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ABSTRACT 

Red beans have crude fiber also as source of vegetable protein. The spent hen layer is 

rejected hen of farm as it production decreasing or unproductive because its age. The spent hen 

layer meat has more tough texture compared to the other meat. Preparation technology by 

taking advantage of relatively small and unstructured meat is known as restructured meat 

which one of the product is known as meat ball. The purpose of this research was to determine 

the effect of red bean flour substitution on chicken meatball in terms of the properties of fiber 

content, color and sensory evaluation. Hence, this result can be used for information of using 

tapioca flour with red bean flour and to obtain about the best proportion of red bean flour for 

make chicken meatball. The material used for this research were chicken meatball that 

substituted by red bean flour. The method used in this experiment was using Completely 

Randomized Design with 5 treatments and 4 replications, if there were significant would be 

continued with Duncan's Multiple Range Test. The treatments used in this research were 

substitution tapioca flour with red bean flour using concentration 0%, 25%,50%, 75% and 

100%. The result showed that substitution of red bean flour had highly significantly effect 

(P<0.01) about fiber content 4.42% – 5.83%, color b* 11.40 – 14.60, texture score 1.89 – 3.83 

and flavor score 2.43 – 4.28 and the substitution of red bean flour had no significantly effect 

(P>0.05) about color L* 47.28 – 49.85, color a*   12.00 – 13.60 and taste score 2.45 – 3.11. It 

can be concluded, that the meatball with the used 25% red bean flour and 75% tapioca flour 

gave the best quality of chicken meat ball. 
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PENDAHULUAN 

 

Daging ayam petelur diperoleh dari 

ayam petelur yang telah afkir. Ayam petelur 

merupakan ayam betina dewasa yang 

dipelihara untuk diambil telurnya dan telah 

berproduksi hingga umur ± 95 minggu atau 

24 bulan atau 2 tahun yang produksinya 

terus menurun. Daging ayam petelur afkir 

mempunyai serat daging yang alot atau liat 

sehingga untuk mengolahnya 

membutuhkan metode restructured meat. 

Restructured meat atau daging 

restrukturisasi adalah metode diversifikasi 

pangan yang berasal dari produk daging, 

terdiri dari campuran potongan daging yang 

tidak utuh akibat adanya pengolahan 

dengan bahan lain menjadi produk yang 

utuh. Tujuan dari pengolahan daging 

terstruktur ini adalah memperbaiki serta 
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meningkatkan nilai tambah pada daging 

yang berkualitas rendah untuk dijadikan 

makanan olahan yang memiliki nilai 

tambah dan kualitas tinggi. Salah satu 

produk daging restrukturisasi adalah bakso.  

Bakso yang baik membutuhkan 

tepung atau pati sebagai binding agent dan 

filler. Filler dalam bakso dapat 

menggunakan tepung, umbi-umbian yang 

telah ditepungkan, atau menggunakan 

kacang-kacangan yang ditepungkan.  

Tepung kacang merah memiliki 

kelebihan diantaranya memiliki protein 

antara 25-35 persen, memiliki serat, warna 

yang menarik, karena kacang merah 

memiliki zat antosianin yang mengeluarkan 

pigmen merah, vitamin B, dan karbohidrat 

yang kompleks (Astawan, 2009). 

Penggunaan tepung kacang merah 

sebagai substitusi tepung tapioka pada 

pembuatan bakso ayam petelur afkir belum 

pernah dilakukan. Substitusi kacang merah 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

bakso ditinjau dari kadar serat, warna dan 

organoleptik. 

 

Materi dan Metode Penelitian 

 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di 

Laboratorium Teknologi Hasil Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

untuk pembuatan bakso daging ayam 

petelur afkir dan pengujian organoleptik, 

Laboratorium Pengujian Mutu dan 

Keamanan Pangan di Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya untuk 

pengujian warna dan Laboratorium 

Lingkungan Jurusan Kimia Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Brawijaya untuk pengujian 

kadar serat. Waktu penelitian dilaksanakan 

pada bulan Oktober 2016 sampai Januari 

2017. 

 

Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah bakso yang dibuat dari 

daging ayam petelur afkir yang diperoleh 

dari peternakan ayam petelur Karang Ploso 

Malang. Bobot ayam yang digunakan 

antara 1,0 - 2,0 kg dan umur 95 minggu 

dengan strain ISA Brown. Ayam petelur 

afkir diambil bagian dada dan paha dengan 

cara di fillet. Kacang merah segar diperoleh 

dari pasar Karang Ploso Malang serta 

mengalami proses penepungan di UPT. 

Materia Medica Batu-Malang. Tepung 

tapioka, bumbu-bumbu (merica bubuk, 

garam, gula, bawang putih, es batu, telur 

dan bawang merah goreng) diperoleh di 

pasar tradisional Merjosari Malang. Bahan 

yang digunakan untuk analisis kadar serat 

diantaranya H2SO4 0,3 N, K2SO4 10%, 

NaOH, air panas, aquadest dan alkohol 

95%. 

Peralatan yang digunakan dalam 

pembuatan bakso diantaranya panci, 

kompor, tabung gas, talenan dan pisau, 

baskom, sendok, cobek dan ulekan, 

saringan, mincer dan plastik. Peralatan yang 

digunakan untuk analisis adalah erlenmeyer 

500 mL, kertas saring whatmann No. 40 

(kertas saring bebas abu), oven, eksikator, 

cawan porselin, timbangan analitik, color 

reader merk Minolta Chroma Meters dan 

lembar kuisioner. 

 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode percobaan dengan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) 5 

perlakuan dan 4 ulangan. Formulasi bakso 

daging ayam petelur afkir yang 

disubstitusikan dengan tepung kacang 

merah dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Formulasi Bakso Daging Ayam 

Petelur Afkir dengan Substitusi 

Tepung Kacang Merah 

Bahan – Bahan 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

Daging Ayam 
Petelur Afkir (g) 

500 500 500 500 500 

Tepung Tapioka 

(g) 
100 75 50 25 0 

Tepung Kacang 

Merah (g) 
0 25 50 75 100 

Es batu (g) 100 100 100 100 100 

Garam (g) 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

Gula (g) 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

Merica bubuk (g) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Bawang putih (g) 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

Bawang merah (g) 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

Putih telur (g) 15 15 15 15 15 

Jumlah (g) 766,5 766,5 766,5 766,5 766,5 

 

Prosedur Penelitian 

Pembuatan Tepung Kacang Merah 

Kacang merah segar dicuci kemudian 

direndam dalam air selama ± 20-25 menit. 

Tujuan dari rendaman kacang merah untuk 

menghilangkan asam fitat yang 

menyebabkan bau langu yang tidak disukai 

oleh panelis. Kacang merah yang telah 

direndam ditiriskan kemudian dikukus 

hingga empuk ± 20 - 25 menit, kemudian 

ditiriskan dan dioven dalam oven dengan 

suhu 600 C selama 3 jam. Selanjutnya, 

kacang merah dijemur selama 3 hari. 

Kacang merah kering digiling kemudian 

diayak dengan menggunakan saringan 

ukuran 90 mesh untuk mendapatkan tekstur 

tepung yang sangat halus.  

 

Pembuatan Bakso Daging Ayam Petelur 

Afkir 

Daging ayam dipisahkan dari 

tulang, kulit dan lemaknya. Kemudian 

daging ayam dicuci dan dipotong kecil-

kecil. Daging ayam ditimbang sesuai 

dengan formulasinya, setelah itu 

ditambahkan air es dan dimasukkan ke 

dalam mincer, ditambahkan garam, bawang 

merah goreng, bawang putih, gula dan 

merica ke dalam mincer dan kemudian 

digiling. Selanjutnya ditambahkan putih 

telur, tepung tapioka dan tepung kacang 

merah ke dalam adonan bakso dan digiling 

hingga merata dan kalis. Adonan di cetak 

bulat menggunakan tangan, dan dipotong 

menggunakan sendok yang telah dicelup ke 

dalam air panas. Bulatan bakso tersebut 

dimasukkan ke dalam panci dengan air 

bersuhu 60 - 700C. Jika sudah mengapung, 

bakso dipindahkan ke panci yang berisi air 

mendidih (1000C), dan direbus selama 10 

menit. Bakso ditiriskan.  

 

Variabel Pengamatan 
Variabel yang diamati berupa uji 

fisiko kimia dan organoleptik diantaranya 

kadar serat, warna (L*, a* dan b*) dan uji 

organoleptik yang meliputi tekstur, aroma 

dan rasa. 

 

Analisis Data 
Data yang diperoleh dianalisis 

menggunakan analisis ragam (ANOVA) 

dan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan, sedangkan untuk menentukan 

perlakuan terbaik menggunakan uji indeks 

efektifitas (De Garmo, Sullivan dan 

Canada, 1984) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengaruh Substitusi Tepung Kacang 

Merah terhadap Kadar Serat Bakso 

Daging Ayam Petelur Afkir 

Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa substitusi tepung kacang merah 

dengan konsentrasi berbeda pada bakso 

daging ayam petelur afkir memberikan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap kadar serat. Nilai rataan kadar 

serat dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Nilai Rataan Kadar Serat Bakso 

Daging Ayam Petelur Afkir 

dengan Substitusi Tepung Kacang 

Merah  

Perlakuan Kadar Serat (%) 

P0 5,46 c  ± 0,38 

P1 5,83 bc ± 0,16 

P2 5,30 bc ± 0,23 

P3 4,89 ab± 0,21 

P4 4,42 a  ± 0,26 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada 

kolom yang sama menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa kadar 

serat pada bakso daging ayam petelur afkir 

mengalami kecenderungan menurun. Hal 

ini disebabkan karena penggunaan tepung 

tapioka yang semakin menurun serta tepung 

kacang merah yang semakin meningkat. 

Tepung kacang merah memberikan nilai 

kadar serat yang nyata terhadap bakso ayam 

petelur afkir, karena tepung kacang merah 

memiliki kadar serat sebesar 1,67%. Kadar 

serat menurun akibat dari tepung kacang 

merah yang telah diberi perlakuan 

sebelumnya. Kacang merah diberi 

perlakuan berupa perendaman, pengukusan 

serta pengeringan sebelum ditepungkan 

sehingga kadar serat menurun. 

Tepung tapioka dan tepung kacang 

merah masing-masing memiliki nilai kadar 

serat yang berbeda. Kadar serat tepung 

kacang merah sebesar 1,67% dan menurut 

Malini (2016) menyatakan bahwa tepung 

tapioka memiliki kadar serat sebesar 2,18%, 

sehingga nilai kadar serat pada perlakuan 

P1 yang menggunakan tepung tapioka 

sebesar 75% dan tepung kacang merah 25%  

memiliki nilai serat tertinggi 5,83%. 

Penggunaan tepung kacang merah 100% 

memiliki nilai serat yang paling rendah 

karena tepung kacang merah yang 

digunakan diberi perlakuan yang 

menurunkan kadar serat. Perlakuan tersebut 

adalah pencucian, perendaman, 

pengeringan dan penggilingan. Proses 

perendaman selama ± 20-25 menit dalam 

air menyebabkan sebagian serat larut air 

menghilang ikut terbuang oleh air 

rendaman.  

Menurut Wirjatmadi et al., (2002) 

menyatakan bahwa serat terlarut dalam air 

akan membentuk jaringan yang pekat. 

Tepung kacang merah mengalami 

perendaman, pengukusan, pengeringan dan 

penggilingan dikarenakan untuk 

menghilangkan bau langu oleh asam fitat 

yang menyebabkan rasa yang tidak enak 

jika dikonsumsi. Menurut Astawan (2009) 

menyatakan bahwa dalam kacang merah 

terdapat asam fitat yang sebagian besar 

didominasi oleh tanaman kacang-kacangan 

yang menyebabkan produk akhir kurang 

diterima oleh masyarakat. Asam fitat akan 

membentuk suatu ikatan yang kompleks 

dengan mineral lain seperti zat besi, seng, 

kalsium dan magnesium menjadi bentuk 

yang tidak larut serta sulit diserap oleh 

tubuh manusia (Suhanda, 2007). 

  

Pengaruh Substitusi Tepung Kacang 

Merah terhadap Warna (L*, a*, b*) 

Bakso Daging Ayam Petelur Afkir 

Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa substitusi tepung kacang merah pada 

bakso daging ayam petelur afkir 

memberikan pengaruh yang tidak nyata 

terhadap warna L* dan warna a*, 

sedangkan warna b* memberikan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01). Nilai rataan 

warna L*, a* dan b* dapat dilihat pada 

Tabel 3.
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Tabel 3. Nilai Rataan Warna L*, a* dan b* pada Bakso Daging Ayam Petelur Afkir dengan 

Substitusi Tepung Kacang Merah 

Perlakuan Warna L* Warna a* Warna b* 

P0 49,85±0,82 12,00±1,19 14,60 c   ±0,84 

P1 49,40±1,17 12,80±0,09 13,70 bc ±0,88 

P2 49,08±1,76 13,35±1,05 12,95 abc±0,72 

P3 47,40±2,78 13,50±1,19 11,95 ab  ±0,58 

P4 47,28±1,49 13,60±0,61 11,40 a    ±1,04 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01).

 

Warna L* (Kecerahan) 

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai 

rataan warna L* mengalami penurunan. 

Semakin tinggi penggunaan tepung kacang 

merah yang dipergunakan dan semakin 

sedikit tepung tapioka, maka warna 

kecerahan dari bakso daging ayam petelur 

afkir akan semakin berkurang. Warna 

tepung tapioka cenderung memiliki warna 

putih keabuan sedangkan warna kacang 

merah berwarna putih agak kemerahan, 

sehingga substitusi tepung tapioka terhadap 

tepung kacang merah pada bakso daging 

ayam petelur afkir tidak berbeda nyata. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

Malini (2016) yang menyatakan bahwa 

warna bakso yang dihasilkan dengan 

penggunaan tepung tapioka lebih berwarna 

terang dengan nilai 94,09 - 99,38. Bakso P1 

memiliki warna agak sedikit gelap, akibat 

dari substitusi tepung tapioka dengan 

tepung kacang merah 25%, bakso P2 

memiliki warna bakso yang agak 

kemerahan, dengan penggunaan tepung 

kacang merah 50%, bakso P3 memiliki 

warna bakso yang agak kemerahan gelap, 

dengan menggunakan tepung kacang merah 

75% dan P4 memiliki warna bakso yang 

kemerahan gelap, dengan penggunaan 

tepung kacang merah 100%. Menurut 

Pangastuti dkk, (2013) menyatakan bahwa 

perlakuan pendahuluan pada tepung kacang 

merah menyebabkan menurunnya warna 

cerah dalam kacang merah. Kulit kacang 

merah mengandung zat antosianin yang 

menyebabkan pigmen kulit menjadi warna 

merah. Semakin banyak tepung kacang 

merah yang dipergunakan pada bakso 

daging ayam petelur afkir akan 

menyebabkan warna bakso menjadi 

semakin gelap (tidak cerah).  

 

Warna a* (kemerahan atau kehijauan)  

Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa substitusi tepung kacang merah 

dengan konsentrasi berbeda pada bakso 

daging ayam petelur afkir tidak 

memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) 

terhadap warna a*. Warna a* pada bakso 

daging ayam petelur afkir cenderung 

meningkat dengan penggunaan tepung 

kacang merah tapi tidak berbeda nyata 

diantara perlakuan. Nilai rataan warna a* 

dapat dilihat pada Tabel 3.  

Semakin tinggi penggunaan tepung 

kacang merah maka akan menghasilkan 

warna a* yang semakin tinggi. Warna 

merah yang didapatkan berasal dari bahan 

baku kacang merah. Kacang merah 

mengandung zat pigmen antosianin yang 

menghasilkan warna merah. Antosianin 

merupakan salah satu zat pewarna alami 

berwarna kemerahan yang larut dalam air 

dan berada di dalam tumbuhan. Antosianin 

dapat berfungsi dalam dunia kesehatan 

sebagai zat antioksidan alami. Menurut 

Cahyani (2011) menyatakan bahwa 

antosianin merupakan senyawa zat 

flavonoid yang memiliki fungsi sebagai zat 

antioksidan. Zat antosianin berfungsi 

sebagai pewarna pada tanaman dari mulai 

berwarna merah, biru sampai ke ungu dan 

kuning.  
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Warna b* (Kebiruan atau kekuningan) 

Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa substitusi tepung kacang merah 

dengan konsentrasi berbeda pada bakso 

daging ayam petelur afkir memberikan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap warna b*. Warna b* pada bakso 

daging ayam petelur afkir memiliki 

kecenderungan menurun.   

Warna b* bakso daging ayam 

petelur afkir mengalami penurunan. Hal ini 

disebabkan karena P0 tidak diberi substitusi 

dengan tepung kacang merah sehingga 

warna bakso terlihat warna kuning dan 

cerah jika dibandingkan dengan bakso 

perlakuan lainnya. Perlakuan dengan 

substitusi 100% tepung kacang merah (P4) 

memiliki warna yang gelap dengan nilai b* 

yang rendah. Hal ini mengindikasikan 

bahwa semakin banyak tepung kacang 

merah yang disubstitusikan maka memiliki 

warna yang semakin gelap. Semakin tinggi 

substitusi tepung kacang merah, maka 

warna b* dari bakso daging ayam petelur 

afkir akan semakin biru. 

Tepung tapioka memiliki warna 

yang terang yang kemungkinan akan lebih 

bersifat positif, sedangkan tepung kacang 

merah berwarna merah, sehingga akan 

mempengaruhi warna gelap yang lebih 

cenderung ke warna biru. Warna b* pada 

bakso daging ayam petelur afkir substitusi 

tepung kacang merah memiliki nilai yang 

cenderung menurun. Hal ini disebabkan 

karena warna bakso yang semakin gelap, 

maka nilai b* akan semakin menurun dan 

diartikan sebagai warna biru. Warna 

merupakan parameter pertama yang 

menentukan tingkat penerimaan konsumen 

terhadap suatu produk (Susilowati, 2014). 

Perbandingan warna bakso daging ayam 

petelur afkir yang disubstitusikan dengan 

tepung kacang merah dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 

 

   

Gambar 1(a). Bakso 

P0 

Gambar 1(b). Bakso 

P1 

Gambar 1(c). Bakso 

P2 

 

 

Gambar 1(d). Bakso P3 Gambar 1(e). Bakso P4 

Gambar 1. Penampilan Warna dan Tekstur Bakso Daging Ayam 

Petelur Afkir 
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Pengaruh Substitusi Tepung Kacang 

Merah terhadap Organoleptik (Tekstur, 

Aroma dan Rasa) pada Bakso Daging 

Ayam Petelur Afkir 

Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa substitusi tepung kacang merah pada 

bakso daging ayam petelur afkir 

memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap tekstur dan aroma serta 

memberikan tidak berpengaruh nyata 

(P>0,05) terhadap rasa. Nilai rataan tekstur, 

aroma dan rasa dapat dilihat pada Tabel 5.  

 

Tekstur  

Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa substitusi tepung kacang merah 

dengan konsentrasi berbeda pada bakso 

daging ayam petelur afkir memberikan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap tekstur

Tabel 5. Nilai Rataan Tekstur, Aroma dan Rasa pada Bakso Daging Ayam Petelur Afkir 

Perlakuan Tekstur Aroma Rasa 

P0 3,20 c ± 0,17 3,82 c ± 0,14 3,10 ± 0,25 

P1 3,83 d ± 0,35 4,28 d ± 0,09 3,11± 0,48 

P2 2,64 b ± 0,14 3,69 c ± 0,30 3,06 ± 0,23 

P3 2,00 a ± 0,29 2,88 b ± 0,14 2,76 ± 0,26 

P4 1,89 a ± 0,05 2,43 a ± 0,11 2,45 ± 0,21 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01)

Tabel 5 menunjukkan bahwa tekstur 

bakso daging ayam petelur afkir mengalami 

penurunan dengan semakin meningkatnya 

substitusi tepung kacang merah. Hal ini 

disebabkan karena tepung tapioka 

memberikan tekstur yang lebih padat, 

sedangkan tepung kacang merah yang 

disubstitusikan sebagai filler tidak 

memberikan kekenyalan pada bakso daging 

ayam petelur afkir. Tepung tapioka 

mempunyai kadar pati yang lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan tepung kacang merah. 

Tepung kacang merah memiliki kadar pati 

sebesar 41.57% (Permana dan Putri, 2015) 

sedangkan kadar pati pada tepung tapioka 

yaitu 82.13% (Malini, 2016). Pati 

merupakan homopolimer glukosa dengan 

ikatan alfaglikosidik. Macam dan sifat pati 

tergantung pada panjang rantai karbon dan 

bentuk rantai yang bercabang atau 

berbentuk linier. Pati terdiri atas amilosa 

dan amilopektin. Sifat dari amilosa dan 

amilopektin dalam pati sangat 

mempengaruhi tekstur bakso daging ayam 

petelur afkir. Semakin banyak pati yang 

terdapat dalam produk, maka pati dapat 

menyerap dan mengikat air dengan baik. 

Hal ini akan menyebabkan adanya interaksi 

antara gugus aktif dalam pati. Ikatan 

senyawa tersebut adalah senyawa hidrogen 

dan menyebabkan meningkatnya jumlah air 

didalam bakso, sehingga kadar air dalam 

bakso meningkat. P4 memiliki nilai tekstur 

yang rendah, tidak disukai panelis karena 

tekstur yang mudah hancur akibat 

banyaknya rongga pada bakso. Pangastuti 

dkk. (2013) menyatakan bahwa proses 

perebusan akan menyebabkan partikel 

menjadi lebih berpori (porous) sehingga 

akan meningkatkan kemampuan mengikat 

air setelah pengeringan, sehingga akan 

menyebabkan tekstur yang kering.  

Tekstur yang terlihat pada P4 

memiliki bentuk yang kasar dan banyak 

rongga pada bakso daging ayam petelur 

afkir diduga karena kadar amilopektin yang 

rendah pada tepung kacang merah sehingga 

pembentukan jaringan untuk berikatan 

lemah dan menimbulkan banyak rongga 

pada bakso. Widyastuti (1999) 

menambahkan bahwa penambahan pati 

akan menyebabkan tekstur permukaan 

bakso yang kasar akibat proses gelatinisasi 

yang telah dingin, sehingga molekul-
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molekul amilosa akan berikatan kembali 

dan amilopektin akan berikatan menjadi 

ikatan mikrokristal. Semakin banyak 

penggunaan tepung kacang merah, maka 

tekstur yang dihasilkan tidak kenyal dan 

mudah hancur akibat banyaknya rongga.  

 

Aroma  

Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa substitusi tepung kacang merah 

dengan konsentrasi berbeda pada bakso 

daging ayam petelur afkir memberikan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap aroma.  

Tabel 5 menjelaskan bahwa aroma 

bakso daging ayam petelur afkir mengalami 

penurunan dengan semakin tingginya 

penggunaan tepung kacang merah. Menurut 

panelis, aroma bakso daging ayam petelur 

afkir semakin berbau kacang merah. Aroma 

tepung kacang merah memiliki aroma 

sedikit agak asam khas kacang merah. 

Surawan (2007) menyatakan bahwa aroma 

dihasilkan dari zat bau yang menguap, zat 

yang terlarut dalam air dan zat yang terlarut 

dalam lemak. 

 

Rasa  
Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa substitusi tepung kacang merah 

dengan konsentrasi berbeda pada bakso 

daging ayam petelur afkir memberikan 

pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) 

terhadap rasa. Rasa pada bakso daging 

ayam petelur afkir terlihat menurun. Nilai 

rataan rasa dapat dilihat pada Tabel 5. 

   

 Penggunaan tepung kacang merah 

yang semakin tinggi akan mempengaruhi 

rasa bakso daging ayam petelur afkir. Rasa 

tepung kacang merah yang agak langu 

menyebabkan rasa bakso agak tidak disukai 

oleh panelis, tetapi masih bisa diterima oleh 

sebagian besar panelis. Substitusi tepung 

kacang merah dengan konsentrasi sedikit 

akan menimbulkan rasa kacang merah yang 

lebih sedikit dan bau langu pada kacang 

merah menghilang akibat bakso mengalami 

pemanasan dengan suhu air hingga 

mendidih 1000 C. 

Rasa dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu senyawa kimia, suhu, 

konsentrasi dan interaksi dengan komponen 

zat primer lainnya yang dapat menimbulkan 

peningkatan atau penurunan intensitas rasa 

(test compensation) (Winarno, 2004). 

Wibowo (2006) menambahkan kriteria 

mutu rasa bakso yaitu enak, terasa daging 

yang dominan, lezat dan rasa bumbu yang 

cukup tetapi tidak berlebihan juga tidak 

terdapat rasa yang mengganggu. Rasa 

daging ditentukan oleh prekursor yang larut 

dalam air dan dalam lemak dalam 

pembebasan zat volatil yang terdapat dalam 

daging.  

 

Perlakuan Terbaik 

Perlakuan terbaik ditentukan 

sebagai pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan dengan membandingkan antara 

variabel dan perlakuan yang dilakukan. 

Perlakuan terbaik diambil dengan 

menggunakan metode Indeks Efektifitas 

(De Garmo, Sullivan and Canada, 1984).  

Perlakuan terbaik pada kadar serat 

ditetapkan pada P2, karena nilai yang 

mendekati standar serat yang dibutuhkan 

oleh tubuh sekitar 5% dari kebutuhan 

pangan setiap harinya yaitu sekitar 5% atau 

25 gram per hari (Wirjatmadi et al., 2002). 

Nilai kadar serat terendah tetapkan pada P4 

yaitu, bakso yang menggunakan 100% 

tepung kacang merah. Hal ini disebabkan 

karena terdapat perlakuan pendahuluan 

yang menyebabkan kadar serat pada bakso 

menurun. 

Berdasarkan hasil perhitungan 

Indeks Efektifitas perlakuan terbaik pada 

warna L* adalah tanpa substitusi tepung 

kacang merah atau 100% hanya 

menggunakan tepung tapioka (P0), karena 

tidak ada yang mempengaruhi warna L* 

untuk semakin gelap. Perlakuan terbaik 

warna a* adalah P4 yaitu dengan substitusi 

tepung kacang merah 100%, karena tujuan 

dari penambahan kacang merah adalah 
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menilai warna merah. Semakin tinggi 

warna merah, maka semakin baik. 

Perlakuan terbaik warna b* adalah P4 yaitu 

dengan substitusi tepung kacang merah 

100%, semakin banyak penggunaan tepung 

kacang merah warnanya akan semakin biru 

agak kekuningan.  

Perlakuan terbaik pada uji 

organoleptik tekstur adalah dengan 

menggunakan substitusi tepung kacang 

merah 25% dan tepung tapioka 75% (P1). 

Perlakuan terbaik pada uji organoleptik 

aroma terdapat pada P1 dengan 

menggunakan tepung kacang merah 75% 

dan tepung tapioka 25%, karena aroma 

kacang merah yang tidak terlalu menyengat 

dan bakso masih beraroma daging ayam. 

Perlakuan terbaik uji organoleptik rasa 

terdapat pada P1 dengan menggunakan 

75% tepung kacang merah dan 25% tepung 

tapioka, karena rasa bakso daging ayam 

petelur afkir memiliki rasa sangat sedikit 

kacang merah dan masih berasa daging 

ayam. 

 Kesimpulan perlakuan terbaik 

dengan metode Indeks Efektifitas dalam 

penelitian ini di dapatkan P1 sebagai 

perlakuan terbaik, dengan nilai Nh (Nilai 

hasil) yang paling tinggi diantara perlakuan 

yang lain (0,77). P1 dengan menggunakan 

75% tepung kacang merah dan 25% tepung 

tapioka dimana memiliki kadar serat 

5,83%; warna L* 49,40 (agak abu-abu); 

warna a* 12,80 (agak merah); warna b* 

13,70 (agak biru); skor tekstur 3,83 

(kenyal); skor aroma 4,28 (sedikit aroma 

daging ayam) dan skor rasa 3,11 (agak 

gurih). 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Substitusi tepung kacang merah pada 

bakso daging ayam petelur afkir 

berpengaruh terhadap kadar serat dan 

warna b* serta organoleptik tekstur dan 

aroma, sedangkan warna L*, warna a* 

dan rasa tidak berpengaruh nyata. 

2. Substitusi tepung kacang merah 25% dan 

tepung tapioka 75% (P1) menghasilkan 

bakso dengan kualitas terbaik dengan 

kadar serat 5,83%; warna L* 49,40 (agak 

abu-abu); warna a* 12,80 (agak merah); 

warna b* 13,70 (agak biru); skor tekstur 

3,83 (kenyal); skor aroma 4,28 (sedikit 

aroma daging ayam) dan skor rasa 3,11 

(agak gurih). 

 

SARAN 

Penelitian lebih lanjut perlu 

dilakukan untuk menguji kualitas 

mikrobiologi serta lama penyimpanan 

bakso ayam petelur afkir yang 

disubstitusikan dengan tepung kacang 

merah. 
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