok, yaitu betasianin pada warna merah-violet dan
betaxantin untuk warna kuning-oranye (Moßhammer et al,
2005; Herbach et al, 2006a).
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Betalain adalah pigmen kelompok alkaloid yang larut
air, pigmen bernitrogen, dan merupakan pengganti antosianin
pada sebagian besar family tanaman ordo Caryophyllales,
termasuk Amaranthaceae, dan bersifat mutual eksklusif
dengan pigmen antosianin (Cai et al., 2005; Grotewold, 2006).
Sifat ini berarti bahwa pigmen betalain dan antosianin tidak
pernah dijumpai bersama-sama dalam satu tanaman. Oleh
karena itu pigmen betalain sangat signifikan dalam penentuan
taksonomi tanaman tingkat tinggi. Betalain kurang mendapat
perhatian ilmiah dari kelas-kelas pigmen alami lainnya
(klorofil, karotenoid dan antosianin) karena terjadinya
pembatasan penggunaan pada mereka (Stintzing et al., 2005).
Saat pertama kali ditemukan bahwa bit (Beta vulgaris) adalah
sumber utama dari ekstraksi komersial betalain. Namun, bit
mengandung zat sebagai geosmin dan pirazin yang
bertanggung jawab untuk off-flavor (dasar) dalam kultur ini
(Stintzing and Carle, 2004). Padahal betalain yang diekstrak
dari buah naga, tidak seperti bit merah, dapat digunakan dalam
makanan tanpa rasa, dan itu mencakup spektrum yang luas
dari warna yellow orange (Opuntia) hingga merah-violet
(Hylocereus) (Moßhammer et al., 2005).

Kulit buah naga merah dapat dianggap sebagai sumber
potensial betalain, yang selain memiliki efek sebagai pewarna
alami, kaya akan senyawa fenolik dan selanjutnya menyajikan
aktivitas antioksidan yang tinggi. Betalain dari kulit buah naga
tetap stabil pada kisaran pH yang lebar (3,2-7,0) dan tahan
terhadap pemanasan (100°C) hingga 10 menit pada kisaran pH
3,7-5,5. Fitur ini memungkinkan penerapan kulit buah naga
dalam makanan keasaman rendah dengan perlakuan panas
sedang, atau yang lain yang akan ditambahkan dalam makanan
setelah pemanasan (Mello et al., 2015). Castro et al. (2006)
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menambahkan, polifenol banyak digunakan dalam industri
makanan sebagai pewarna, bahan tambahan fungsional pada
minuman, dairy product, permen, roti dan sereal.

Sifat senyawa betasianin yang ada pada kulit buah
merah bersifat polar (Faridah, 2015). Fenol yang lebih polar
dapat digunakan untuk menstabilkan food dispersion. Senyawa
yang kurang polar seperti tokoferol, lignan atau resin dapat
ditambahkan pada lemak dan minyak untuk meningkatkan
stabilitas selama penyimpanan dan pemanasan (Castro et al.,
2006). Esquivel, Stintzing and Carle (2007) menyelidiki
kontribusi dari fenolik dengan kapasitas antioksidan ungu-
merah pada buah naga dan menyimpulkan bahwa betalain
bertanggung jawab atas kapasitas antioksidan utama buah naga
ungu sementara senyawa fenolik non-betalain seperti asam
galat dan acetylcoumarin kontribusinya sedikit. Peneliti lain
juga telah dikonfirmasi peran betasianin dalam aktivitas
antioksidan buah naga (Wybraniec and Mizrahi, 2002).

2.8.1.1 Betalain
Betalain merupakan pigmen yang awalnya

dikategorikan sebagai antosianin bernitrogen karena terdapat
nitrogen pada struktur cincinnya dan juga mengandung residu
glikosida. Seiring dengan perkembangan ilmu dan
pengetahuan, kini betalain tidak lagi digolongkan sebagai
bagian antosianin. Pigmen betalain berdiri sendiri sebagai
sebuah jenis pigmendan merupakan induk dari kelompok
betasianin yang berwarna merah violet dan betaxantin
yangberwarna kuning. Betaxantin ditandai dengan tidak
adanya cincin aromatik yang melekat di N-1 atau residu gula.
Cara membedakan betalain dan antosianin tidak dapat
dilakukan hanya secara visual. Dibutuhkan serangkaian tes
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untuk membedakan kedua jenis pigmen ini. Namun demikian,
keberadaan pigmen betalain di suatu tanaman tidak mungkin
bersamaan dengan adanya antosianin. Saat ini diketahui bahwa
perbedaan paling mencolok antara betalain dan antosianin
adalah distribusinya di tanaman. Antosianin atau flavonoid
tersebar luas dalam dunia tumbuhan sedangkan betalain secara
eksklusif hanya terdapat pada kelompok Angiospermae,
khususnya Caryophyllales (Shaumanur, 2015).

Tabel 6. Uji untuk membedakan betasianin dari antosianin
No Perlakuan Karakteristik

Betasianin
Karakteristik
Antosianin

1. Dipanaskan dengan
HCl 2 M selama ± 5
menit pada 100°C

Warna merah pudar Warna merah tidak
pudar

2. Ditambahkan NaOH 2
M tetes demi tetes

Warna merah berubah
menjadi kuning

Warna merah
berubah menjadi
hijau biru dan
memudar perlahan-
lahan

3. Kromatografi dengan
pengembang HCl 1%

Rf tinggi Rf rendah sampai
pertengahan

4. Kromatografi dengan
BAA

Rf sangat rendah (0-
10)

Rf sedang (10-40)

5. Spektrum tampak λ maksimum 532-554
nm

λ maksimum 505-
535 nm

6. Elektroforesis pada pH
2-4

Bergerak ke arah
anode

Bergerak ke arah
katode

Sumber: (Harborne, 1996)

Betalain adalah nitrogen pigmen yang larut dalam air.
Sedangkan betasianin adalah produk kondensasi asam
betalamik dengan cyclo-Dopa (cyclo-3-(3,4-
dihydroxyphenylalanine). Aglikon prekursor umum dari
semua betasianin adalah betanidin yang dapat berglukosilasi
dengan satu atau dua monosakarida. Selain itu, asilasi dari 5-
O– atau 6-O-glukosida, mengacu pada 29 kemungkinan
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struktur betasianin yang dikenal sampai saat ini. Selain itu,
jumlah mereka dua kali lipat karena stereoisomerisme di C15.
Hanya neobetanin (14,15-dehydrobetanin) yang tanpa pusat
kiral di C. Namun demikian, kebanyakan studi di fokuskan
pada betanin (betanidin -glucoside5-O-) dan C15

epimerisobetaninnya. Betaxanthin termasuk dalam kelompok
yang sangat besar kelas kedua pigmen ini. Mereka adalah
produk kondensasi asam betalamik dengan asam amino atau
amina. Betaxanthinsin yang paling umum di alam adalah
vulgaxanthin I (glutamin-betaxanthin) dan indicaxanthin
(prolinebetaxanthin) (Skopinska, 2014).

Kebanyakan tanaman mengandung betalain milik ordo
Caryophyllales. Terjadinya betalain juga terbukti di beberapa
jamur tingkat tinggi dari genera dalam Basidiomycetes seperti:
Amanita, Hygrocybe, dan Hygrophorus. Dalam industri
makanan, pigmen dari akar bit merah telah dieksploitasi secara
komersial (Strack et al., 2003). Namun, penemuan buah
kaktus dan tanaman Amaranthaceae sebagai permintaan
sumber pigmen baru yang besar untuk betalain.

Bit merah (Beta vulgaris L.) merupakan sumber
populer betalain, yang terutama mengandung betanin, dan
jumlah yang lebih kecil dari vulgaxanthin I dan vulgaxanthin
II yang pertama kali intensif digunakan dalam industri
makanan untuk tujuan pewarnaan. Stabilitas yang rendah dari
betalain apabila dibandingkan dengan pewarna buatan,
sehingga penggunaannya terbatas untuk produk spesifik
makanan, seperti makanan rendah asam (susu dan produk
daging), makanan segar atau makanan yang mengalami
adanya perlakuan panas (Stintzing and Carle, 2007). Buah
kaktus, seperti buah naga ungu (Hylocereus polyrhizus)
ditemukan menjadi sumber betalain baru yang sangat
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menjanjikan. Mereka mungkin memperlihatkan daging buah
putih, merah, atau merah-ungu. Dibandingkan dengan bit
merah, buah naga bebas dari kadar nitrat yang tinggi atau bau
tanah.

Berbeda dengan pir kaktus (Opuntia sp.), buah-buahan
Hylocereus memiliki kandungan betalain yang tinggi, maka
bagian-bagian yang lebih kecil dari pewarnaan bahan makanan
yang diperlukan untuk mendapatkan kekuatan pewarnaan yang
sesuai. Selain betalain dan isomernya, buah naga mengandung
struktur terasilasi seperti phyllocactin (betanidin 5-O-(6'-O-
malonl)- β-glucoside) dan hylocerenin (betanidin 5-O-(6'-O-
3"-hydroxy-3"-methylglutaryl)-β-glucoside), bersama-sama
dengan masing-masing C-15 epimer mereka. Struktur yang
terasilasi mungkin lebih stabil, terutama dengan adanya
senyawa matriks (Herbach et al., 2005, 2007). Betalain sensitif
terhadap beberapa faktor yang spesifik untuk pigmen alami.

2.8.1.1.1 Stabilitas Betalain
Kulit buah naga dapat dianggap sebagai sumber

potensial betalain, yang selain memiliki efek sebagai pewarna
alami, kaya akan senyawa fenolik dan selanjutnya menyajikan
aktivitas antioksidan yang tinggi. Betalain yang paling stabil
pada kisaran pH yang luas dari 3-8, sedangkan antosianin
lebih umum tidak menunjukkan tingtur tidak berubah dan
tidak dapat mempertahankan keadaan pewarnaan mereka
dalam kondisi seperti ini. Namun, pada temperatur tinggi,
betalain kehilangan integritas mereka (Skopinska et al., 2014).
Dalam penelitian sebelumnya, penurunan yang signifikan
terhadap stabilitas mereka, terutama di atas suhu 85°C harus
diperhatikan (Czapski, 1985). Namun, kehadiran stabilisator
makanan tertentu dan senyawa matriks alami memberikan efek
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positif pada pemeliharaan betalain. Penelitian sebelumnya
menunjukkan bahwa senyawa matriks seperti pektin, guargum,
dan locust bean gum adalah solusi untuk meningkatkan
stabilitas penyimpanan bit merah, mungkin dengan
menurunkan nilai aw (Herbach et al., 2006b). Selain itu,
beberapa penelitian membuktikan bahwa EDTA meningkatkan
separuh daya betanin 1,5 kali, mungkin dengan menetralkan
pusat elektrofilik (Herbach et al., 2006a).

Betalain dari kulit buah naga merah stabil di kisaran
pH dari 3,2 sampai 7. Degradasi tertinggi diamati pada pH 2,4
dilanjutkan dengan pH 8, sesuai dengan kondisi analisis asam
dan basa yang ekstrim. Kisaran stabilitas pH yang ditemukan
oleh Stintzing et al. (2003) dan Tang and Norziah (2007),
yang melaporkan bahwa warna betalain pada buah naga itu
sangat stabil pada kisaran pH 3-7.

Penyerapan maksimum terdeteksi pada pH 7,0
dilanjutkan dengan pH 4,5. Namun, Castellar et al. (2003)
menemukan penyerapan maksimal betalain pada pH 5,0 - 6,0.
Selain itu Stintzing et al. (2004) melaporkan bahwa stabilitas
terbesar dari warna betalain pada buah naga adalah pada pH
5.0. Karakteristik stabilitas pada pH asam, tapi lebih besar dari
3,0, memungkinkan bahwa betalain pada buah naga dapat
digunakan sebagai pigmen dalam makanan berasam rendah
(Castellar et al., 2006; Vaillant et al., 2005). Betalain telah
terdegradasi dari waktu ke waktu dari paparan suhu 100°C.
Bagaimana besar pencahayaan, semakin besar juga degradasi
pigmen, menyusul urutan pertama reaksi kinetika seperti
dilansir Herbach et al. (2004b). Puncak serapan pada 536 nm
berkurang elama waktu pemanasan dan setelah 30 menit tidak
dapat diamati lagi. Setelah 5 menit pemanasan,
memungkinkan untuk mengamati bahwa ada pergeseran
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penyerapan pH maksimum 7,0 - 5,0, dengan pengurangan
retensi 39,5% dari pigmen.

Pemanasan menyebabkan degradasi betalain oleh
isomerisasi, dekarboksilasi atau pembelahan yang
menghasilkan penurunan bertahap warna merah dan
penampakan warna coklat muda (Herbach et al., 2006b).
Pembelahan betanin dan isobetanin juga dapat disebabkan oleh
basa (Schliemann et al., 1999), menghasilkan asam betalamik
kuning terang dan yang tidak berwarna cyclo-Dopa-5-0-
glikosida. Herbach et al. (2006a) melaporkan bahwa degradasi
betalain biasanya disertai dengan perubahan yang nyata dalam
warna yang dihasilkan dari terbentuknya degradasi produk
kuning seperti asam betalamik (424 nm) dan betaxantin (460–
480 nm). Dengan meningkatkan waktu pemanasan pada
sampel menunjukkan peningkatan dari parameter L*
(penerangan dari warna), penurunan nilai-nilai parameter a*
(dari merah ke hijau) dan peningkatan parameter b* (dari biru
ke kuning), untuk semua pH analisis. Perilaku ini berarti
bahwa dengan meningkatnya waktu pemanasan warna pink,
karakteristik betalain, terdegradasi ke berbagai nuansa kuning,
karakteristik betaxantin dan asam betalamik (Mello et al.,
2015).

Kondisi pH asam (2,4) dan basa (8,0) yang ekstrim
dan waktu pemanasan lima menit sudah cukup untuk
menurunkan warna betalain. Pada pH 5.0, diamati stabilitas
yang lebih tinggi dari parameter a* pada 10 menit pemanasan.
Pada 10 menit pemanasan warna betalain stabil di kisaran pH
3,7-5,5. Setelah periode ini, warna betalain terdegradasi ke
oranye dan kuning. Oleh karena itu, betalain dari kulit buah
naga menunjukkan stabilitas yang baik dalam berbagai pH
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(3,0-7,0) dan ketahanan terhadap pemanasan selama 10 menit
pada suhu 100°C pada kisaran pH 3,7-5,5 (Mello et al., 2015).

2.8.1.1.2 Ekstraksi Betalain
Ekstraksi dapat didefinisikan sebagai suatu proses

penarikan keluar atau proses pemisahan suatu bahan dari
campurannya, biasanya dengan menggunakan pelarut
(Fennema, 1996). Hui (1992) menyatakan bahwa ekstraksi
adalah metode pemisahan dimana komponen-komponen
terlarut suatu campuran dipisahkan dari komponen yang tidak
terlarut dengan pelarut yang sesuai. Pada ekstraksi tersebut
terjadi pemisahan pada komponen yang mempunyai kelarutan
yang lebih rendah terhadap pelarut yang digunakan.
Komponen yang larut dapat berupa cairan maupun padatan,
sedangkan produk utama dalam proses ekstraksi adalah
ekstraknya, yaitu campuran pelarut dengan komponen yang
larut (Hui, 1992).

Secara sederhana, warna merah sumber betasianin
yang terdapat pada bit dapat diperoleh dengan merebus buah.
Pigmen betalain akan terekstrak ke air rebusan dan
membuatnya berwarna merah sehingga dapat digunakan
sebagai pewarna makanan. Selain itu, buah juga dapat
diblender dengan penambahan air. Bubur bit dapat digunakan
langsung sebagai campuran adonan atau terlebih dahulu
disaring untuk mendapatkan air yang berwarna merah baru
kemudian diaplikasikan ke bahan makanan. Pewarna bit yang
dihasilkan dari cara sederhana tersebut memiliki umur simpan
yang pendek sehingga hanya cocok diaplikasikan pada skala
industri rumah tangga dimana produk ini langsung digunakan
sebagai campuran di adonan (Shaumanur, 2015).
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Pewarna alami dari bit yang telah dikomersialkan
berada dalam dua bentuk, yaitu konsentrat dan serbuk.
Konsentrat bit didapat dengan evaporasi jus bit dalam kondisi
vakum hingga tercapai kadar padatan 40-60%, sedangkan
serbuk bit didapat dengan mengeringkan jus bit di spray dryer.
Secara umum, bentuk serbuk lebih disukai daripada konsentrat
karena lebih mudah ditangani, stabil, mudah larut, dan
memiliki umur simpan yang lebih panjang.

Ekstraksi dengan pelarut dapat dilakukan dengan cara
dingin dan cara panas. Jenis-jenis ekstraksi tersebut adalah
sebagai berikut: (Anonim, 2006b).
a. Cara dingin
- Maserasi adalah ekstraksi menggunakan pelarut dengan

beberapa kali pengocokan/pengadukan pada temperature
kamar. Secara teknologi termasuk ekstraksi dengan prinsip
metode pencapaian konsentrasi pada keseimbangan

- Perkolasi adalah ektraksi menggunakan pelarut yang selalu
baru sampai sempurna pada umumnya dilakukan pada
temperatur ruangan. Proses terdiri dari pengembangan
bahan, antara tahap maserasi, tahap perkolasi sebenarnya
(penetesan/ penampungan ekstrak) terus menerus sampai
diperoleh ekstrak yang jumlahnya 1-5 kali bahan.

b. Cara panas
- Reflux adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur

didihnya selama  waktu tertentu dengan jumlah pelarut
yang terbatas yang relatif konstan dengan adanya
pendinginan balik

- Sokhlet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu
baru sempurna pada umumnya dilakukan dengan alat
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khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan pelarut
relatif konstan dengan adanya pendingin balik

- Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan
kontinu) pada temperatur yang lebih dari temperatur kamar,
yaitu secara umum dilakukan pada temperature 40-50º C.

- Infus adalah ekstraksi pelarut air pada temperatur penangas
air bersuhu 96-98ºC selama waktu tertentu

- Deko adalah infuse pada waktu yang lebih lama dengan
temperatur sampai titik didih air

- Destilasi uap adalah ekstraksi zat kandungan menguap dari
bahan dengan uap air berdasarkan peristiwa tekanan parsial
zat kandungan menguap dari bahan dengan fase uap air dari
ketel secara kontinu  sampai sempurna dan diakhiri dengan
kondensasi fase uap campuran (zat kandungan menguap
ikut terdestilasi) menjadi destilat air bersama zat
kandungan yang memisah sempurna atau memisah
sebagian.

2.8.1.1.3 Teknik Pengeringan Vakum
Pengeringan rak hampa ini terdiri dari suatu kabinet

dengan rak berongga yang berlubang. Produk diletakkan di
dalam nampan yang diletakkan diatas rak-rak yang berlubang
tersebut atau jika produk berupa zat padatan yang secara
langsung diletakkan diatas rak berlubang tersebut. Unit
pengering ini ditutup rapat dan kemudian dihampakan.
Pengering rak hampa ini digunkaan untuk mengeringkan
produk-produk seperti bubuk jeruk, bubuk tomat dan produk-
produk lain yang menyerupai busa kering (James, 1995).

Keuntungan dari pengeringan vakum adalah pengering
ini merupakan pengering yang sangat ideal untuk bahan yang
mudah mengalami kerusakan atau berubah jika terkena udara
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pada suhu sangat tinggi. Keadaan vakum dalam pengeringan
ini adalah memindahkan kelembaban udara untuk mencegah
oksidasi atau ledakan yang dapat terjadi ketika bahan kontak
dengan udara. Pengeringan vakum hanya membutuhkan waktu
relatif singkat dan biaya yang dibutuhkan sangat rendah
karena adanya kondisi pengeringan pada suhu rendah sehingga
penggunaan energi relatif rendah (James, 1995). Kelebihan
lain pengering hampa udara dibandingkan dengan pengering
dengan udara sebagai medium pengeringan adalah tidak perlu
memanaskan sejumlah udara sebelum memulai pengeringan,
sehingga efisiensi termalnya tinggi dan pengeringan dapat
dilakukan tanpa adanya oksigen untuk melindungi komponen
bahan pangan yang mudah teroksidasi (Fellows, 2009).

2.9 Uji Aktivitas Antioksidan

Efektivitas antioksidan, baik sintetik maupun alami
dapat diukur dengan menentukan stabilitas oksidatif lipid
dalam sistem pangan (Hamilton, 1983). Berdasarkan alat yang
digunakan, penentuan stabilitas oksidatif minyak atau lemak
terdiri dari lima jenis, yaitu: metode kimia, metode
spektrofotometer, metode kromatografi, pengukuran absorbsi
oksigen, serta metode sensori (Rajalakshmi and Narasimhan,
1996).

Pengujian aktivitas antioksidan pada dasarnya dapat
dilakukan dengan beberapa cara. Menurut Pratt (1972) dalam
Zubaidah (1998) secara prinsip ada tiga cara yaitu menghitung
konsentrasi malonaldehid dari media yang telah diberi zat
antioksidan, menentukan waktu pemucatan system emulsi
karoten, asam linoleat yang telah diberi zat antioksidan dan



64

menghitung bilangan peroksida lemak yang telah distabilkan
dengan zat antioksidan.

Pengukuran aktivitas antioksidan dapat dinyatakan
dalam periode induksi dan faktor protektif. Periode induksi
adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai bilangan
peroksida sebesar 20 meq/kg (Andarwulan, 1997). Chen et al.
(1993) menetapkan periode induksi sebagai waktu yang
diperlukan untuk mencapai nilai absorbansi sebesar 0,300
pada panjang gelombang 500 nm (metode tiosianat).
Sementara itu Taylor and Richardson (1980), menyatakan
bahwa aktivitas antioksidan didapatkan dari perbandingan
antara oksidasi pada emulsi yang ditambah antioksidan relatif
(faktor protektif) dihitung sebagai pembagian periode induksi
sampel dengan periode induksi kontrol.

2.9.1 Pengujian Aktivitas Antioksidan Metode DPPH (a, a
diphenylpicrylhidrazil)

Radikal 2,2 Difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) adalah
radikal bebas stabil yang menerima sebuah elektron atau
hidrogen untuk diubah menjadi molekul diamagnetik.
Penangkapan radikal bebas (radical scavenger) merupakan
mekanisme utama antioksidan bereaksi dalam makanan.
Beberapa metode telah dikembangkan salah satunya adalah
penangkapan radikal DPPH yang merupakan radikal sintetis
dalam pelarut organik polar seperti metanol dan etanol pada
suhu kamar (Pokorny, 2001). DPPH banyak digunakan pada
sistem penelitian aktivitas penangkapan radikal pada senyawa
alami tumbuhan (Soares et al., 1997). Rumus kimia molekul
DPPH yaitu C18H12N5O6 dengan berat molekul 394,3. Prakash
(2001) mengemukakan bahwa, elektron yang tidak
berpasangan pada DPPH memiliki kemampuan penyerapan
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yang kuat pada panjang gelombang 517 nm dengan warna
ungu. Perubahan warna ungu menjadi kuning seiring dengan
menurunnya absortifitas molar dari radikal DPPH karena
elektron yang tidak berpasangan menjadi berpasangan dengan
adanya pemberian atom hidrogen dari antioksidan membentuk
DPPH-H tereduksi.

Semakin kuat aktivitas antioksidan sampel maka
semakin besar penurunan intensitas warna ungunya.
Pengukuran intensitas warna ungu diukur dengan melihat
absorbansinya setiap 2 menit sampai dicapai kondisi steady
state atau waktu dimana nilai absorbansi sudah konstan
(Osawa and Namiki, 1981). Konsentrasi pertama DPPH harus
dipilih sehingga menghasilkan absorbansi kurang dari 1,0
sehingga secara tidak langsung konsentrasi larutan adalah 50-
100µM. Waktu reaksi disarankan menggunakan waktu 30
menit. Data yang diperoleh kemudian di plotkan menjadi
grafik konsentrasi substrat dan absorbansi (Molyeneux, 2003).

2.9.2 Uji Nilai TBA (Thiobarbituric acid)
Uji ini berdasarkan atas terbentuknya pigmen

berwarna merah sebagai hasil dari reaksi kondensasi antara
dua molekul TBA dengan satu molekul malonaldehida
(Ketaren, 2005). Tujuan dilakukan uji TBA untuk mengetahui
adanya reaksi lebih lanjut pada lemak yang menyebabkan
ketengikan. Lemak yang tengik akan bereaksi dengan asam
thiobarbiturat menghasilkan warna merah. Intensitas warna
merah menunjukkan derajat ketengikan dari produk tersebut.
Tetapi malonaldehid tidak selalu ditemukan sebagai hasil
oksidasi. Beberapa alkanal, alkenal dan 2,4- dienal
membentuk warna kuning (λ=450 nm) ketika bereaksi dengan
TBA, tetapi hanya dienal yang membentuk warna merah
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(λ=530 nm). Pada umumnya kompleks senyawa MDA-TBA
reaktif dihasilkan dalam jumlah cukup tinggi jika dari asam
lemak yang mengandung 3 atau lebih ikatan ganda (Nawar,
1995).

MDA (malonaldehyde) merupakan produk enzimatis
dan nonenzimatis dari pemecahan prostaglandin
endoperoksida dan produk akhir dari lipid peroksidasi. MDA
merupakan molekul reaktif yang memiliki rumus molekul
C3H4O2 dan dikenal sebagai penanda peroksidasi lipid.
Peroksidasi lipid paling banyak terjadi di membran sel
terutama asam lemak tidak jenuh yang merupakan komponen
penting penyusun membran sel. Pengukuran tingkat
peroksidasi lipid diukur dengan mengukur produk akhirnya,
yaitu malonaldehyde (MDA), yang merupakan produk
oksidasi asam lemak tidak jenuh dan yang bersifat toksik
terhadap sel. Pengukuran nilai TBA merupakan pengukuran
aktivitas radikal bebas secara tidak langsung sebagai indikator
stres oksidatif (Leibler et al., 1997). Pengukuran ini dilakukan
dengan tes Thiobarbituric Acid Reactive Substances (TBARS
test) (Powers and Jackson, 2008).

Mekanisme pembentukan MDA melalui peroksidasi
lipid diawali dengan penghilangan atom hydrogen (H) dari
molekul lipid tak jenuh rantai panjang oleh gugus radikal
hidroksil (OH*), sehingga lipid bersifat radikal. Kemudian
radikal lipid ini bereaksi dengan atom oksigen (O2)
membentuk radikal peroksil (OO*), yang selanjutnya
menghasilkan MDA (dengan ikatan tak jenuh lebih dari tiga)
(Innoue, 2001). Makin besar kadar MDA maka semakin tengik
(Sudarmadji et al., 2003). Prosedur analisis pengujian bilangan
TBA dilakukan sesuai dengan metode Tarladgis, 1960; dalam
Sudarmadji et al. (2003).
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2.10 Mekanisme Kerja Antioksidan

Berikut adalah mekanisme kerja dari antioksidan
dalam menghalangi atau menurunkan laju oksidasi :
a. Suatu substansi menunda reaksi autooksidasi jika dapat

menghalangi terbentuknya radikal bebas pada tahap inisiasi
atau mengganggu tahap propagasi rantai radikal bebas.
Antioksidan menghambat reaksi berantai dengan berperan
sebagai donor hydrogen atau penerima radikal bebas (AH)
secara utama bereaksi dengan ROO* dan bukan dengan R*
(Fennema, 1996).

b. Mekanisme ini melalui pembentukan kompleks antara
radikal peroksi dan inhibitor (antioksidan). Kompleks ini
kemudian bereaksi dengan radikal peroksi lain
menghasilkan produk terminasi (Tranggono,1990).

ROO* + AH → ROOAH
ROOAH + AH → produk terminasi (stabil)

c. Donor H kepada fenoksi radikal. Jika ada dua campuran
penerima radikal bebas sebagai contoh AH dan BH, yang
mana diasumsikan bahwa energi disosiasi ikatan BH lebih
kecil daripada AH (Fennema, 1996). Berikut adalah reaksi
yang terjadi:

RO* + AH → ROOH + A*
A + BH → B* + AH

d. Kelator logam. Antioksidan dapat membentuk kompleks
dengan logam transisi contoh seperti tembaga, hingga
mencegah kerusakan asam askorbat, atau dengan besi atau
dengan tembaga sehingga dapat mencegah inisiasi radikal
bebas (Ong and Packer, 1992).

Besar konsentrasi antioksidan yang ditambahkan dapat
berpengaruh pada laju oksidasi. Pada konsentrasi tinggi,
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aktivitas antioksidan grup fenolik sering lenyap bahkan
antioksidan tersebut menjadi prooksidan (Gambar 5).
Pengaruh jumlah konsentrasi pada laju oksidasi tergantung
pada struktur antioksidan, kondisi dan sampel yang akan diuji.

AH + O2 → A* + HOO*
AH + ROOH → RO* + H2O + A*

Gambar 4. Antioksidan bertindak sebagai prooksidan pada
konsentrasi tinggi (Gordon, 1990).
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Tabel 7. Mekanisme Aktivitas Antioksidan
Kelas antioksidan Mekanisme Aktivitas

Antioksidan
Antioksidan

Antioksidan umum
(primer)

Inaktivasi radikal bebas
lemak

Senyawa
fenol

Penstabil
hidroperoksida

Pencegahan pemecahan
hidroperoksida menjadi
radikal bebas

Senyawa
fenol

Sinergis Membantu aktivasi
antioksidan primer

Asam sitrat,
asam askorbat

Pengubahan
oksigen singlet

Mengubah oksigen
singlet menjadi triplet

Karoten

Bahan pereduksi
hidroperoksida

Mereduksi hydrogen
peroksida ke menjadi
non-radikal

Protein, asam
amino

Sumber: Pokorny (2001).



70

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Fisiko-kimia

Teknologi Hasil Ternak dan  Laboratorium Nutrisi dan
Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya
Malang, Laboratorium Pengujian Mutu dan Gizi Makanan
Fakultas Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya
Malang, Laboratorium KBPHP Teknologi Pangan dan Hasil
Pertanian Universitas Gadjah  Mada Yogyakarta dan
Laboratorium Materia Medika Dinas Kesehatan Kota Batu
mulai bulan Maret sampai September 2015.

3.2 Bahan dan Alat

3.2.1 Bahan
Bahan yang digunakan untuk pembuatan pasta kulit

buah naga super merah adalah limbah padat dari buah naga
super merah yang digiling tanpa pelarut. Tujuannya untuk
mendapatkan esensi murni dari kulit buah naga tanpa
menghapus atau merusak isi zat aktif.

Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sosis
meliputi fillet ayam rigor mortis (daging ayam yang sudah
disembelih dalam kurun waktu lebih dari 2 jam, dipisahkan
dari bagian kepala, kaki, tulang dan kulitnya), telur ayam,
tepung tapioka, gula, garam dan bumbu-bumbu yang diperoleh
di pasar Tawangmangu, Malang. STPP jenis food grade dan
selongsong plastik berdiameter 3 cm diperoleh dari toko
komersil di kota Malang.
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Bahan yang digunakan untuk analisis adalah HCl 4 M,
pereaksi TBA (0,2883 g/100 ml asam asetat glasial 90%), anti
foaming agent, H2SO4 pekat, katalisator (seleniumgemisch,
buatan Merck), NaOH 40%, H2SO4 0,1 N, indicator (2 g
methyl red + methyl blue per liter etanol 96%, NaOH 0,1 N,
batu didih dan akuades yang diperoleh dari Laboratorium
KBPHP Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta dan Laboratorium Nutrisi Makanan
Ternak Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang.
Serbuk DPPH diperoleh dari Laboratorium Pengolahan
Pangan, Universitas Muhammadiyah Malang. Metanol PA dan
akuades diperoleh dari toko Makmur Sejati, Malang.

3.2.2 Alat
Alat yang digunakan dalam pembuatan pasta kulit

buah naga super merah adalah timbangan digital, blender,
talenan, pisau, mangkok keramik dan spatula.

Alat-alat untuk membuat sosis meliputi penggiling
daging, thermometer air, timbangan digital (merek Camry
EK5055), chopper, sendok kayu, baskom plastik, beaker glass
1L (merek Pyrex, Jerman) dan waterbath (merek Memmert,
Jerman).

Alat-alat untuk analisis meliputi pH meter Rex model
pHS-3C, waring blender, alat destilasi sederhana,
spektrofotometer visible (Thermo Spectronic 200), timbangan
analitik (merek Mettler PB503-S), labu didih kjeldhal 50 ml,
gelas ukur 5 ml, Erlenmeyer 300 ml, beaker glass 300 ml,
destilator (merek Buchi K-375), pipet volume, pipet tetes,
buret 50 ml, spektrofotometer UV/Vis (UNICO UV-2100),
vortex, botol gelap, kain flanel dan vakum evaporator.



72

3.3 Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 5
ulangan, yaitu:
P0 = Sosis Ayam + 0% pasta kulit buah naga super merah

sebagai kontrol
P1 = Sosis Ayam + 5% pasta kulit buah naga super merah
P2 = Sosis Ayam + 10% pasta kulit buah naga super merah
P3 = Sosis Ayam + 15% pasta kulit buah naga super merah
P4 = Sosis Ayam + 20% pasta kulit buah naga super merah

3.4 Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua tahap yaitu pembuatan
pasta kulit buah naga merah dan aplikasinya pada sosis ayam.
Tahapan pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut:
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Pencucian dalam air mengalir hingga bersih

Penirisan

Pengirisan dengan pisau

Penghalusan dengan blender speed 2 (± 12000 rpm)

Gambar 5. Pembuatan Pasta Kulit Buah Naga Merah

Kulit buah naga merah

Pasta kulit buah naga merah

Analisa:
Kadar PK,
Nilai pH
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Penimbangan seberat 1000 g

Penggilingan

Penghalusan dengan chopper speed 3; t = 3-4 menit

Penimbangan adonan 250 g

Penghalusan dengan chopper; t= 1-2 menit

Pengisian dalam selongsong plastik
dengan panjang masing-masing 6 cm

Perebusan dalam penangas air T=70ºC; t=45 menit

Pengangkatan dari penangas air

Pendinginan dengan air es t=40 menit

*Persentase basis berat adonan

Gambar 6. Pembuatan Sosis Ayam (Modifikasi dari Anonim,
2006a)

Daging Ayam
(Fillet)

Pasta kulit
buah naga
merah (5; 10;
15; 20%)*

Penambahan
bumbu-
bumbu

Adonan sosis mentah

Sosis Masak
Analisa: Uji pH, Kadar
Protein Kasar, Aktivitas
Antioksidan metode
DPPH dan nilai TBA
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Tabel 8. Formulasi sosis daging ayam

Bahan Penambahan pasta kulit buah naga merah
0% 5% 10% 15% 20%

Daging ayam 100% 100% 100% 100% 100%
Tepung tapioka 20% 20% 20% 20% 20%
Pasta KBNM - 5% 10% 15% 20%
Telur 3% 3% 3% 3% 3%
Es batu 20% 20% 20% 20% 20%
Garam 2% 2% 2% 2% 2%
STPP 1% 1% 1% 1% 1%
Gula 2% 2% 2% 2% 2%
Bawang putih 25% 25% 25% 25% 25%
Bawang
Bombay 25% 25% 25% 25% 25%

Pala 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
Lada 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%
Minyak kelapa 20% 20% 20% 20% 20%
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3.5 Pengamatan dan Analisis

Pada penelitian ini pengamatan dan analisis dilakukan
terhadap bahan baku, bahan kontrol dan sosis masak yang
sudah mendapat perlakuan penambahan pasta kulit buah naga
merah. Analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1) Analisis bahan baku meliputi analisis terhadap kulit buah

naga merah yang terdiri dari uji pH (Apriyantono, 1989)
dan analisis kadar protein kasar (Sudarmadji, 1997).

2) Analisis sosis kontrol dan sosis dengan perlakuan
penambahan pasta kulit buah naga merah yang meliputi
analisis pH (Apriyantono, 1989), kadar protein kasar
(Sudarmadji, 1997), persentase aktivitas antioksidan
dengan metode DPPH (Tang et al., 2002) dan uji TBA /
MDA (Tarladgis, 1960, di dalam: Sudarmadji et al., 2003).

3.6 Analisis Data

Analisis data hasil pengamatan dilakukan dengan
menggunakan ANOVA (Analysis of Variance) berdasarkan
Rancangan Acak Lengkap yang terdiri dari 5 perlakuan dan 5
ulangan. Apabila menghasilkan efek yang signifikan maka
dilakukan uji lanjutkan yaitu dengan Uji Jarak Duncan.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Bahan Baku

Parameter yang dianalisis pada bahan kulit buah naga
merah meliputi protein kasar, pH dan aktivitas antioksidan.
Data analisis bahan baku kulit buah naga ditunjukkan pada
Tabel 9.

Tabel 9. Data analisis bahan baku kulit buah naga merah
Parameter Hasil Penelitian Literatur
Kulit (g/100g) ----- 21,98±1,04a

Protein kasar (%) 7,41 6,3b

pH 4,95 5,06±0,01a

Betasianin (mg/100g
BK) ----- 150,46±2,19a

Aktivitas antioksidan
(%) 54,63 62,82±0,15c

76,71d

aJamilah et al. (2011) cAdzim et al. (2012)
bJaafar et al. (2009) dHidayah (2014)

Hasil analisis pada Tabel 9 dapat diketahui bahwa
persentase kulit buah naga yaitu sebesar 21,98%, mengandung
cukup banyak pektin, pigmen betasianin dan sejumlah serat
makanan. Kulit buah naga memiliki rasio Insoluble Dietary
Fibre dan Soluble Dietary Fibre sebesar 3,8 : 1,0. (Jamilah et
al., 2011). Kulit buah naga merah dalam industri minuman
dapat dimanfaatkan sebagai sumber serat yang baik, pektin
dan pewarna alami (Phebe et al., 2009). Sejak diketemukan
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geosmin dan beberapa pirazin dalam betalain yang dihasilkan
dari bit merah, menghasilkan bau tanah dan karsinogenik
nitrosamin menyebabkan penggunaannya dibatasi (Lu et al.,
2003; Stintzing and Carle, 2004). Sehingga penelitian mencari
sumber alternatif lain sebagai pengganti sumber betasianin
sebagai zat warna merah dan sumber antioksidan alami pada
makanan. Salah satu potensi yang aman adalah betasianin dari
kulit buah naga merah karena tidak menimbulkan efek rasa
negatif dan toksisitas seperti pada buah bit.

Kandungan protein kasar pada kulit buah naga sebesar
7,41% sedikit berbeda dengan literatur, yang menyebutkan
bahwa kandungan protein kasar pada kulit buah naga merah
yaitu sebesar 6,3% (Jaafar et al., 2009). Kandungan protein
yang cukup tinggi ini dapat membantu pembentukan tekstur
saat pembuatan sosis.

Nilai pH kulit buah naga 4,95 tidak berbeda jauh
dengan literatur, yang menyebutkan bahwa pH kulit buah naga
merah berada dalam kisaran 5,06 (Jamilah et al., 2011). Nilai
pH tersebut dapat disimpulkan bahwa pigmen yang
bertanggung jawab untuk warna merah buah naga merah ini
adalah betasianin bukan antosianin (Wybraniec et al., 2001;
Stintzing et al., 2002; Wybraniec and Mizrahi, 2002). Wu
(2006) mengemukakan bahwa tidak adanya antosianin yang
terdeteksi. Tingkat nondeteksi antosianin dalam buah naga
merah bisa disebabkan karena tidak adanya antosianin
monomer dalam buah naga merah. Warna merah-violet dari
naga merah mungkin dikaitkan dengan betasianin, tetapi tidak
untuk antosianin.

Betasianin adalah kelas pigmen yang larut dalam air
yang memberikan warna dalam berbagai bunga-bunga dan
buah-buahan yang tidak dapat ditemukan pada tumbuhan yang
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mengandung pigmen antosianin, dan struktural mereka tidak
berhubungan. Selain itu, betasianin menampilkan penampilan
stabil pada kisaran pH 3-7 (Stintzing, 2002) sedangkan
antosianin stabil pada pH 1-3, karena pada pH 4-5 antosianin
hampir tidak berwarna (Anonim, 2007c). Sehingga betalain
memiliki potensi besar dalam mewarnai array yang luas dari
makanan. Betasianin adalah bagian dari kelompok betalain.
Betalain merupakan pigmen bernitrogen yang larut dalam air,
yang terdiri dari dua kelompok utama: betasianin merah violet
dan betaxanthin kuning. Pigmen betasianin yang dikenal dari
Hylocereus polyrhizus adalah betanin. Dalam banyak kasus,
tidak mungkin membedakan betalain dan antosianin pada
tumbuhan hanya secara visual. Dibutuhkan serangkaian tes
untuk membedakan kedua jenis pigmen ini. Namun demikian,
keberadaan pigmen betalain di suatu tanaman tidak mungkin
bersamaan dengan adanya antosianin. Saat ini diketahui bahwa
perbedaan paling mencolok antara betalain dan antosianin
adalah distribusinya di tanaman. Antosianin atau flavonoid
tersebar luas dalam dunia tumbuhan sedangkan betalain secara
eksklusif hanya terdapat pada kelompok Angiospermae,
khususnya Caryophyllales (termasuk di dalamnya buah bit)
dan Cactaceae (termasuk di dalamnya buah naga).

Jamilah, Shu, Kharidah, Dzulkifly and Noranizan
(2011) menemukan bahwa kandungan betasianin di dalam
kulit buah naga sebanyak 150,46±2,19 mg/100g BK. Nilai ini
mirip dengan bubuk bit komersial yang dilaporkan oleh Cai
and Corke (2000). Esquivel et al. (2007) menemukan bahwa
senyawa betalain termasuk betasianin memiliki kontribusi
yang signifikan terhadap sifat antioksidan dari buah naga
merah sementara senyawa lainnya hanya memberikan
kontribusi untuk sebagian kecil. Peneliti lain juga telah
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mengkonfirmasi bahwa peran betasianin dalam aktivitas
antioksidan buah naga (Wybraniec and Mizrahi, 2002).
Betasianin merupakan komponen utama (95%) dari pigmen
merah dalam ekstrak. Sejak kulit buah naga mengandung
betalain dan tidak memiliki kelemahan seperti pada bit, dapat
diganti sebagai pewarna merah baru. Pigmen betasianin yang
dikenal dari Hylocereus polyrhizus adalah betanin,
phyllocactin dan baru ditemukan betasianin dan hylocerenin
(Adzim, 2012). Betasianin adalah produk kondensasi asam
betalamik dengan cyclo-Dopa (cyclo-3- (3,4-
dihydroxyphenylalanine). Aglikon prekursor umum semua
betasianin adalah betanidin yang dapat berglukosilasi dengan
satu atau dua monosakarida. Selain itu, asilasi dari 5-O- atau
6-O- glukosida, mengacu pada 29 kemungkinan struktur
betasianin yang dikenal sampai saat ini. Selain itu juga, jumlah
mereka dua kali lipat karena stereo isomerisme di C15.
Konsentrasi betasianin menunjukkan adanya ekuivallen
dengan warna kulit buah naga merah. Betasianin juga
menyumbang terhadap kandungan total phenol, yang
disebabkan oleh struktur phenol dalam molekul. Berbeda
dengan pir kaktus (Opuntia sp.), buah-buahan Hylocereus
memiliki kandungan betalain yang tinggi, maka hanya
memerlukan sedikit bagian yang lebih kecil dari pewarnaan
bahan makanan yang diperlukan untuk mendapatkan kekuatan
pewarnaan yang sesuai.

Aktivitas antioksidan yang terdapat pada kulit buah
naga merah yaitu sebesar 54,63%. Hasil penelitian Adzim et
al. (2012) aktivitas antioksidan pada kulit buah naga merah
yaitu  62,82±0,15%, sedangkan hasil dari penelitian Hidayah
(2014) aktivitasnya sebesar 76,71% dengan pelarut campuran
asam sitrat dan air. Perbedaan aktivitas antioksidan ini dapat



81

dipengaruhi oleh perbedaan jenis pelarut dan metode yang
digunakan pada saat proses ekstraksi. Kandungan betasianin
yang diekstrak menggunakan metanol memberikan hasil yang
lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan aseton
(Saneto, 2008). Adzim (2012) menyampaikan bahwa ekstrak
metanol menunjukkan aktivitas antioksidan yang lebih tinggi
dibandingkan dengan ekstrak DMS, heksana dan etil asetat
setelah tujuh hari inkubasi. Dalam ekstrak metanol, total
aktivitas antioksidan dengan metode TBA pada kulit buah
naga merah yaitu sebesar 68,45%.

Metode yang digunakan pada saat ekstraksi yaitu
dengan maserasi karena proses dilakukan dengan sederhana
tanpa pemanasan, sehingga tidak merusak betasianin yang
terkandung di dalam kulit buah naga. Sifat fisik dan kimia dari
betasianin dilihat dari kelarutan betasianin dalam pelarut polar
seperti metanol, aseton, atau kloroform terlebih sering dengan
air. Hasil dari penelitian Nurul and Asmah (2014)
menunjukkan bahwa buah naga merah dari Malaysia lebih
larut dalam media ekstraksi dengan polaritas lemah, berbeda
dengan buah naga merah dari Australia yang berisi senyawa
fenolik yang lebih polar. Kecenderungan sebaliknya diamati
total kandungan flavonoid menyarankan bahwa TFC dari buah
naga merah dari Australia lebih larut dalam media ekstraksi
polaritas moderat sementara buah naga merah dari Malaysia
terkandung senyawa yang lebih polar. Meskipun demikian,
pemulihan tertinggi senyawa betasianin di dalam buah naga
merah dari Malaysia ditunjukkan dalam 0% etanol, indikasi
tersebut menunjukkan adanya pigmen betasianin yang hanya
larut air. Selain itu, TFC maksimum dihasilkan pada 20%
etanol untuk jus buah naga merah dari Malaysia dan 60%
etanol untuk jus buah naga merah dari Australia. Nurul and
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Asmah (2014) menyatakan bahwa jus buah naga merah dari
Malaysia memiliki senyawa flavonoid yang lebih hidrofilik.
Sebaliknya, betasianin tertinggi untuk jus buah naga merah
dari Malaysia berada di 0% etanol sedangkan betasianin untuk
jus buah naga merah dari Australia yang tertinggi adalah
ketika diekstraksi dengan etanol 80% tetapi tingkat atau
levelnya berkurang drastis dengan menggunakan 100% etanol.

Suhu pada proses ekstraksi juga dapat mempengaruhi
aktivitas antioksidan, hasil dari penelitian Isnaini (2008)
menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu ekstraksi maka
aktivitas antioksidan pewarna merah cair dari ekstrak bunga
rosella akan semakin menurun, sedangkan perbandingan
bunga rosella:air yang semakin meningkat akan menurunkan
aktivitas antioksidan. Moestofa (1981) menyatakan bahwa
proses ekstraksi akan lebih cepat apabila dilakukan pada suhu
yang tinggi. Akan tetapi suhu yang terlalu tinggi akan
menyebabkan komponen tertentu yang bersifat termolabil
akan rusak. Oleh karena itu proses ekstraksi sebaiknya
dilakukan pada kisaran suhu 30-50°C. Semakin tinggi suhu
ekstraksi maka kelarutan pigmen akan semakin baik. Tetapi
juga dapat meningkatkan oksidasi pigmen. Sedangkan
ekstraksi suhu rendah walaupun kecepatan reaksinya tidak
secepat suhu ruang, tetapi pigmen yang terlarut tidak mudah
teroksidasi.

Komposisi nutrisi dan sifat fitokimia dari buah naga
merah berbeda sesuai dengan wilayah geografisnya. Nurul and
Asmah (2014) melaporkan dalam penelitiannya bahwa
perbedaan dari komposisi nutrisi, mineral, vitamin dan
kandungan fenolik buah naga merah dipengaruhi oleh wilayah
geografis yang berpengaruh sangat kuat terhadap sifat
fitokimia tanaman. Pada penelitiannya jelas menunjukkan
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bahwa variabilitas dalam komposisi nutrisi dan kandungan
fenolik jus buah naga merah dari Malaysia dan Australia.
Faktor lingkungan termasuk iklim dan tanah memiliki efek
yang signifikan pada fenolik dan senyawa antioksidan dari
blueberry (Connor et al., 2002), raspberry merah (Antonen et
al., 2005), buah Dabai (Chew et al., 2011), pepaya segar dan
acar (Nurul and Asmah, 2012). Transportasi dan penyimpanan
juga dapat mempengaruhi kandungan vitamin dan mineral
pada buah (Jagdish et al., 2007). Gadže et al. (2012)
menemukan bahwa akumulasi senyawa fenolik seperti pigmen
antosianin dan betasianin lebih tinggi selama musim dingin.
Betasianin dari jus buah naga merah dari Malaysia adalah
sekitar empat kali lebih tinggi dari jus buah naga merah dari
Australia.

Buah naga merah memiliki aktivitas antioksidan yang
relatif tinggi jika dibandingkan dengan buah-buahan subtropis
lainnya (Wybraniec and Mizrahi, 2002). Berdasarkan hasil
yang diperoleh Adzim (2012), ekstrak buah yang diuji
menunjukkan aktivitas antioksidan yang kuat atau kapasitas
diferensial untuk menghambat peroksidasi lipid oleh metode
FTC dan TBA yang ditunjukkan dengan nilai absorbansi
rendah. Pada konsentrasi yang diberikan, aktivitas yang relatif
lebih tinggi tercatat dalam ekstrak naga daging merah diikuti
kulit buah naga merah, naga daging putih, kulit buah naga
putih, daging papaya dan kulit pepaya, yang melebihi aktivitas
standar antioksidan komersial, α-tokoferol dan BHT. Ekstrak
metanol daging dan kulit buah naga merah menunjukkan
aktivitas penangkapan radikal rendah jika dibandingkan
dengan BHA tapi lebih besar dari BHT dan α-tokoferol, yang
berarti jumlah senyawa penangkap radikalnya tinggi. Hasil ini
menunjukkan bahwa baik daging maupun kulit ekstrak buah
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metanol memiliki efek yang nyata pada penangkapan radikal
bebas. Daging dan kulit dari buah naga merah menunjukkan
kandungan fenolik lebih tinggi dari buah naga putih dan
pepaya. Sedangkan menurut hasil penelitian Wu et al. (2006),
dari kedua bagian daging dan kulit buah naga merah yang
kaya akan polifenol dan antioksidan, kulit menunjukkan
aktivitas antioksidan yang lebih tinggi. Kandungan total
fenolik per g ekstrak dalam kulit sekitar enam kali lebih tinggi
dari pada dalam daging, hasil ekstrak dari berat yang sama dari
bahan baku (9,91 dan 1,56 g dari 100 g bahan baku) dikurangi
perbedaan total senyawa fenolik. Ekstrak kulit adalah
antioksidan yang lebih baik daripada daging karena kandungan
polifenol yang lebih tinggi. Stintzing et al. (2002)
mengemukakan bahwa kulit buah naga tetap dapat memiliki
set yang sama pembentukan enzim betalain seperti yang
dimiliki oleh daging, karena pola betasianin yang ditemukan
pada keduanya sama.

Betalain kurang mendapat perhatian ilmiah dari kelas-
kelas pigmen alami lainnya (klorofil, karotenoid dan
antosianin) karena terjadinya pembatasan penggunaan pada
mereka (Stintzing et al., 2005). Saat pertama kali ditemukan
bahwa bit (Beta vulgaris) adalah sumber utama dari ekstraksi
komersial betalain. Karena diketahui bit mengandung zat
geosmin dan pirazin yang bertanggung jawab dalam
penyimpangan rasa (bau tanah) dalam kultur ini (Stintzing and
Carle, 2004). Padahal betalain yang diekstrak dari buah naga,
tidak seperti bit, dapat digunakan dalam makanan tanpa rasa,
dan itu mencakup spektrum yang luas dari warna yellow-
orange (Opuntia) hingga merah-violet (Hylocereus)
(Moβhammer et al., 2005).
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4.2 Pengaruh Penambahan Pasta Kulit Buah Naga Merah
(Hylocereus polyrhizus) terhadap Kandungan Protein
Kasar  Sosis Ayam

Rata-rata kadar protein kasar sosis ayam hasil
penelitian berkisar antara 21,61 – 23,98%. Hasil analisis
ragam menunjukkan bahwa penambahan pasta kulit buah naga
memberikan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap
kadar protein kasar sosis ayam. Nilai rata-rata kandungan
protein kasar sosis ayam dengan penambahan pasta kulit buah
naga merah dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Nilai rata-rata kandungan protein kasar sosis ayam
dengan penambahan pasta kulit buah naga merah
(Hylocereus polyrhizus)

Perlakuan Rata-rata kandungan PK
P0 21,61±0,08a

P1 23,96±0,57b

P2 23,81±0,77b

P3 23,75±0,67b

P4 23,98±0,56b

Keterangan: Superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan
yang sangat nyata (P<0,01)

Penambahan pasta kulit buah naga merah memberi
distribusi terhadap peningkatan kadar protein produk. Hal ini
dapat disebabkan karena dari bahan baku kulit buah naga
sendiri sudah memili kandungan protein kasar yang cukup
tinggi (Lihat Tabel 9). Tabel 10 menunjukkan bahwa rata-rata
kadar protein tertinggi didapat pada sosis ayam dengan
penambahan pasta kulit buaha naga merah sebanyak 20%,
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sedangkan kadar protein terendah didapat pada sosis ayam
dengan tanpa penambahan pasta kulit buah naga merah.

Kadar protein mempengaruhi tekstur sosis ayam.
Karena tekstur merupakan aspek penting dari mutu makanan
dan terkadang lebih penting dari bau, rasa dan warna (De Man,
1997). Namun demikian, betalain merupakan kelompok
pigmen bernitrogen karena terdapat nitrogen dalam struktur
cincinnya yang menyebabkan nitrogen tersebut dapat terukur
pada saat pengujian kadar protein kasar dengan metode
Kjeldal, sehingga mengakibatkan kadar protein kasarnya
tinggi. Padahal N yang terukur diantaranya adalah betasianin.
Untuk dapat membuktikannya dapat dilakukan dengan uji
tekstur, karena kadar protein sosis ayam mempengaruhi nilai
tekstur sosis ayam. Menurut Zayas (1997), kekuatan dari gel
protein meningkat dengan meningkatnya kadar protein.
Dengan peningkatan kadar protein bahan, maka area matriks
yang ditempati oleh jaringan protein akan meningkat sehingga
jaringan lebih kuat dan tekstur semakin keras. Apabila tidak
adanya korelasi antara kadar protein yang tinggi pada
penambahan pasta kulit buah naga tersebut dengan kerasnya
tekstur sosis ayam, berarti dapat dipastikan bahwa tingginya
kadar protein kasar yang dihasilkan pada sampel sosis ayam
dengan penambahan pasta kulit buah naga merah bukanlah
dari N protein melainkan dari nitrogen non protein yang
berasal dari betasianin. Karena seharusnya penambahan
protein dapat menyebabkan tekstur menjadi lebih keras karena
interaksi antara protein, pati dan air akan membentuk suatu
jaringan tiga dimensi sehingga tekstur lebih kompak (Zayas,
1997).
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4.3 Pengaruh Penambahan Pasta Kulit Buah Naga Merah
(Hylocereus polyrhizus) terhadap Nilai pH Sosis Ayam

Rata-rata nilai pH sosis ayam hasil penelitian berkisar
antara 6,29–6,38. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa
penambahan pasta kulit buah naga merah memberikan
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai pH sosis
ayam. Nilai rata-rata pH sosis ayam dengan penambahan pasta
kulit buah naga merah dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Nilai rata-rata nilai pH sosis ayam dengan
penambahan pasta kulit buah naga merah
(Hylocereus polyrhizus)

Perlakuan Rata-rata nilai pH
P0 6,29±0,03a

P1 6,38±0,01c

P2 6,34±0,01b

P3 6,29±0,02a

P4 6,31±0,02ab

Keterangan: Superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan
yang sangat nyata (P<0,01)

Tabel 11 menunjukkan bahwa rata-rata nilai pH
tertinggi didapat pada sosis ayam dengan penambahan pasta
kulit buah naga 5%, sedangkan nilai pH terendah didapat pada
sosis ayam dengan tanpa penambahan pasta kulit buah naga
merah dan dengan penambahan sebanyak 15% namun
pengaruhnya tidak berbeda nyata dengan penambahan 20%.
Apabila dilihat pada Tabel 9, pH pada bahan baku kulit buah
naga merah lebih rendah yaitu sebesar 4,95, sehingga
menyebabkan pH pada adonan yang diberi perlakuan kulit
buah naga merah menjadi rendah. Namun pH tersebut tetap
lebih tinggi daripada pH bahan baku. Hal ini dikarenakan pada
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proses pembuatan adonan sosis ditambahkan STPP yang
merupakan garam fosfat yang bersifat alkali sehingga
penambahan STPP dapat menyebabkan peningkatan pH
medium. Secara kimiawi garam fosfat pada produk olahan
daging berperan sebagai buffer dan pengontrol pH, yaitu
memiliki kemampuan untuk menjaga kekonstanan pH setelah
penambahan asam atau basa. Garam fosfat yang bersifat alkali
seperti halnya sodium tripolifosfat (Na5P3O10) dan tetrasodium
pirofosfat (Na4P2O7) dapat dipergunakan untuk meningkatkan
pH hingga tingkat tertentu (Sofos, 1986). pH selalu
mempengaruhi WHC daging maupun produk-produknya.
Apabila pH daging tinggi maka keadaan filament myofibril
akan membuka sehingga akan banyak menyerap air, dengan
demikian WHC juga naik. Selain itu, peningkatan pH setelah
diaplikasikan kepada produk sosis ayam  dapat disebabkan
karena proses pemanasan yang menyebabkan komponen asam
menguap sehingga kandungan asamnya menurun, dengan
demikian nilai pH akan naik.

Shi and Farancis (1992) menyatakan bahwa penyebab
kerusakan pigmen adalah perlakuan panas pada suhu 60°C
selama 30-60 menit dimana proses tersebut mengakibatkan
kehilangan warna. Pemanasan menyebabkan degradasi
betalain oleh isomerisasi, dekarboksilasi atau pembelahan
menghasilkan penurunan bertahap merah dan penampakan
warna coklat muda (Herbach et al., 2006b). Havlikova’ et al.,
(1983) melaporkan bahwa suhu tinggi menggeser pH optimum
untuk stabilitas betasianin menuju 6. Menurut Huang and Von
Elbe (1987), kondisi anaerob mendukung stabilitas betanin
pada pH rendah (4,0-5,0). Pembelahan betanin dan isobetanin
juga dapat disebabkan oleh basa, menghasilkan asam
betalamik berwarna kuning terang dan yang tidak berwarna
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cyclo-Dopa-5-O-glikosida (Mello, 2015). Apabila jumlah
warna betasianin turun maka aktivitas antioksidan semakin
turun, begitu juga sebaliknya. pH ekstrim dengan kondisi asam
(2,4) dan basa (8,0) dan waktu pemanasan selama 5 menit
sudah cukup untuk menurunkan warna betalain.

Namun demikian setiap perlakuan menunjukkan nilai
pH yang masih dibawah 7, sehingga pengaplikasian pasta kulit
buah naga merah pada produk sosis layak dilakukan karena pH
betasianin stabil pada pH 3-7. Betasianin menampilkan
penampilan stabil pada kisaran pH 3-7 sehingga memiliki
potensi besar dalam mewarnai array yang luas dari makanan
terutama produk pangan berasam rendah (Stintzing, 2002).
Kulit buah naga merah dapat dianggap sebagai sumber
potensial betalain, yang selain memiliki efek sebagai pewarna
alami, kaya akan senyawa fenolik dan selanjutnya menyajikan
aktivitas antioksidan yang tinggi. Betalain dari kulit buah naga
tetap stabil pada kisaran pH yang lebar (3,2-7,0) dan tahan
terhadap pemanasan (100°C) hingga 10 menit pada kisaran pH
3,7-5,5. Fitur seperti ini memungkinkan penerapan kulit buah
naga dalam makan keasaman rendah dengan perlakuan panas
sedang, atau yang lain yang akan ditambahkan dalam makanan
setelah pemanasan (Mello, 2015). Sedangkan stabilitas
terbesar terdapat pada pH 5 (Stintzing, et al., 2004). Meskipun
energi aktivasi untuk degradasi betasianin menurun dengan
pH, ini tidak mengganggu aplikasi pigmen untuk kebanyakan
makanan menjalani perlakuan termal biasa. Sebagai contoh,
kehilangan betasianin dalam jus buah naga merah yang
diasamkan sampai pH 4 kurang dari 10% selama pasteurisasi
pada suhu 80°C selama 5 menit (Vaillant et al., 2005).
Produksi pewarna alami dari kulit buah naga dapat menjadi
alternatif untuk industri makanan, serta mengurangi dampak
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lingkungan yang disebabkan pada saat kulitnya dibuang.
Selanjutnya kulit buah naga bisa menjadi pengganti yang sehat
untuk pewarna sintetis (Mello, 2015).

Menurut Wenjiao (2014) terjadi variasi pH selama
penyimpanan dimana pH awal sosis adalah 5,8 dan nilai-nilai
pH tersebut menurun selama sepanjang penyimpanan baik
pada sosis kontrol maupun pada sosis dengan perlakuan
penambahan polifenol teh. Dalam penelitiannya, nilai-nilai pH
dari sampel sosis control maupun dengan pepenambahan
polifenol teh secara signifikan menurun dari pH 5,8 pada hari
0 sampai pH 4,8   pada hari ke-42. Pengurangan pH tersebut
disebabkan oleh bakteri asam laktat yang secara fakta
merupakan mikroorganisme yang dominan dalam produk
sosis. Karabacak and Bozkurt (2012) juga melaporkan
penurunan pH dengan waktu penyimpanan pada sosis Turki
yang di fermentasi kering pada suhu 30°C selama 36 hari.

4.4 Pengaruh Penambahan Pasta Kulit Buah Naga Merah
(Hylocereus polyrhizus) terhadap Aktivitas
Antioksidan Sosis Ayam

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa rata-rata
aktivitas antioksidan sosis ayam akibat pengaruh perlakuan
pemberian pasta kulit buah naga merah berkisar 20,35 – 31,81
%. Rata-rata aktivitas antioksidan sosis ayam dengan
perlakuan pasta kulit buah naga merah disajikan pada Tabel
12.
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Tabel 12. Nilai rata-rata aktivitas antioksidan (metode DPPH)
sosis ayam dengan penambahan pasta kulit buah
naga merah (Hylocereus polyrhizus)

Perlakuan Rata-rata nilai aktivitas
antioksidan (%)

P0 21,50±2,17a

P1 20,35±2,68a

P2 29,19±2,23b

P3 27,25±2,42b

P4 31,81±2,81b

Keterangan: Superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan
yang sangat nyata (P<0,01)

Tabel 12 menunjukkan bahwa perlakuan persentase
pemberian pasta kulit buah naga merah menunjukkan
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap aktivitas
antioksidan sosis ayam yang dihasilkan. Semakin besar
persentase pemberian pasta kulit buah naga merah maka
aktivitas antioksidannya semakin tinggi. Menurut Adzim
(2012) aktivitas antioksidan meningkat apabila konsentrasi
dari sampel tanaman juga meningkat. Hal ini dikarenakan kulit
buah naga merah memiliki aktivitas antioksidan lebih tinggi
dibandingkan dengan antioksidan komersial seperti BHT dan
α-tokoferol. Serta perbedaan persentase penghambatan asam
linoleat antara buah naga merah dengan BHA hanya 0,24%.
Wu et al. (2006) melaporkan bahwa kulit dari naga merah
memiliki tingkat betasianin yang lebih tinggi jika
dibandingkan dengan dagingnya, disampaikan pula bahwa
aktivitas antioksidannya yang lebih tinggi, yang merupakan
kontribusi dari betasianin. Senyawa betalain termasuk
betasianin memiliki kontribusi yang signifikan terhadap sifat
antioksidan dari buah naga merah sementara senyawa lainnya
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hanya memberikan kontribusi untuk sebagian kecil (Esquivel
et al., 2007). Wybraniec and Mizrahi (2002) juga telah
mengkonfirmasi bahwa peran betasianin dalam aktivitas
antioksidan buah naga. Oleh karena itu stabilitas betasianin
perlu diperhatikan pada saat pengaplikasian produk untuk
menjaga kemampuan aktivitas antioksidannya.

Reaksi uji DPPH tergantung pada kemampuan sampel
sampai mengikat radikal bebas yang secara visual terlihat
sebagai perubahan warna dari ungu menjadi kuning karena
kemampuan menyumbangkan hidrogen. Semakin cepat
penurunan absorbansi, itulah yang lebih kuat aktivitas
antioksidan primer. Fenolat pada tanaman merupakan salah
satu kelompok utama senyawa antioksidan primer yang
bertindak sebagai terminator radikal bebas. Berbagai
mekanisme antioksidan baik daging dan kulit dari buah naga
merah, buah naga putih dan pepaya dalam ekstrak yang
berbeda dapat dikaitkan dengan kemampuan menyumbangkan
hidrogen yang kuat, aktivitas chelating logam dan efektivitas
mereka sebagai penangkap baik superoksida dan radikal
bebas. Selain itu, senyawa fenolik tampaknya bertanggung
jawab untuk aktivitas antioksidan dalam ekstrak daging dan
kulit dari buah naga merah, buah naga putih dan pepaya
(Adzim, 2012).

Ekstrak kulit adalah antioksidan yang lebih baik
daripada daging karena kandungan polifenolnya yang lebih
tinggi. Peningkatan kandungan fenolik dari kedua ekstrak dari
daging dan kulit ditemukan linear berkorelasi dengan kapasitas
antioksidan. Dalam uji DPPH, pada total senyawa fenolik
meningkat 0,7-3,5 mg setara asam galat daging dan 0,12-0,6
mg setara asam galat dari kulit, persentase aktivitas
penangkapan radikal dari keduanya meningkat secara linear
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sekitar 4,8 kali lipat. Fenolat juga memengaruhi pengukuran
aktivitas antioksidan. Mereka menghambat proses oksidasi
dengan bereaksi dengan radikal bebas, chelating logam
katalitik, dan penangkapan oksigen. Efek dari daging dan kulit
buah naga merah pada aktivitas antioksidan bisa menjadi hasil
dari jenis polifenol yang terkandung pada mereka.
Peningkatan jumlah kelompok hidroksil (-OH) atau kelompok
yang menyumbangkan hidrogen lainnya (= NH, -SH) dalam
struktur molekul menyebabkan aktivitas antioksidan yang
lebih tinggi (Cai et al., 2003). Betanin mengandung gugus
imino dan kelompok hidroksil, dan akan memberikan
kontribusi aktivitas antioksidan, yang dapat menjelaskan,
sebagian, bahwa kulit merupakan antioksidan yang lebih baik
karena dari tingkat betanin yang lebih tinggi di kulitnya
daripada daging (Wu, 2006). Namun, komponen yang
bertanggung jawab untuk kegiatan antioksidan dari semua
ekstrak sampel saat ini belum jelas. Atas dasar hasil penelitian
ini, jelas bahwa kulit dari buah naga merah memiliki aktivitas
antioksidan yang kuat terhadap berbagai sistem antioksidan in
vitro, sehingga dapat digunakan sebagai sumber yang mudah
diakses dari antioksidan alami dan mungkin sebagai suplemen
makanan atau dalam aplikasi obat-obatan (Adzim, 2012).

Tabel 12 menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan
setelah diaplikasikan pada produk sosis ayam lebih rendah
dibandingkan dengan ekstrak kulit buah naga. Penurunan ini
disebabkan karena betasianin pada produk sosis ayam tidak
stabil  pada suhu tinggi yaitu 70°C selama 45 menit. Suhu
adalah faktor yang paling penting pada stabilitas betalain
selama pengolahan makanan dan penyimpanan. Beberapa
studi melaporkan peningkatan tingkat degradasi betalain yang
dihasilkan dari peningkatan suhu (Havlikova et al., 1983).



94

Thermal degradasi betasianin dalam larutan betanin serta
dalam bit merah dan jus buah naga ungu dilaporkan mengikuti
reaksi kinetika orde pertama (Herbach et al., 2004b).

Selama pengolahan panas, betanin dapat terdegradasi
oleh isomerisasi, dekarboksilasi atau pembelahan (oleh
pemanasan atau asam), menghasilkan penurunan bertahap
warna merah, dan akhirnya penampilan warna coklat muda
(Drdak and Vallova, 1990). Dehidrogenasi betanin mengarah
kepada pembentukan neobetanin, membawa tentang
pergeseran kuning. Pembelahan betanin dan isobetanin, yang
juga dapat disebabkan oleh basa (Schliemann et al., 1999),
menghasilkan asam betalamik kuning cerah dan tidak
berwarna cyclo-Dopa-5-O-glikosida. Herbach et al. (2004a)
mengusulkan bahwa sementara betanin warna dipertahankan
pada C15-isomerisasi atau dekarboksilasi, C17-dekarboksilasi
menyebabkan pergeseran hypsochromic dari puncak
penyerapan 538-505 nm, yang mengakibatkan warna oranye-
merah.

Altamirano et al. (1993) mengevaluasi degradasi
termal betanin dalam tiga model sistem (air/gliserol,
air/ethylene glycoldan air/etanol), pada suhu mulai dari 60°C
ke 86°C. Mereka melaporkan bahwa stabilitas terendah
betanin berada di air/sistem etanol, ini mendukung hipotesis
bahwa langkah pertama dari degradasi betanin termal adalah
serangan nukleofilik pada ikatan aldimine, karena etanol
memiliki kerapatan elektron tinggi pada atom oksigen.
Penelitian yang lebih baru (Wybraniec and Mizrahi, 2005)
melaporkan penurunan yang cepat dari betasianin dalam
larutan etanol, yang mengarah ke single dan double
dekarboksilasi. Selain itu, identifikasi produk
monodecarboxylation berbeda dalam larutan betasianin etanol
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dan air menunjukkan mekanisme dekarboksilasi berbeda
tergantung pada pelarut.

Betasianin dengan tingkat dekarboksilasi yang
berbeda yang diidentifikasi bersama-sama dengan yang sesuai
turunan barunya sebagai produk degradasi pemanasan
betasianin dari jus bit merah (Wybraniec, 2005) dan ekstrak
buah naga ungu (Wybraniec and Mizrahi, 2005). Kemudian,
Wybraniec et al. (2006) menjelaskan struktur dari semua
betasianin mono dan bidecarboxylated dihasilkan dari
pemanasan bit merah dan persiapan buah naga ungu. Herbach
et al. (2005) memantau produk degradasi-panas dari betanin,
phyllocactin (malonylbetanin) dan hylocerenin (3-hidroksi-3-
methylglutarylbetanin) diisolasi dari jus buah naga ungu.
Pembelahan hidrolitik adalah mekanisme degradasi dominan
pada betanin, sementara dekarboksilasi dan dehidrogenasi
didominasi pada hylocerenin. Degradasi Phyllocactin adalah
yang paling kompleks, melibatkan dekarboksilasi dari bagian
asam malonat, generasibetanin (oleh demalonylation) dan
degradasi berikutnya betanin. Setelah pemanasan
berkepanjangan, produk degradasi menyajikan sebuah ikatan
rangkap tambahan pada C2-C3.

Betanin dapat diregenerasi dari produk degradasi
utama mereka, karena ekstrak disimpan untuk beberapa waktu
pada suhu di bawah 10°C dan pH sekitar 5.0 (Huang and von
Elbe, 1987). Regenerasi betanin, yang terdiri dalam
resynthesis parsial betanin dari produk hidrolisis mereka,
melibatkan kondensasi gugus amina dari cyclo-Dopa-5-O-
glikosida dengan kelompok aldehida asam betalamik; betanin
cepat terbentuk ketika kedua senyawa dicampur dalam larutan
(Huang and von Elbe, 1987). Terlepas dari perlakuan panas,
fermentasi laktat juga dilaporkan dapat mendorong isomerisasi



96

betanin dan dehidrogenasi. Namun, aglikon dapat dibentuk
dari betanin oleh fermentasi, rasio betanidin/betanin
tergantung pada aktivitas endogenus β-glukosidase dari
kultivar (Czyzowska et al., 2006).

4.5 Pengaruh Penambahan Pasta Kulit Buah Naga Super
Merah (Hylocereus polyrhizus) terhadap nilai TBA
Sosis Ayam

Thiobarbituric acid (TBA) adalah indeks oksidasi
lipid. Nilai TBA ini secara rutin digunakan sebagai indeks dari
oksidasi lipid dalam produk daging di pertokoan (Raharjo and
Sofos, 1993). Perubahan nilai TBA yang ditunjukkan pada
Tabel 12 menunjukan bahwa perlakuan penambahan pasta
kulit buah naga merah dapat mempengaruhi nilai TBA pada
sosis ayam dari waktu ke waktu. Nilai TBA berdasarkan
periode lama penyimpanan disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Nilai TBA berdasarkan periode lama penyimpanan
Perlakuan Periode penyimpanan (hari) mg MDA/kg

3 7 12
P0 0,348 0,680 1,148
P4 0,304 0,614 1,104

Nilai TBA awal sampel sosis pada hari ke-3 adalah
0,348 mg MDA/kg dan meningkat menjadi 1,148 mg MDA/kg
pada hari ke-12 untuk P0. Peningkatan nilai TBA mungkin
disebabkan dehidrasi parsial sosis dan peningkatan oksidasi
asam lemak tak jenuh. Pengamatan hasil nilai TBA ini mirip
dengan hasil yang dilaporkan oleh Bali (2011), dimana pada
perlakuan kontrolnya terhadap sosis ayam, nilai TBA pada
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hari ke-3 yaitu sebesar 0,322. Sedangkan nilai TBA diatas
satu, yaitu 1,110 didapat setelah penyimpanan selama 21 hari.
Sosis ayam P0 pada penelitian ini lebih cepat mengalami
oksidasi lipid. Namun nilai TBA sampel P4 lebih rendah dari
nilai sampel P0 yang bersangkutan. Oleh karena itu, pasta kulit
buah naga memiliki aktivitas antioksidan dan mampu
melindungi sosis dari oksidasi lipid. Hal ini karena kulit buah
naga merah memiliki kandungan betasianin yang tinggi
melebihi dagingnya, dan merupakan aktivitas antioksidan yang
tinggi dan kuat secara in vitro dalam menghambat proliferasi
sel melanoma, yang menunjukkan kontribusi dari betasianin.
Molekul antioksidan ini dapat melindungi terhadap efek yang
berpotensi merugikan dari stres oksidatif (Kanner et al., 2001).
Beberapa tulisan juga telah menunjukkan potensi aktivitas
penangkapan radikal bebas secara in vitro (Cai et al., 2003).
Vaillant et al. (2005) mengamati bahwa secara in vitro
kapasitas antioksidan dari buah naga merah sama tingginya
dengan bit. Dimana buah bit sendiri masuk ke dalam peringkat
sepuluh sayuran paling potensial terhadap aktivitas
antioksidan (Ou et al., 2002). Kanner et al. (2001) melaporkan
kemampuan betanin dan betanidin pada konsentrasi yang
sangat kecil untuk menghambat peroksidasi lipid dan
dekomposisi heme in vitro. Meskipun hidrofilik, indicaxanthin
dan betanin telah terbukti juga untuk mengikat lipoprotein
low-density in vitro manusia (Tesoriere et al., 2003) dan in
vivo (Tesoriere et al., 2004), meningkatkan ketahanan
terhadap oksidasi (Azeredo, 2009).

Stintzing et al. (2005) menunjukkan bahwa kontribusi
aktivitas antioksidan betalain in vitro keluarga kaktus jauh
lebih besar daripada yang diberikan oleh asam askorbat. Kulit
buah naga merah menunjukkan aktivitas antioksidan yang kuat
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atau kapasitas diferensial untuk menghambat peroksidasi lipid
oleh metode FTC dan TBA yang ditunjukkan dengan nilai
absorbansi rendah. Dimana kulit buah naga merah tercatat
memiliki aktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan
aktivitas standar antioksidan komersial, α-tokoferol dan BHT,
dan hanya berbeda 0,24% dibawah BHA (Adzim, 2012).
Hidayah (2014) menambahkan bahwa senyawa fenolik yang
terdapat pada buah naga merah dapat menyumbangkan
hidrogen dan dapat menghentikan reaksi rantai radikal bebas
dengan mengubah ke senyawa yang stabil. Penelitian
sebelumnya yang dilakukan oleh Maznah et al. juga
melaporkan bahwa sampel ekstrak organik memiliki aktivitas
antioksidan tertinggi dibandingkan dengan tokoferol dan BHT.

Tabel 13 menunjukkan bahwa semakin lama waktu
penyimpanan maka semakin tinggi nilai TBA yang diperoleh.
Nilai TBA yang semakin tinggi mengakibatkan semakin tinggi
pula tingkat ketengikan dan semakin pekat pula warna merah
yang dihasilkan.  Menurut Alam Syah (2005) semakin lama
waktu penyimpanan semakin besar pula tingkat kontak dengan
O2. Hal ini dikarenakan ketengikan oksidatif terjadi jika
sejumlah O2 berhubungan dengan minyak/lemak sehingga
molekul O2 terikat pada ikatan ganda dari asam-asam lemak
tidak jenuh. Menurut Ketaren (1986) ketengikan disebabkan
oleh aksi O2 udara terhadap lemak. Dekomposisi lemak oleh
mikroba hanya dapat terjadi jika terdapat air sedangkan
oksidasi oleh O2 terjadi secara spontan jika bahan yang
mengandung lemak dibiarkan kontak dengan udara. Hal
tersebut dapat dibuktikan oleh Sallam (2004) dalam
penelitiannya yang menunjukkan bahwa nilai TBA sosis ayam
selama penyimpanan pada suhu 3°C dalam kemasan plastik
vakum yaitu dimana nilai TBA awalnya adalah 0,140, dan
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setelah 21 hari penyimpanan, berkisar 0,151-0,175 pada
formulasi dengan penambahan bawang putih segar, 0,162-
0,187 pada formulasi bawang putih bubuk, 0,198-0,214 pada
formulasi minyak bawang putih dan rata-rata 0,191 pada
sampel dengan penambahan BHA, sedangkan  pada sampel
kontrol sebesar 0,278. Nilai TBA tersebut jauh lebih kecil
apabila dibandingkan dengan penelitian, dimana pada hari ke-
12 nilai TBA sudah melebihi angka satu yaitu sebesar 1,148
untuk P0 dan 1,104 pada P4. Walaupun masih dibawah nilai
batas maksimal TBA.

Gray and Pearson (1987) menyatakan rasa tengik
awalnya terdeteksi pada produk daging dengan nilai TBA
antara 0,5 dan 2,0. Sallam (2004) menambahkan, peningkatan
kecil pada nilai TBA selama penyimpanan 21 hari tersebut
disebabkan karena plastik vakum, yang dapat menciptakan
kurangnya oksigen yang tersedia untuk oksidasi. Karena
betalain dapat bereaksi dengan molekul oksigen (Attoe and
von Elbe, 1985). Penyimpanan larutan betanin dengan kadar
oksigen rendah menghasilkan penurunan degradasi pigmen
dari pada di bawah atmosfer udara, karena kadar oksigen yang
rendah mendukung pigmen yang akan pulih sebagian setelah
terdegradasi (Huang and von Elbe, 1987). Sebuah
penyimpangan dari urutan-pertama degradasi kinetika betanin
dalam ketidakhadiran oksigen disebabkan reversibilitas reaksi.
stabilitas betalain telah dilaporkan dapat ditingkatkan dengan
antioksidan lainnya (Han et al., 1998) yaitu dengan
antioksidan makanan, terutama askorbat dan asam isoascorbic,
telah dijelaskan untuk meningkatkan stabilitas betalain
(Herbach et al., 2006a) atau dengan suasana nitrogen
(Drunkler et al., 2006).
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Paparan cahaya juga dapat mempengaruhi stabilitas
antioksidan pada kulit buah naga dalam menghambat oksidasi
lipid. Pada saat penelitian, sampel uji disimpan pada door
glass refrigerator dengan pintu terbuat dari kaca transparan
dengan pencahayaan dari lampu neon secara terus menerus
dan suhu didalamnya berkisar antara 10-16°C. Stabilitas
betalain dilaporkan terganggu oleh paparan cahaya (Cai et al.,
2003). Attoe and von Elbe (1985) menunjukkan hubungan
terbalik antara stabilitas betalain dan intensitas cahaya (dalam
kisaran 2200-4400lux). UV atau penyerapan cahaya tampak
membangkitkan elektron dari kromofor pigmen ke keadaan
yang lebih energik (π*), meningkatkan reaktivitas atau
menurunkan energi aktivasi untuk molekul (Jackman and
Smith, 1996). Degradasi betalain yang disebabkan cahaya
tergantung oksigen, karena efek dari paparan cahaya dapat
diabaikan dalam kondisi anaerob (Huang and von Elbe, 1987).
Beberapa kation logam, seperti besi, tembaga, timah dan
aluminium dilaporkan dapat mempercepat degradasi betanin
(Sobkowska et al., 1991). Kompleksasi logam-pigmen dapat
terjadi, diikuti oleh pergeseran batokromik dan hipokromik.
Hasil menurut Czapski (1990) menunjukkan bahwa jus bit
kurang rentan terhadap dampak negatif dari ion logam bila
dibandingkan dengan larutan dari betanin murni, mungkin
karena kehadiran agen logam-pengompleks dalam jus. Agen
pengkelat, seperti asam sitrat dan EDTA dilaporkan dapat
menstabilkan betanin terhadap degradasi logam-katalis
(Herbach et al., 2006a).

Stabilitas betalain secara eksponensial dipengaruhi
juga oleh aw, yang merupakan faktor kunci yang menentukan
kerentanan pigmen dalam pembelahan ikatan aldimine
(Herbach et al., 2006b). Efek pada stabilitas betalain dapat
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dikaitkan dengan berkurangnya mobilitas dari pereaksi atau
kelarutan oksigen tertentu (Delgado-Vargas et al., 2000).
Kearsley and Katsaboxakis (1980) melaporkan bahwa
pengurangan stabilitas betanin dapat diperbaiki, terutama di
bawah 0,63. Cohen and Saguy (1983) mengamati peningkatan
sekitar satu urutan besarnya ditingkat degradasi betalain ketika
meningkat 0,32-0,75. Stabilitas betasianin dilaporkan
meningkat setelah dilakukan metode untuk mengurangi
aktivitas air, seperti konsentrasi (Castellar et al., 2006) dan
spray-drying (Cai and Corke, 2000). Dalam sebuah studi
stabilitas pigmen bit yang dienkapsulasi, degradasi betanin
terbesar terjadi pada aw=0,64 (Serris and Biliaderis, 2001);
menurut penulis nilai ini disebabkan oleh penurunan mobilitas
pereaksi dibawah dan efek dilusi sebesar nilai aw yang lebih
tinggi.

Suhu merupakan faktor yang paling penting pada
stabilitas betalain selama pengolahan makanan dan
penyimpanan. Selama pengolahan panas, betanin dapat
terdegradasi oleh isomerisasi, dekarboksilasi atau pembelahan
(oleh pemanasan atau asam, menghasilkan penurunan bertahap
warna merah, dan akhirnya penampilan warna coklat muda
(Drdak and Vallova, 1990). Semua sampel teroksidasi bila
disimpan selama tujuh hari pada suhu 40-45°C. Betanin dapat
diregenerasi dari produk degradasi utamanya apabila ekstrak
disimpan untuk beberapa waktu pada suhu di bawah 10°C dan
pH sekitar 5,0 (Huang and von Elbe, 1987). Ketidakefektifan
antioksidan fenolik, yang bertindak dengan menghentikan
radikal bebas, menunjukkan bahwa oksidasi betanin tidak
melibatkan mekanisme rantai radikal bebas (Attoe and von
Elbe, 1985). Ada semakin banyak bukti bahwa stres oksidatif
menyebabkan perubahan biokimia, yang berkontribusi
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terhadap perkembangan beberapa penyakit degeneratif, seperti
kanker dan cardiopathies. Molekul antioksidan, beberapa di
antaranya berasal dari makanan, dapat melindungi terhadap
efek yang berpotensi merugikan dari stres oksidatif (Kanner et
al., 2001). Kapadia et al., (1996) menunjukkan efek yang
signifikan penghambatan bit terhadap kanker paru-paru dan
kulit pada tikus. Kapadia et al. (2003) menunjukkan
kemanjuran betanin untuk menekan lokal jangka panjang
tumor kulit dan hati yang disebabkan oleh karsinogen kimia
yang berbeda pada tikus. Menurut hasil yang dilaporkan oleh
Escribano et al. (1998) dan Pedreno and Escribano (2001), in
vitro aktivitas antiradikal dari betasianin lebih besar daripada
betaxanthin. Antosianin adalah pigmen alami paling luas dan
paling banyak digunakan meliputi rentang warna merah-ungu.
Namun, ketidakstabilan antosianin pada pH di atas 3 (Stintzing
and Carle, 2004) membuat pigmen alami betasianin dijadikan
pilihan untuk memberikan nuansa warna merah-ungu untuk
makanan berasam rendah. Selain itu, betalain dapat secara
efektif distabilkan oleh asam askorbat, yang di sisi lain,
merusak stabilitas antosianin (Shenoy, 1993).

Penelitian ini hal yang paling terlihat berpengaruh
terhadap stabilitas betasianin sehingga mempercepat tingginya
nilai TBA dari waktu ke waktu yaitu oksigen dan
pencahayaan. Karena produk sosis disimpan pada refrigerator
dengan kaca transparan yang mendapat pencahayaan secara
terus menerus dan tidak dikemas dalam kemasan vakum
sehingga dapat langsung kontak dengan O2. Padahal menurut
(Huang and von Elbe, 1987) degradasi betasianin oleh cahaya
dapat tergantung kepada oksigen, karena efek dari paparan
cahaya tersebut dapat diabaikan dalam kondisi anaerob.
Misalnya dengan penggunaan plastik vakum (Sallam et al.,
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2004). Penyimpanan produk sampel sosis ayam pada suhu
10°C tidak terlalu berpengaruh terhadap percepatan tingginya
nilai TBA karena penelitian Wenjiao et al. (2014)
menunjukkan bahwa dengan penyimpanan yang baik dapat
mempertahankan nilai TBA pada perlakuan kontrol sosis babi
sebesar 0,51 mg/kg selama 42 hari, dan sebesar 0,44 mg/kg
selama 42 hari dengan pemberian polifenol teh pada sosis
babi. Hidayah (2014) menunjukkan bahwa semakin lama
waktu penyinaran maka nilai absorbansi semakin menurun.
Hal ini diduga karena semakin lamanya waktu penyinaran
maka akan mengakibatkan pigmen betasianin dari kulit buah
naga mengalami dekomposisi dan nilai absorbansinya
menurun.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

 Penambahan pasta kulit buah naga merah pada
pembuatan sosis ayam dapat meningkatkan kadar
protein kasar dan aktivitas antioksidan, serta
menurunkan nilai pH pada sosis ayam

 Penambahan pasta kulit buah naga terbukti mampu
menghambat ketengikan dilihat dari rendahnya nilai
TBA pada sosis ayam

5.2 Saran

 Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai aplikasi
antioksidan alami dari pasta maupun ekstrak kulit
buah naga merah terhadap bahan pangan hasil ternak

 Sebaiknya pengemasan antioksidan alami dari pasta
maupun ekstrak kulit buah naga merah beserta aplikasi
produknya disimpan di dalam kemasan yang berwarna
gelap atau dalam kemasan vakum agar dapat
mempertahankan stabilitas antioksidan yang
terkandung di dalamnya.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Prosedur Analisis

1.1 Analisis Kadar Protein Kasar Metode Kjeldahl
(Sudarmadji, dkk., 1997)

1) Timbang 100-500 mg sampel, masukkan ke dalam tabung
destruksi, tambahkan ½ tablet kjeldahl dan 20 ml H2SO4

pekat
2) Lakukan destruksi sampai warna menjadi hijau hijau muda

atau jernih
3) Tunggu sampai dingin, tambahkan 50 ml aquades
4) Tambahkan larutan NaOH 45% sampai warna coklat keruh
5) Lakukan destilasi pada alat destilasi. Destilat ditampung

dalam Erlenmeyer yang telah diisi 20 ml H3BO3 3% dan 3
tetes indicator shertoshiro

6) Destilat dititrasi dengan HCl 0,1N sampai warna berubah
menjadi semula

% N = (ml HCl x N NaOH x 14,008)  x 100%
berat sampel (mg)

% Protein = % N x 6,25

1.2. Analisis pH (Apriyantono, dkk., 1989)
1) pH meter dinyalakan
2) Elektroda dibilas dengan aquades kemudian dikeringkan
3) Elektroda dicelupkan ke dalam sampel
4) Biarkan elektroda tercelup beberapa saat sampai

diperoleh pembacaan yang stabil
5) Bersihkan ujung elektroda dengan aquades kemudian

keringkan
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6) Hasil pembacaan pH dicatat

1.3. Analisis Aktivitas Antioksidan Metode DPPH (Tang et
al., 2002) dalam Suryanto (2005)
 Sampel cair (ekstrak)
 Sebanyak 1 ml sampel dipipet
 Sampel ditambah metanol 95% sebanyak 250 ml

kemudian di vortek untuk membantu melarutkan
sampel

 Selanjutnya ekstrak di sentrifuge dengan kecepatan
4000 rpm selama 10 menit untuk memisahkan estrak,
diendapkan.

 4 ml supernatan diambil dan kemudian ditambahkan
dengan 1 ml larutan 1,1-diphenyl-2-picryllhydrazil
(DPPH) 0,1 mM.

 Dibiarkan selama 10 menit kemudian masukkan ke
dalam kuvet dan diukur absorbansinya pada panjang
gelombang 517 nm.

 Kontrol dilakukan seperti prosedur diatas dengan
menggunakan bahan larutan 1,1-diphenyl-2-
picryllhydrazil (DPPH) 0,1mM.

 Aktivitas scavenger radikal bebas dihitung sebagai
persentase berkurangnya warna DPPH dengan
perhitungan:
% AA = abs. kontrol – abs. sampel  x 100%

abs. kontrol
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 Prosedur pembuatan ekstrak kasar kulit buah naga
merah

 Sampel padat
 Sebanyak 5 g sampel ditimbang
 Sampel ditambah metanol sebanyak 250 ml kemudian

divortek untuk membantu melarutkan sampel
 Selanjutnya di sentrifuge dengan kecepatan 4000 rpm

selama 10 menit untuk memisahkan ekstrak,
diendapkan.

 4 ml supernatant diambil dan kemudian ditambahkan
dengan 1 ml larutan 1,1-diphenyl-2-picryllhydrazil
(DPPH) 0,1 mM.

Kulit buah naga merah

Pasta kulit buah naga merah

Timbang 50 g

Rendam dalam methanol PA 150 mL

Maserasi dalam shaker selama 24 jam

Saring dengan kain flanel Residu

DibuangPemekatan dengan vakum evaporator

evaporator
Ekstrak kulit buah naga merah
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 Dibiarkan selama 10 menit kemudian masukkan dalam
kuvet dan diukur absorbansinya pada panjang
gelombang 517 nm.

 Kontrol dilakukan seperti prosedur diatas dengan
menggunakan bahan larutan 1,1-diphenyl-2-
picryllhydrazil (DPPH) 0,1 mM.

 Aktivitas scavenger radikal bebas dihitung sebagai
presentasi berkurangnya warna DPPH dengan
perhitungan:

% AA= abs. kontrol – abs. sampel  x 100%
abs. kontrol

1.4. Analisis Penetapan Thiobarbituric Acid (TBA) -
(Metode Tarladgis, 1960)
 Timbang bahan sebanyak 10 g dengan teliti,

masukkan ke waring blender, tambahkan 50 ml
aquades dan hancurkan selama 2 menit

 Pindahkan secara kuantitatif ke dalam labu destilasi
sambil dicuci dengan 47,5 ml aquades

 Tambahkan ± 2,5 ml HCl 4 M sampai pH menjadi 1,5
 Tambahkan batu didih dan pencegah buih (anti

foaming agent) secukupnya dan pasanglah labu
destilasi  pada alat destilasi. Jika ada gunkaan “electric
mantle heater”

 Destilasi dijalankan dengan pemanasan tinggi
sehingga diperoleh 50 ml destilat selama 10 menit
pemanasan

 Aduk merata destilat yang diperoleh, pipet 5 ml
destilat ke dalam tabung reaksi tertutup

 Tambahkan 5 ml pereaksi TBA, tutup, campur merata
lalu panaskan selama 35 menit dalam air mendidih
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 Buat blanko dengan menggunakan 5 ml aquades dan 5
ml pereaksi, lakukan seperti penetapan sampel

 Dinginkan tabung reaksi dengan air pendingin selama
± 10 menit kemudian ukur absorbansinya (D) pada
panjang gelombang 528 nm dengan larutan blanko
sebagai titik nol. Gunakan sampel sel berdiameter 1
cm

 Dihitung bilangan TBA, dinyatakan dalam mg
malonaldehid per kg sampel, Bilangan TBA = 7,8 D.

Contoh perhitungan:
Angka TBA = 3 x A528 x 7,8

Bobot sampel (g)

= 3 x 0,4763 x 7,8
10,0952

= 1,104
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Lampiran 2. Data dan Analisis Statistik

2.1 Data dan analisis statistik uji kadar protein kasar sosis

ayam

Ulangan P0 P1 P2 P3 P4

1 21,58 23,51 24,06 24,91 24,14

2 21,51 23,29 24,67 23,63 23,97

3 21,73 24,47 22,74 23,18 24,83

4 21,63 24,59 24,26 23,61 23,61

5 21,61 23,94 23,32 23,44 23,36

Total 108,06 119,80 119,05 118,77 119,91

Rata-rata±SD 21,61±0,08 23,96±0,57 23,81±0,77 23,75±0,67 23,98±0,56

Analisis ragam:
Faktor Koreksi (FK)

t        r

FK = (∑   ∑ Yij)2 / (txr)
i=1   j=1

= (585,59)2 / (5x5) = 13716,6259
t       r

JKtotal = ∑   ∑ Yij
2 – FK

i=1   j=1

= 21,582 + 23,512 + … + 23,362 – 13716,6259
= 27,4936

t r

JKperlakuan = ∑  ( ∑ Yij)2 / r – FK
i=1    j=1

= 108,062 + 119,82 + 119,052 + 118,772 + 119,912 / 5 –
13716,6259

= 20,6995
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JKgalat percobaan = JKtotal – JKperlakuan

= 27,4936 – 20,6995
= 6,7941

Tabel Analisis Ragam
SK db JK KT Fhitung F0,05 F0,01

Perlakuan 4 20,699496 5,174874 15,23348 2,86608 4,43069

Galat 20 6,79408 0,339704

Total 24 27,493576

Kesimpulan: F hitung > F table 1%, perlakuan penambahan

pasta kulit buah naga memberikan perbedaan

yang sangat nyata terhadap kadar protein kasar

sosis ayam (P<0,01).

Uji Jarak Duncan

SE= = = = 0,2606

JNT 1% = JND (1%, db galat=20, perlakuan=5) x SE
= 4,02 x 0,2606 = 1,0476

JND 1% 4,02 4,22 4,33 4,40
JNT 1% 1,0476 1,0997 1,1284 1,1466

Perlakuan Rata-rata Notasi
P0 21,612 a
P3 23,754 b
P2 23,81 b
P1 23,96 b
P4 23,982 b
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2.2 Data dan analisis statistik uji kadar pH sosis ayam
Ulangan P0 P1 P2 P3 P4
1 6,29 6,38 6,34 6,30 6,33
2 6,32 6,39 6,35 6,26 6,28
3 6,31 6,37 6,34 6,30 6,32
4 6,30 6,38 6,32 6,29 6,31
5 6,25 6,36 6,34 6,29 6,33
Total 31,47 31,88 31,69 31,44 31,57
Rata-
rata±SD 6,29±0,02 6,38±0,01 6,34±0,01 6,29±0,01 6,31±0,02

Analisis ragam:
Faktor Koreksi (FK)

t r

FK = (∑   ∑ Yij)2 / (txr)
i=1   j=1

t r

JKtotal = ∑   ∑ Yij
2 – FK

i=1   j=1

t r

JKperlakuan = ∑  ( ∑ Yij)2 / r – FK
i=1    j=1

JKgalat percobaan = JKtotal – JKperlakuan
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Tabel Analisis Ragam
SK db JK KT Fhitung F0,05 F0,01

Perlakuan 4 0,02588 0,0065 19,25595 2,86608 4,43069
Galat 20 0,00672 0,0003
Total 24 0,0326
Kesimpulan: F hitung > F table 1%, perlakuan penambahan

pasta kulit buah naga memberikan perbedaan
yang sangat nyata terhadap nilai pH sosis ayam
(P<0,01).

Uji Jarak Duncan

SE= = = = 0,0077

JNT 1% = JND (1%, db galat=20, perlakuan=5) x SE
= 4,02 x 0,0077 = 0,031

JND 1% 4,02 4,22 4,33 4,40
JNT 1% 0,031 0,0325 0,0333 0,0339

Perlakuan Rata-rata Notasi
P0 6,29 a
P3 6,29 a
P4 6,31 ab
P2 6,34 b
P1 6,38 c
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2.3 Data dan analisis statistik uji aktivitas antioksidan
sosis ayam
Ulangan P0 P1 P2 P3 P4

1 22,66 18,87 30,36 26,12 34,04

2 22,51 19,30 28,38 26,84 27,91

3 20,63 21,98 30,12 30,01 29,89

4 18,13 24,15 31,38 29,25 32,77

5 23,58 17,47 25,70 24,03 34,45

Total 107,50 101,75 145,94 136,25 159,06

Rata-rata±SD 21,50±2,17 20,35±2,68 29,19±2,23 27,25±2,42 31,81±2,82
Analisis ragam:
Faktor Koreksi (FK)

t        r

FK = (∑   ∑ Yij)2 / (txr)
i=1   j=1

t       r

JKtotal = ∑   ∑ Yij
2 – FK

i=1   j=1

t         r

JKperlakuan = ∑  ( ∑ Yij)2 / r – FK
i=1    j=1

JKgalat percobaan = JKtotal – JKperlakuan
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Tabel Analisis Ragam
SK db JK KT Fhitung F0,05 F0,01

Perlakuan 4 488,376 122,094 19,92404 2,86608 4,43069
Galat 20 122,5595 6,127974
Total 24 610,9355

Kesimpulan: F hitung > F table 1%, perlakuan penambahan
pasta kulit buah naga memberikan perbedaan
yang sangat nyata terhadap aktivitas antioksidan
sosis ayam (P<0,01).

Uji Jarak Duncan

SE= = = = 1,1071

JNT 1% = JND (1%, db galat=20, perlakuan=5) x SE
= 4,02 x 1,1071 = 4,4505

JND 1% 4,02 4,22 4,33 4,40
JNT 1% 4,4505 4,672 4,7937 4,8712

Perlakuan Rata-rata Notasi
P1 20,3508 a
P0 21,499 a
P3 27,25 b
P2 29,188 b
P4 31,812 b


