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  BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sosis 

     Sosis adalah makanan yang umumnya terbuat dari daging (daging sapi, 

ayam, domba, ikan, atau babi) yang telah dicincang kemudian dihaluskan dan 

diberi bumbu-bumbu, dimasukkan kedalam pembungkus atau chasing yang 

berbentuk bulat panjang yang berupa usus hewan atau pembungkus buatan, 

dengan atau tanpa dimasak maupun diasapkan (Savic, 1985) 

Kata sosis berasal dari kata dalam bahasa latin salsus yang berarti diasinkan 

atau diawetkan. Menurut catatan sejarah, yaitu dokumen Yunani yang ditulis 

sekitar tahun 500SM, sosis pertama kali dibuat oleh orang Sumaria, sekitar 

tahun 300SM. Di banyak Negara sosis dikembangkan dengan ciri khasnya 

masing-masing dengan menggunakan bumbu lokal dan dimasak sebagai 

makanan tradisional. Bahkan beberapa olahan sosis dinamai dengan nama kota 

dimana sosis itu berasal (Londong, 2012). 

Sosis pertama kali diperkenalkan sebagai satu jenis makanan yang 

berbentuk silindris atau bulat panjang, sebagai hasil pengolahan daging cincang 

yang dibumbui, dan kemudian dimasukkan kedalam chasing atau wadah yang 

dibuat dari usus sapi, usus kambing atau bahan lain yang dapat dimakan, 

sehingga berbentuk silindris. Pada proses pembuatan sosis, dilakukan 

pemasakan bahan yang bertujuan menyatukan komponen adonan sosis yang 

berupa emulsi minyak dalam air dengan protein myosin daging sebagai 

penstabil, memantapkan warna daging dan menginaktifkan mikroba. Pemasakan 

sosis dapat dilakukan dengan cara direbus, dikukus, dan diasap atau kombinasi 

antara ketiga tersebut. Aspek teknis dari daging ternak adalah mengandalkan 

sifat kekenyalan daging, dan bahan pengisinya (Wirawan 2005). 

Menurut SNI 01-3020-1995, yang dikutip oleh Fastasqi (2009) menyatakan 

bahwa sosis adalah produk makanan yang diperoleh dari campuran daging 

halus (mengandung daging tidak kurang dari 75%) dengan tepung atau pati 

dengan atau tanpa penambahan bumbu-bumbu dan bahan tambahan makanan 

lain yang diizinkan dan dimasukkan ke dalam selongsong sosis. Sosis 
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mempunyai komposisi yaitu air (20- 30)%, garam (2-2,5)%, lemak ±25%, bahan 

pengikat dan pengisi 15%, dan bumbu-bumbu tambahan 2% (Kramlich,1973)  

Sosis yang ada pada dasarnya terdiri dari lima kelas, yaitu sosis segar, sosis 

segar diasap, sosis masak, sosis kering dan agak kering, serta sosis spesialitas 

daging masak, menurut Soeparno (1994) berdasarkan system United State 

Departement of Agricultural (USDA), sosis dikategorikan menjadi sosis mentah, 

sosis asap belum masak, sosis asap masak, sosis fermentasi, dan meat loaf. 

Sosis mentah dibuat dari daging segar atau beku yang belum mengalami 

pemasakan. Sosis asap belum dimasak pada dasarnya sama seperti sosis 

mentah tetapi dalam pembuatannya di aplikasikan pengasapan untuk 

mengembangkan warna, rasa dan aroma. 

Prinsip pembuatan sosis secara umum menurut Londong (2012) antara lain 

sebagai berikut, 

- Penerimaan raw material atau penerimaan bahan baku merupakan tahapan 

yang pertama kali dilakukan. Pada proses ini dilakukan inspeksi terhadap 

jenis, kuantitas dan mutu dari bahan baku tersebut. 

- Storage, atau ruang penyimpanan dari raw material dengan suhu antara -18 

s/d -22oC ( suhu freezer) yang berfungsi untuk mempertahankan kulaitas dari 

bahan tersebut.  

- Meat preparation, di beberapa perusahaan bagian ini disebut juga dengan 

clean meat. Proses ini merupakan proses persiapan awal, pada bagian ini 

juga terdapat proses thawing, pembersihan, pemotongan daging 

menggunakan Band saw dan proses penggilingan dengan menggunakan 

mesin Meat Mincer. Proses penggilingan bertujuan untuk meratakan lemak 

dalam daging, karena bahan baku digiling dalam kondisi beku / frozen 

sehingga suhu saat proses penggilingan masih dipertahankan dibawah suhu 

22oC. Hal ini bertujuan untuk mencegah terdenaturasinya protein yang 

sangat penting sebagai emulsifier. Pada proses ini ada hal yang harus 

diperhatikan, yaitu pada saat proses penggilingan akan terjadi gesekan 

antara daging dan screw di dalam mesin yang berpotensi menaikkan suhu 

daging jika tidak dikontrol sehingga akan menyebabkan kualitas daging akan 

turun. 
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- Combine ingridients, pada proses ini hasil dari mesin giling dicampur dengan 

bahan kyuring, serpihan es, garam, bahan pengikat, dan bahan tambahan 

lainnya di emulsifier machine. Suhu adonan pada proses ini harus 

dipertahankan serendah mungkin, yaitu sekitar 3 – 12oC. Proses ini 

menggunakan mesin emulsifier machine atau Bowl cutter. Proses kerjanya 

kurang lebih menggunakan serangkaian pisau yang berputar untuk 

mencampur, memotong dan menghaluskan formulasi produk. Output proses 

ini berbentuk pasta atau stuff. 

- Stuffing, biasanya juga disebut proses filling atau pengisian. Hasil proses 

bowl cutter yang berupa pasta, diproses di mesin stuffing atau mesin filler. 

Formulasi sosis yang berupa pasta secara mekanis diisikan kedalam chasing 

atau selongsong. 

- Pemasakan, terdapat tiga jenis pemasakan yang membedakan jenis sosis, 

antara lain perebusan (boiling), pemasakan dan pengasapan (cooking dan 

smooking), dan yang terakhir perebusan yang dilanjutkan pengasapan 

(boiling dan smooking). 

a. Proses perebusan (boiling) 

Sosis yang sudah terbentuk dari proses stuffing di rebus dalam sebuah 

kettle dengan suhu 70 – 75oC, waktu perebusan tergantung pada jenis 

sosis. 

b. Pemasakan dan pengasapan (cooking dan smooking) 

Sosis dari mesin filler atau stuffing diproses dalam sebuah mesin yaitu 

smoke house. Mesin ini memiliki program-program yang sesuai dengan 

jenis sosis. Pada dasarnya, secara otomatis mesin sudah ter setting suhu 

ruang, suhu produk, dan tingkat kelembaban. Sosis yang masuk dalam 

mesin ini, akan melalui tahapan drying, smooking, dan cooking secara 

otomatis. Asap yang berasal dari proses pembakaran serbuk kayu 

khusus dihembuskan kedalam mesin smoke house. Pengasapan dapat 

memberikan cita rasa khas, mengawetkan dan memberi warna yang 

khas. Contoh produknya yaitu sosis hot dog. 

c. Perebusan yang dilanjutkan pengasapan (boiling dan smooking) 

Istilah untuk produk yang diproses dengan 2 mesin ini yaitu double 

smoke. Proses ketiga ini merupakan kombinasi antara perebusan dan 
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pengasapan. Sosis hasil stuffing di rebus terlebih dahulu di mesin boil 

kettle,  setelah masak dilanjutkan proses di dalam mesin smoke house 

untuk dilanjutkan proses pengasapan. 

- Chilling merupakan proses pendinginan dengan menggunakan cooling 

chamber. Alat ini digunakan untuk proses pendinginan terhadap produk sosis 

yang telah melalui proses pemasakan. Di dalamnya terdapat aliran air dingin 

yang telah disterilkan (air ozon) yang nantinya akan disemprotkan secara 

cepat ke produk untuk menurunkan suhu produk. Pendinginan cepat ini 

memerlukan waktu ± 2 menit untuk setiap lot produk. Setelah didinginkan 

dengan cepat, sosis disimpan dalam cold room bersuhu (0 – 5oC), chiller 

room ini memiliki spesifikasi khusus, yaitu memiliki hembusan angin blower 

pada evaporator  yang sangat kuat, biasa disebut dengan blast chiller. 

- Cutting atau pemotongan menggunakan jenis mesin sosis cutter. Mesin ini 

digunakan untuk memotong sosis per pieces yang masih terikat di masing-

masing ujungnya. Terdapat beberapa tipe sosis cutter dengan mekanisme 

potong yang berbeda-beda. Mesin yang sistem potongnya dilengkapi dengan 

sensor proximity akan memberikan sinyal pada sistem cutting untuk 

melakukan proses pemotongan sehingga menghasilkan output yang lebih 

presisi. 

- Packaging atau pengemasan. Proses ini biasanya menggunakan vacuum 

packaging. Produk sosis dimasukkan kedalam kemasan sesuai kuantitas 

yang ditentukan. Pada mesin ini terdapat pengaturan secara otomatis mulai 

dari proses sealing  kemasan, pengeluaran udara / gas-gas dalam kemasan 

dan pendinginan. Dengan adanya proses pengeluaran udara dari dalam 

kemasan maka produk dikemas secara vakum sehingga mengurangi tingkat 

kerusakan produk. 

- Penyimpanan, pada proses ini produk disimpan dalam cold storage dengan 

suhu -18 s/d -22oC yang berfungsi menjaga kualitas produk. 

 

Sosis merupakan produk olahan makanan sebagai usaha diversifikasi yang 

terbuat dari daging yang banyak mengandung air, protein, lemak dan mineral-

mineral. Beberapa komposisi yang terkandung dalam sosis adalah sebagai 

berikut, 
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a. Protein 

Jumlah dan jenis daging serta jumlah bahan pengikat dapat mempengaruhi 

kadar protein pada sosis. Protein dalam daging dikelompokkan menjadi tiga 

kelompok berdasarkan kelarutannya, meliputi protein sarkoplasma yang 

dapat larut dalam air, protein myofibril yang dapat larut dalam garam, dan 

protein stroma yang tidak larut dalam larutan garam. 

b. Air 

Kadar air merupakan komponen sangat penting dalam bahan pangan, 

karena dapat mempengaruhi penampakan, tekstur dan cita rasa. Kadar air 

pada sosis dapat dipengaruhi berdasarkan jumlah pati maupun jumlah es 

yang ditambahkan. 

c. Abu  

Abu yang terdapat dalam daging umumnya terdiri dari fosfor, kalsium, 

magnesium, sulfur, sodium, dan potassium. Kadar abu pada sosis berasal 

dari daging, tepung, sodium tripolifosfat maupun garam yang ditambahkan. 

d. Lemak 

Kandungan lemak dalam pembuatan sosis merupakan komponen penting. 

Kadar lemak dapat dipengaruhi oleh penambahan jenis dan jumlah daging 

serta lemak dalam pembuatan sosis. 

e. Karbohidrat 

Kadar karbohidrat daging segar yaitu kurang dari 1% dari berat daging dan 

umumnya dalam bentuk glikogen dan asam laktat. Kandungan karbohidrat 

pada sosis dapat berbeda berdasarkan jenis dan jumlah pengisi yang 

ditambahkan. Berikut adalah syarat mutu sosis daging berdasarkan SNI 01-

3820-199 
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Tabel 2.1 Syarat Mutu Sosis Daging Menurut SNI 01-3820-1995 

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 

Sumber : SNI (1995) 

2.2 Daging Ayam 

Daging ayam merupakan daging yang memiliki nilai gizi tinggi, dapat 

disajikan dengan mudah dan cepat, rendah kalori serta disukai oleh sebagian 

besar orang. Zat gizi yang terdapat dalam daging ayam adalah karbohidrat, 

mineral berupa sodium, potassium, magnesium, kalsium, zat besi, fosfor, sulfur 

dan yodium, serta vitamin berupa vitamin A, niacin, riboflavin, thiamin, dan asam 

askorbat (Mountney,1983 dalam Kasmadiharja 2008). Smith dan Walter (1967) 

dalam Kasmadiharja (2008) menambahkan, kandungan vitamin yang terdapat 

pada daging unggas terdiri dari vitamin A, B, D, E, K, dan sedikit vitamin C. 

Perbedaan daging ayam dengan daging ternak lainnya terletak pada 

komposisi kandungan protein dan lemak yang ada pada daging tersebut. Pada 

daging ayam, sebagian besar lemak berada pada bagian bawah kulit dan 

setelah proses pemasakan hanya mengandung 1,3% lemak  

Karkas ayam yang baik diperoleh dari ayam yang sehat dan umumnya relatif 

masih muda. Rata-rata berat karkas berkisar antara 65-75% berat hidup boiler  

(Savitri 2009). Karkas ayam boiler adalah daging bersama tulang ayam hasil 

pemotongan, setelah dipisahkan dari kepala sampai batas pangkal leher, dan 

dari kiri sampai batas lutut, serta dari isi rongga perut ayam (AAK,1983). 

Komposisi kimia daging pada hewan seperti ayam tergantung dari spesies, 

kondisi hewan, jenis daging, proses pengawetan, penyimpanan, dan 

pengepakan (Price dan Schweigwert, 1971 dalam Kasmadiharja 2008). Selain 
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itu menuurut Smith dan Walters (1967), komposisi daging juga dipengaruhi oleh 

kegemukan, pemotongan, dan pemaskannya. Sementara Buckle (1985) 

menambahkan bahwa jenis kelamin, umur, nutrisi dan lemak otot dalam tubuh 

hewan tersebut juga menentukan komposisi kimia daging. Daging ayam 

merupakan sumber protein hewani yang mudah diperoleh serta mengandung 

nutrisi yang cukup. Komposisi nutrisi daging ayam dapat dillihat pada Tabel 2.2 

berikut 

Tabel 2.2 Komposisi Nutrisi Daging Ayam per 100 g Daging Ayam 

Karakteristik Jumlah kandungan 

Kalori (kkal) 404a  
Lemak (g) 21,8b 

Protein (g) 22,70b 

Kolestrol (mg) 60a 

Vitamin A (µg) 243a 

Vitamin B1 (g) 0,80a 

Vitamin B2 (mg) 0,16a 

Kalsium (mg) 14a 

Phosphor (mg) 200a 

Ferum (mg) 1,50a 

 Sumber: a. Anonymousa (2005) 
     b. Triyantini (1997) dalam Riyanto (2006) 
 

2.3 Tepung Porang 

Tepung porang merupakan salah satu produk olahan dari umbi porang  atau 

yang memiliki nama latin Amorphophallus muelleri Blume. Menurut Arifin (2001) , 

ada beberapa ciri fisik dan kimia umbi porang. Ciri fisik dari umbi porang seperti 

memiliki batang tanaman porang yang tegak, lunak, batang halus berwarna hijau 

atau hitam belang-belang (totol-totol) putih. Di Indonesia terdapat beberapa 

spesies dari Amorphophallus, selain porang (Amorphophallus muelleri Blume) 

terdapat pula Amorphophallus campanulatus, Amorphophallus variabilis. Dari 

ketiga jenis umbi porang tersebut, terdapat perbedaan kadar glukomannan dari 

setiap umbi. Pemilihan umbi porang dari jenis Amorphophallus muelleri Blume  

didasarkan dari kadar glukomannan yang lebih besar dibandingkan dengan dua 

jenis umbi porang yang lain, yaitu sebesar 15-65%. Umbi Porang dari beberapa 

spesies tersebut dibedakan berdasarkan warna kulit, warna daging, kadar 

glukomannan, diameter pati dan bentuk kalsium oksalat seperti Tabel 2.3 

berikut, 
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Tabel 2.3 Perbedaan Karakteristik Umbi Porang Berdasarkan Spesies 

Analisa Umbi Spesies Amorphophallus 

Campanulatus viriabilis Muelleri Blume 

Warna kulit Coklat tua Abu-abu Coklat keabu-abuan 

Warna daging Oranye Putih Kuning kemerah-
merahan 

Kadar 
glukomannan 

Tidak ada 10 -15% 15 – 65% 

Diameter granula 
pati (micron 

Agregat 20-30 
Tunggal 10-15 

Agregat 20-30 
Tunggal 5-8 

Agregat 20-30 
Tunggal 2-3 

Bentuk kalsium 
okslat 

Jarum 
 

Jarum Jarum 
 

 Sumber: Ohtsuki (1968) dalam Syaefullah (1990) 

Sedangkan untuk komposisi kimia umbi segar dan tepung Amorphophallus 

muelleri Bulme seperti terdapat pada Tabel 2.4 berikut 

 

Tabel 2.4 Komposisi Kimia Umbi Amorphophallus muelleri Blume 

Analisis Kandungan per 100 g (bobot basah) 

Umbi segar (%) Tepung (%) 

Air 83.3 6.8 
Glukomannan 3.58 64.98 
Pati 7.65 10.24 
Protein 0.92 3.42 
Lemak 0.02 - 
Serat berat 2.5 5.9 
Kalsium oklsalat 0.19 - 
Abu 1.22 7.88 
Logam berat (Cu) 0.09 0.13 

 Sumber : Arifin (2001) 

 

Tepung porang sendiri memiliki kandungan serat pangan larut yang struktur 

dan fungsinya mirip dengan pectin disebut juga glukomannan. Glukomannan 

merupakan kandungan terbesar dari polisakarida hidrokoloid yang terdapat pada 

tepung porang (Widiasmara, 2011). Secara umum, akar umbi porang digilas dan 

digiling, dan ketidakmurniannya dipisahkan dengan separasi mekanis, pencucian 

dengan air, atau pencucian dengan etanol untuk menghasilkan tepung porang. 

Diasumsikan bahwa tepung porang akan menggantikan semua penggunaan 

pectin, pectin termodifikasi, dan gelatin. Diperkirakan konsumsi tepung porang 

sebagai bahan makanan dalam makanan-makanan siap saji adalah 1,2 
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g/orang/hari. Penggunaan tepung porang memiliki pembatasan terhadap dirinya 

sendiri dan tidak akan menggantikan semua penggunaan pectin dan gelatin, 

perkiraan yang lebih masuk akal adalah bahwa tepung porang akan 

menggantikan sepertiga dari penggunaan, dan karenanya akan dikonsumsi pada 

tingkat 0,4 g/hari/orang (Widiasmara, 2011). 

Menurut Thomas (1997), pembuatan tepung porang diawali dengan 

memotong-motong umbi porang menjadi chip sehingga mudah dikeringkan. Chip 

dihancurkan atau ditepungkan untuk kemudian dipisahkan dengan Air 

Classification. Komponen tepung yang lebih berat (kantung glukomannan) akan 

terpisah dari tepung kering yang sudah hancur. Konsentrasi glukomannan akan 

meningkat menjadi 60-70%. Kemurnian tepung porang komersial ditingkatkan 

dengan pencucian untuk mengurangi bahan-bahan yang tidak diinginkan. 

Pencucian dengan alkohol 50% untuk mencegah glukomannan terhidrasi selama 

pencucian dengan air dan meningkatkan pemanasan. Tahap akhir adalah 

pengayakan yang akan meningkatkan kemampuan hidrasi pada air. Tepung 

porang akhir mengandung 70-90% glukomannan. 

Menurut Widiasmara (2011), bahwa tepung porang mempunyai karakteristik 

sebagai berikut, kelarutan tinggi baik dalam air panas maupun dingin dan 

membentuk sol yang viscous, membentuk gel dengan alkali ringan, kappa 

karagenan, dan gum xanthan, membentuk gel yang stabil terhadap panas, 

berinteraksi dengan pati, bersifat sineresis dengan kappa karagenan, gum 

xanthan, dan stabil pada pH rendah.  

 

2.3.1 Glukomannan 

 Salah satu komponen karbohidrat dalam talas-talasan adalah polisakarida 

yang berbentuk gum, yaitu glukomannan. Glukomannan merupakan suatu bahan 

pengemulsi (emulgator) pada industry makanan, kertas dan kosmetika, karena 

bahan ini di dalam cairan akan membentuk gel yang mempunyai viskositas 

cukup tinggi (Ohtsuki, 1968).  

 Menurut  Said (1995), glukomannan adalah salah satu komponen kimia 

terpenting yang terdapat dalam umbi iles-iles yang merupakan polisakarida dari 
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jenis hemiselulosa. Glukomannan termasuk heteropolisakarida yang memiliki 

ikatan rantai utama glukosa dan manosa. Hasil analisa secara metilasi 

menunjukkan bahwa glukomannan terdiri atas komponen penyusun berupa D-

glukopiranosa dan D-manopiranosa dengan ikatan β- 1,4 glikosidik. 

Glukomannan memilliki gugus asetil setiap 10-19 unit gugus karbon pada posisi 

C2,C3,dan C6. Gugus asetil tersebut berperan pada sifat fisikokimia glukomannan 

seperti sifat kelarutan dalam air panas maupun air dingin.  

 Menurut Said (1995) kadar dan kekentalan glukomannan dari umbi 

Amorphophallus muelleri Blume masing-masing antara 24,4 – 58,3% (basis 

kering) dan 1,46 – 3,550Engler. Umbi iles kering dan tepung iles hasil proses 

tradisional mengandung kadar glukomannan yang rendah yaitu dibawah 30%, 

sehingga viskositas glukomannan juga menjadi turun di bawah 10.000 cps. 

 Glukomannan (konjac glukomannan powder) merupakan molekul 

polisakarida hidrokoloid yang merupakan gabungan glukosa dan manosa 

dengan ikatan β-1,4 glikosida dengan pola (GGMMGMMMMMGGM). Rumus 

molekul glukomannan dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut 

 

 

Gambar 2.1 Rumus Molekul Glukomannan 
Sumber: Thediokecenter (2012) 

Mannan (glukomannan) merupakan  polisakarida yang tersusun oleh satuan-

satuan D-glukosa dan D-mannosa. Hasil analisa dengan cara hidrolisa asetolisis 
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dari pada mannan dihasilkan suatu trisakrida yang tersusun oleh dua D-

mannosa dan satu D-glukosa sejumlah 33%. Sedangkan hasil analisa dengan 

cara metilasi menghasilkan 2,3,4-trimetilmannosa, 2,3,6-trimetilmannosa dan 

2,3,4- trimetilglukosa. Berdasarkan hal ini, maka bentuk ikatan yang menyusun 

polimer mannan adalah β 1,4- glikosida dan β 1,6- glikosida (Hargono,2008). 

Menurut Said (1995), senyawa glukomannan mempunyai sifat-sifat khas 

seperti: 

a. Larut dalam air 

 Glukomannan dapat larut dalam air dingin dan membentuk larutan yang 

sangat kental. Tetapi, bila larutan kental tersebut dipanaskan sampai menjadi 

gel, maka glukomannan tidak dapat larut kembali dalam air. 

b. Membentuk gel 

 Karena glukomannan dapat membentuk larutan yang sangat kental di dalam 

air. Dengan penambahan air kapur zat glukomannan dapat membentuk gel, 

dimana gel yang terbentuk mempunyai sifat khas dan tidak mudah rusak. 

c. Merekat 

 Glukomannan mempunyai sifat merekat yang kuat di dalam air, namun 

dengan penambahan asam asetat sifat merekat tersebut akan hilang. 

d. Mengembang 

 Glukomannan mempunyai sifat mengembang yang besar di dalam air dan 

daya mengembangnya mencapai 138-200% dan terjadi secara cepat, 

sedangkan pati hanya 25% 

e. Transparan (membentuk film) 

 Larutan glukomannan dapat membentuk lapisan tipis film yang mempunyai 

sifat transparan dan film yang terbentuk dapat larut dalam air, asam 

lambung, dan cairan usus. Tetapi jika film dari glukomannan dibuat dengan 

penambahan NaOH atau gliserin maka akan menghasilkan film yang kedap 

air. 

f. Mencair 

 Glukomannan mempunyai sifat mencair seperti agar sehingga dapat 

digunakan dalam media pertumbuhan mikroba. 
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g. Mengendap 

 Larutan glukomannan dapat diendapkan dengan cara rekristalisasi oleh 

etanol dan kristal yang terbentuk dapat dilarutkan kembali dengan asam 

klorida encer. Bentuk Kristal yang terjadi sama dengan bentuk Kristal 

glukomannan di dalam umbi, tetapi bila glukomannan dicampur dengan 

larutan alkali (khususnya Na, K, dan Ca) maka akan segera terbentuk kristal 

baru dan memebentuk massa gel. Kristal baru tersebut tidak dapat larut 

dalam air walaupun suhu air mencapai 100oC ataupun dengan larutan asam 

pengencer. Dengan timbal asetat, larutan glukomannan akan membentuk 

endapan putih stabil. 

 

Glukomannan berfungsi sebagai bahan tambahan makanan yang alami. 

Kualitas utama yang diharapkan dari glukomannan adalah viskositas yang tinggi 

dalam 1% larutan lebih dari 18.000 cps, stabil dalam bentuk larutan namun 

viskositas akan menurun 10% dalam 24 jam. glukomannan yang sangat stabil 

dapat digunakan sebagai pengganti locus bean gum (Chan and Albert, 2008). 

Glukomannan berwarna putih hingga krem dan berbentuk bubuk. Glukomannan 

yang disebarkan pada air dingin maupun panas akan membentuk larutan yang 

memiliki viskositas yang tinggi dengan pH antara 4,0-7,0 (Widiasmara, 2011). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kadar glukomannan 

antara lain, perlakuan pendahuluan (bentuk pengirisan), umur panen, bagian-

bagian yang digiling, alat yang digunakan, kecepatan putaran alat penggiling, 

dan ulangan waktu penggilingan ( Widyotomo, 2002) 

 

2.3.2 Oksalat (COOH)2 

 Oksalat terdapat dalam hampir semua bentuk bahan hidup. Pada tanaman, 

oksalat terdapat dalam bentuk garam terlarut (K, Na dan NH3 oksalat) dan 

sebagai asam oksalat atau sebagai Ca-oksalat tak larut. Asam oksalat dalam 

tanaman terbentuk didalam cairan gel, berikatan dengan logam yaitu kalium, 

natrium, ammonium, atau kalsium membentuk garamnya. Asam oksalat bebas 
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banyak dijumpai pada sejumlah tanaman. Senyawa ini beracun, tetapi biasanya 

dihilangkan dengan proses pemasakan (Paul and Palmer, 1972). 

 Asam oksalat dapat ditemukan dalam bentuk bebas atau dalam bentuk 

garam. Bentuk yang lebih banyak ditemukan adalah bentuk garam. Kedua 

bentuk asam oksalat tersebut terdapat baik di dalam bahan nabati maupun 

hewani, akan tetapi terdistribusi dalam jumlah yang tidak merata. Dalam 

tanaman, asam oksalat terdapat dalam jumlah yang lebih besar, sementara itu 

bahan pangan hewani mengandung asam oksalat alami lebih rendah. 

Penyebaran asam oksalat pada tanaman bervariasi cukup besar antara family 

tanaman yang satu dengan tanaman yang lain. Di dalam penyebaran yang 

sama, kandungan asam oksalat dapat bervariasi tergantung pada varietasnya. 

Demikian juga pada varietas yang sama kandungan oksalat bervariasi sesuai 

dengan kondisi tanaman. Distribusi asam oksalat pada bagian-bagian tanaman 

juga tidak merata. Daun pada umumnya mengandung asam oksalat lebih 

banyak dibandingkan dengan asam oksalat yang terdapat dalam tangkai, 

sedangkan dalam Poligonaceae, kandungan oksalat pada petiole hampir dua 

kali lebih besar daripada tangkai umumnya daun muda mengandung asam 

oksalat lebih sedikit dibandingkan dengan daun muda (Bradbury and Holloway, 

1998). 

 Menurut Rahmawati (2008) bahan pangan pada organ yang mengandung 

oksalat dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu: 

1. Bahan pangan yang mengandung oksalat dengan jumlah 2-7 kali lebih 

banyak daripada kandungan kalsium, seperti yang terdapat pada bayam, 

daun beet, akar beet, dan bubuk kakao. Bahan makanan ini tidak hanya 

menyebabkan kalsium yang terkandung didalamnya tidak dapat 

dimanfaatkan tetapi banyaknya oksalat yang terkandung dapat 

mengendapkan kalsium yang ditambahkan dari produk-produk lain. 

2. Bahan pangan yang mengandung oksalat dan kalsium dengan jumlah hampir 

seimbang seperti yang terdapat pada produk-produk seperti kentang, buah 

frambus, dan kismis. Dengan demikian diantara keduanya saling 

menetralkan dan tidak mengganggu penggunaan kalsium yang diberikan 
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oleh produk lain dan oleh karena itu tidak menimbulkan pengaruh anti 

mineralisasi seperti pada produk kelompok pertama. 

3. Bahan pangan yang mengandung oksalat dalam jumlah sedikit dan kaya 

akan kalsium, merupakan sumber kalsium. Yang termasuk dalam kelompok 

ini adalah selada, dandelion, kobis, bunga kol (terutama brokoli), kacang 

hijau, dan dalam jumlah sedikit pada semua sayuran dan buah-buahan. 

 Oksalat bersama-sama dengan kalsium dalam tubuh manusia membentuk 

senyawa yang tidak larut sehingga tidak dapat diserap tubuh. Selain itu, bila 

terakumulasi dalam sistem metabolisme manusia maka manusia akan 

mensekresikan melalui ginjal. Jika terjadi gangguan fungsi ginjal dan asupan 

oksalat berlebih di tubuh, maka terjadi akumulasi oksalat yang memicu 

terbentuknya batu oksalat di ginjal atau kandung kemih (Korth,2006). 

 Oksalat tidak terlarut dapat membahayakan, karena senyawa tersebut 

bersifat toksik. Tumbuhan yang mengandung oksalat tinggi seringkali dapat 

menyebabkan kematian pada hewan herbivora dan manusia yang 

mengkonsumsinya. Apabila oksalat memebentuk kompleks dengan kalsium 

maka akan dihasilkan kristal yang tidak terlarut pada kondisi normal. Kandungan 

kalisum oksalat pada daun dan organ lain yang dapat dimakan akan 

menyebabkan sakit dimulut maupun kerongkongan saat dikonsumsi apabila 

sebelumnya tidak melewati proses tertentu. Kandungan kalsium oksalat dalam 

jumlah tinggi juga dapat menyebabkan abrasi mekanik pada saluran pencernaan 

dan ginjal (Korth,2006).  

 Ada beberapa metode pemurnian tepung porang yang biasa digunakan, 

seperti pemurnian secara fisik maupun secara kimiawi. Metode pemurnian 

tepung porang secara fisik meliputi: 

a. Pemanasan, yaitu penghilangan senyawa oksalat yang terdapat dalam umbi-

umbian dengan cara perebusan dengan api yang besar sampai kulitnya 

dapat dikelupas, hal tersebut akan menyebabkan asam oksalat akan 

terdekomposisi akibat pemanasan. Kalsium oksalat akan mulai 

terdekomposisi pada suhu 101,5oC dan menyublim pada suhu 149-160oC.  

b. Sentrifugasi, merupakan pemisahan secara mekanis yang sering 

diaplikasikan oleh industri. Pemisahan secara mekanis ini biasa dilakukan 
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dengan cara sedimentasi, sentrifugasi, dan atau filtrasi, tergantung pada 

bahan yang akan dipisahkan. Sentrifugasi merupakan pemisahan dengan 

cara diputar dengan maksud memisahkan masa benda dengan berat jenis 

yang berbeda (Anonymousb, 2009). 

 

2.4 Tepung Maizena 

Maizena dibuat dari jagung yang telah mengalami tahap-tahap proses 

pembersihan, perendaman dalam air 50oC selama 30 – 36 jam, pemisahan 

lembaga, pengembangan, peggilingan halus, penyaringan, sentrifugasi, 

pencucian, dan pengeringan pati. Maizena mempunyai granula-granula yang 

berbentuk polygon dan bulat. Diameter maizena berkisar antara 5 – 25 mikron 

(Winarno, 1980). 

Maizena mempunyai harga yang relatif murah dan praktis untuk digunakan 

sebagai bubuk pelapis, pengisi dan penstabil. Jenis protein yang terkandung 

dalam jagung antara lain albumin, globulin, protamin, gluten, dan skeleroprotein. 

Gluten pada maizena jumlahnya hanya sedikit apabila dibandingkan dengan 

protein lainnya sehingga tidak dapat menggantikan gluten dari terigu (Winarno, 

1980). 

Tepung maizena biasanya digunakan sebagai bahan pengisi, kandungan 

utama dari tepung jagung adalah pati. Selain itu juga terkandung protein, lemak, 

kalsium, fosfor, besi, dan vitamin B1. Kandungan zat gizi tepung maizena dapat 

dilihat pada Tabel 2.5  

Tabel 2.5 Kandungan Zat Gizi Tepung Maizena per 100 gr 

Komposisi Kadar * 

Protein (%) 0,3 

Lemak (%) 0 

Karbohidrat (%) 85 

Kalsium (%) 0,02 

Fosfor (%) 0,03 

Zat besi (%) 0,002 

 Keterangan: * : Hapsari (2008) 
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2.5 Bahan Pembantu Lain  

2.5.1 Garam 

 Garam mampu memperbaiki sifat-sifat fungsional produk daging dengan cara 

mengekstrak protein miofibriller dari serabut daging selama proses penggilingan 

dan pelunakan daging. Garam berinteraksi dengan protein daging selama 

pemanasan sehingga protein membentuk massa yang kuat, dapat menahan air 

dan membentuk tekstur yang baik. Garam memberi cita rasa asin pada produk 

serta bersama-sama senyawa fosfat berperan dalam meningkatkan daya 

menahan air dan meningkatkan kelarutan protein serabut daging. Garam juga 

bersifat bakteriostatik dan bakteriosidal, sehingga mampu mengahambat 

pertumuhan bakteri dan mikroba pembusuk lainnya (Astawan, 2004). 

2.5.2 Minyak Nabati 

 Untuk membentuk adonan sosis yang stabil biasanya ditambahkan lemak, 

baik lemak nabati maupun hewani. Disamping untuk kestabilan sosis, 

penambahan lemak dalam pembuatan sosis juga bertujuan untuk memperoleh 

produk sosis yang kompak, tekstur yang empuk, dan rasa serta aroma sosis 

yang lebih baik (Koswara, 1992). Penambahan lemak yang terlalu banyak akan 

mengakibatkan sosis yang keriput. Sedangkan penambahan terlalu sedikit akan 

menghasilkan sosis yang keras dan kering (Astawan, 2004). 

2.5.3 Air Es 

 Tujuan penambahan air es dalam pembuatan sosis adalah untuk membentuk 

adonan yang  baik serta menurunkan suhu selama proses pencampuran dan 

penggilingan (Koswara, 1992). Air yang ditambahkan ke dalam massa daging 

berfungsi untuk melarutkan garam-garam yang ada, sehingga dapat tersebar 

dan terserap dengan baik dalam massa produk. Air juga dapat memperbaiki sifat 

fuliditas emulsi dan meningkatkan tekstur (kekenyalan) produk akhir (Astawan, 

2004). 

 

  



19 
 

2.5.4 Bumbu-Bumbu 

 Bumbu penyedap dan bumbu, misalnya pala dan bawang putih mempunyai 

pengaruh preservative terhadap produk daging karena mengandung lemak 

(misalnya esensial, substansi yang bersifat bakteriostatik). Penambahan bahan 

penyedap dan bumbu, terutama ditujukan untuk menambah atau meningkatkan 

flavor. Karena bahan penyedap dapat meningkatkan dan memodifikasi flavor, 

formulasi bahan penyedap yang berbeda akan menghasilkan produk daging 

dengan flavor yang berbeda (Soeparno, 1998). 

 Garam dan merica merupakan bahan penyedap utama dalam pembuatan 

sosis. Bahan penyedap lainnya ditambahkan terutama untuk membedakan flavor 

diantara tipe produk yang berbeda. Bahan penyedap alami dapat ditambahkan 

pada produk daging dalam bentuk yang belum digiling misalnya merica pada 

sosis kering. Pada umumnya penyedap atau bumbu ditambahkan dalam bentuk 

yang sudah diproses, misalnya digiling atau diekstraksi (Soeparno, 1998). 

 Gula ditambahkan kedalam daging sebagai pembantu untuk menetralkan 

rasa asin, untuk pemberi flavor dan berfungsi sebagai substrat untuk bakteri 

penghasil asam pada sosis kering dan semi kering. Gula bereaksi dengan asam 

amino menghasilkan browning yang memberi warna dan flavor pada produk 

(Savic, 1985). 

 

2.6 Faktor-Faktor Mutu Sosis  

2.6.1 Emulsi Sosis 

 Emulsi adalah suatu sistem yang terdiri dari dua atau lebih jenis fasa cair 

yang tidak bercampur, dimana salah satu fasanya terdispersi dalam bentuk 

globul-globul, dan dapat distabilkan dengan emulgator (Lawrie, 1983). Emulgator 

ada beberapa macam, diantaranya surfaktan, koloid hidrofilik, dan partikel padat 

terbagi halus. Ketiganya memiliki karakteristik tersendiri, namun pada dasarnya 

tetap berfungsi sama yakni untuk menstabilkan sistem emulsi (Astawan, 2004). 

 Masalah yang dihadapi dalam pembuatan sosis adalah pecahnya emulsi. 

Emulsi dapat pecah karena penggilingan yang berlebihan, kolagen yang tidak 

seimbang (daging pendek), pemanasan yang berlebihan dan terlampau cepat 
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selama proses pengolahan (Winarno,1993). Penggilingan yang berlebihan 

menyebabkan terjadinya pemecahan emulsi. Hal ini disebabkan diameter 

partikel lemak menjadi semakin kecil dan luas permukaan lemak semakin besar, 

sehingga protein tidak cukup untuk menyelubungi semua partikel lemak dan 

menyebabkan lemak yang tidak terselubungi akan keluar dari emulsi sehingga 

akan terbentuk kantung lemak atau lemak akan terpisah dan keluar dari sosis 

(Lawrie, 1995). 

 Penggilingan daging bersama dengan garam serta penyimpanan selama 

beberapa jam akan menyebabkan ekstraksi protein atau kemampuan protein 

mengikat lemak dan air yang lebih efisien dan mempengaruhi kandungan protein 

sosis (Soeparno, 1994). 

 

2.6.2 Bahan pengikat 

Binder adalah bahan yang dapat meningkatkan kemampuan mengikat air 

dan membantu mengikat berbagai material yang berbeda menjadi satu, dengan 

membentuk matrik yang membantu mengikat komponen satu dengan yang lain. 

Bahan pengikat juga memberikan kontribusi pada pembentukan emulsi lemak. 

Sifat fungsional dari bahan pengikat memberikan kontribusi terhadap daya 

pengemulsi, binding dan daya gelling dalam produk (sosis). Telur, susu, serealia, 

dan beberapa hidrokoloid (gum, karagenan) sering digunakan sebagai binder 

(Poli,2001). 

Hidrokoloid sangat penting sebagai pembentuk sistem tekstur di dalam 

bahan makanan. Sifat-sifat produk yang diperoleh sangat tergantung 

molekulnya, karena masing-masing hidrokoloid mempunyai bentuk molekul yang 

beragam maka sifat-sifat produknya juga sangat berbeda-beda. Gelasi atau 

pembentukan gel merupakan fenomena yang menarik dengan sifat yang 

kompleks. Gel hidrokoloid terjadi karena adanya pembentukan jala atau jaringan 

tiga dimensi oleh molekul primer yang terentang pada seluruh volume gel yang 

terbentuk dan menangkap sejumlah air didalamnya. Terjadi ikatan silang pada 

polimer-polimer yang terdiri dari molekul rantai panjang dalam jumlah yang 

cukup, maka akan terbentuk bangunan tiga dimensi yang kontinu sehingga 

molekul pelarut akan terjebak diantaranya, terjadi imobilisasi molekul pelarut dan 
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terbentuk struktur yang kaku dan tegar yang tahan terhadap gaya maupun 

tekanan tertentu (Fellow, 2000). 

Menurut Fellow (2000), faktor-faktor pembentukan gel  pada hidrokoloid, 

dapat  berdiri sendiri atau berhubungan satu sama lain sehingga memberikan 

pengaruh yang kompleks. Faktor-faktor yang paling menonjol adalah 

konsentrasi, suhu, pH, dan adanya ion atau komponen aktif lainnya. 

a. Konsentrasi, konsentrasi hidrokoloid sangat berpengaruh terhadap 

kekentalan larutannya. Konsentrasi hidrokoloid yang rendah biasanya akan 

bersifat sebagai aliran Newtonian (viskositasnya tetap dan tidak akan 

berubah meskipun terdapat gaya yang bekerja). Meningkatnya konsentrasi 

menyebabkan sifat aliran akan berubah menjadi non Newtonian 

(viskositasnya berubah bila terdapat gaya yang bekerja). Hampir semua 

hidrokoloid memiliki kekentalan yang tinggi pada konsentrasi yang sangat 

rendah 1-5%, kecuali pada gum arab yang sifat newtoniannya tetap 

dipertahankan sampai dengan konsentrasi 40%. 

b. Suhu, pengaruh suhu akan menyebabkan penurunan kekentalan pada 

beberapa hidrokoloid. Kenaikan suhu dapat mengubah sifat aliran yang 

semula non Newtonian (viskositasnya berubah bila terdapat gaya yang 

bekerja) menjadi Newtonian (viskositasnya tetap dan tidak akan berubah 

meskipun terdapat gaya yang bekerja). Pada glukomannan dapat 

membentuk gel dengan pemanasan sampai suhu 85oC . tujuan pemanasan 

adalah untuk meningkatkan jumlah mineral yang larut dalam larutan serta 

menungkinkan membentuk gel yang utuh. Peningkatan suhu menyebabkan 

pergerakan molekul-molekul dalam larutan baik molekul polisakarida atau 

ion-ion mineral, sehingga menunda kesempatan terbentuknya jejaring yang 

teratur antara polimer dengan ion mineral. Gel yang disimpan pada suhu 

rendah akan memberikan kekompakan dan kekuatan gel yang lebih baik 

karena terbentuk matrik sistem gel yang lebih kuat. 

c. Derajat keasaman (pH), hidrokoloid pada umumnya membentuk gel dengan 

baik pada kisaran pH tertentu, untuk tepung porang akan membentuk gel 

pada kondisi basa (pH 9-10). Hal ini ditunjukkan oleh terjadinya peningkatan 

kekentalan dengan meningkatnya pH sehingga mencapai titik tertentu dan 

kemudian akan makin menurun bila pH terus ditingkatkan. Interkasi antara 
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polimer lebih mudah terjadi melalui ikatan hydrogen. Meningkatnya gaya 

gesek internal akan meningkatkan kekentalan. 

d. Keberadaan jenis logam, beberapa jenis hidrokoloid membutuhkan ion-ion 

logam tertentu untuk membentuk gel, karena pembentukan gel tersebut 

melibatkan pembentukan jembatan melalui ion-ion selektif. Mineral dengan 

ion divalent dan multivalent bisa dipakai untuk membentuk gel seperti Ca2+, 

Ba2+, Mg2+, Zn2+, Fe2+, Pb2+, Mn2+, Cu2+, Hg2+, Fe3+. Ion bervalensi tunggal 

dari KCl, NaCl, dan NH4Cl tidak dapat dipergunakan untuk membentuk gel 

karena ion dengan valensi tunggal tidak bereaksi dengan polimer. Ion 

bervalensi tunggal tetap larut dalam air dan terimobilisasi dalam gel yang 

dapat mempertinggi tekanan osmosis dari air gel sehingga mengurangi 

sineresis. Penambahan garam mineral yang berlebihan menyebabkan 

penggumpalan atau salting out, dan keberadaan mineral akan menyebabkan 

terjadi kompetisi dengan hidrokoloid dalam mengikat air. 

e. Komponen aktif lainnya, sifat fungsional beberapa jenis hidrokoloid juga 

dipengaruhi oleh adanya hidrokoloid lain. Pengaruh ini dapat bersifat negatif, 

yaitu sifat fungsional semakin berkurang dengan adanya hidrokoloid lain 

ataupun bersifat positif karena adanya pengaruh sinergis antara hidrokoloid-

hidrokolid yang bergabung. Hidrokoloid dapat berinteraksi dengan bahan 

pangan dan hidrokoloid lain. Interaksi antara hidrokolid pada umumnya 

bersifat energik, apabila menghasilkan peningkatan kekentalan dalam bentuk 

campuran. Umumnya pengaruh komponen atau hidrokoloid lain dikontrol 

oleh pH dan konsentrasi. 

 

Tepung pati ternyata dapat meningkatkan daya tahan air karena kemampuan 

menahan air selama proses pengolahan dan pemanasan. Tepung dapat 

mengabsorpsi air 2-3 kali lipat dari berat semula, oleh karena sifatnya tersebut 

adonan menjadi lebih besar. Pada proses pemanasan sampai suhu 70 – 71oC 

adonan daging akan membentuk gel (firm starch gel) setelah didinginkan akan 

membentuk padatan (Kramlich, 1989). Kondisi proses yang dapat 

mempengaruhi aktifitas binder diantaranya: 
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1. Suhu 

Suhu dapat berpengaruh terhadap stabilitas kelarutan binder. Hidrokoloid 

memerlukan suhu tinggi (65-70oC) untuk dapat larut. Beberapa binder yang 

lain larut dalam suhu ruang. Suhu gelatinisasi pati sangat bervariasi pada 

jenis pati yang berbeda. Jika suhu gelatinisasi yang benar tidak tercapai, 

maka akan dihasilkan produk yang keruh, encer, dan tidak matang. 

Pemanasan terlalu lama juga dapat menyebabkan viskositas turun dan 

tekstur menjadi lengket. 

2. Pengadukan 

Pengadukan secara mekanis dapat berpengaruh terhadap binder. 

Pengadukan yang konstan, kadang diperlukan agar binder tidak mengendap. 

Emulsi membutuhkan pengadukan untuk menghasilkan campuran yang 

homogen, tetapi pengadukan yang berlebihan dapat menyebabkan emulsi 

pecah. 

3. Waktu 

Lengthly exposure (pH, suhu tinggi, dan pengadukan) dapat menyebabkan 

binder terdekomposisi. Namun hidrokoloid memerlukan sejumlah waktu 

tertentu untuk dapat terehidrasi dengan baik. 

4. Cara aplikasi 

Binder harus cukup terdispersi untuk dapat berfungsi 

Menurut Zayas (1997), bahan pengikat dapat mengubah karakteristik produk 

yang dihasilkan, antara lain: 

1. Viskositas 

Binder dapat meningkatkan viskositas. Viskositas harus diuji sampai diluar 

kisaran pengadukan atau suhu, sehingga penambahan binder benar-benar 

sesuai dengan kondisi proses dan penyimpanan yang diinginkan. 

2. Tekstur 

Binder yang berbeda akan menghasilkan terkstur yang berbeda. Pati atau 

hidrokoloid akan memberikan pasty, stingy, slippery, atau chewy mouthfeel. 

Selulosa dapat menghasilkan gritty texture. 

3. Flavor 
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Beberapa binder bila ditambahkan dalam jumlah yang tinggi dapat 

menyebabkan off-flavor. Pati akan meningkatkan presepsi rasa manis, tapi 

juga mask-flavor.   

4. Kenampakan 

Penambahan beberapa binder seperti guar gum yang tidak dimurnikan, 

menyebabkan kenampakan produk keruh. Beberapa binder dapat 

memberikan kesan mengkilap. 

 

2.6.3 Selongsong sosis 

 Selongsong atau chasing untuk sosis ada dua tipe, yaitu selongsong alami 

dan selongsong buatan. Selongsong alami berasal dari saluran pencernaan yaitu 

dari usus kecil ataupun usus besar bagian tengah sapi atau domba muda (Payne 

dan Williamson,1996). Pada dasarnya selongsong alami adalah kolagen, selama 

pengolahan sosis, selongsong alami dalam keadaan basah mudah tembus oleh 

asap dan cairan, sehingga selongsong alami menjadi kurang permeable karena 

pengeringan dan pemakaian asap (Meyer,1986). 

 Sedangkan untuk selongsong buatan biasanya terbuat dari sellulosa, 

kolagen yang dapat dimakan, kolagen yang tidak dapat dimakan, dan dari plastik 

(Kramlich,1989). Selongsong dari plastik tidak dapat tembus oleh asap dan 

cairan, dan dapat dipergunakan untuk sosis yang tidak diasap, misalnya pada 

sosis segar, dan sosis mentah (Soeparno, 1994). Lemak bersifat mudah 

menyerap bau, apabila bahan pembungkus dapat menyerap lemak maka lemak 

yang terserap akan teroksidasi oleh udara sehingga mudah rusak dan berbau. 

2.6.4 Bahan Pengisi 

 Bahan pengisi mengandung komponen utama karbohidrat yang dapat 

meningkatkan daya mengikat air karena mempunyai kemampuan menahan air 

selama proses pengolahan dan pemasakan tetapi tidak mengemulsikan lemak 

(Buckle, 1987). 

 Menurut (Aswar, 1995), fungsi penambahan bahan pengisi adalah untuk 

memperbaiki stabilitas emulsi, mereduksi penyusutan selama pemasakan, 
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memperbaiki sifat irisan, memperbaiki peningkatan lemak dan mengurangi biaya 

produksi. Penggunaan bahan pengisi dalam pembuatan daging olahan 

berdasarkan SNI 01-3818-1995 maksimum 50% dari berat daging. 

 Bahan pengisi yang umum digunakan adalah tepung jagung/ maizena. 

Kandungan utama dari tepung jagung adalah pati. Pati mempunyai rasa yang 

tidak manis, tidak larut dalam air dingin, tetapi dalam air panas dapat 

membentuk sol atau gel yang bersifat kental. Fraksi terlarut disebut amilosa dan 

fraksi tidak terlarut disebut amilopektin. Struktur kimia amilosa dan amilopektin 

dapat dilihat pada Gambar 2.2 

 
Gambar 2.2 Struktur Amilosa dan Amilopektin 

Sumber: Fauzi (2012) 
 

 Amilosa mempunyai struktur lurus sedangakan amilopektin mempunyai 

struktur bercabang (Winarno, 1997). Perbandingan antara amilosa amilopektin 

berbeda untuk setiap jenis pati dan tergantung spesies tumbuhan asalnya. 

Semakin besar kandungan amilopektin atau semakin kecil kandungan amilosa 

bahan yang digunakan, semakin lekat produk olahannya (Winarno, 1997). Sifat 
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kekentalan ini dapat digunakan untuk mengatur tekstur makanan dan sifat 

gelnya dapat diubah oleh gula atau asam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


