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II TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Bakso 

 

Bakso merupakan salah satu produk olahan hasil ternak yang memiliki gizi 

tinggi dan banyak digemari oleh masyarakat. Produk olahan daging seperti 

bakso pada umumnya menggunakan bahan baku daging dan tepung pati. 

Daging yang biasanya dipakai adalah sapi, ayam dan ikan sedangkan tepung 

yang biasanya dipakai adalah tepung tapioka. Pembuatan adonan bakso 

dilakukan dengan memotong daging, kemudian dicincang halus dengan 

menggunakan pisau tajam atau blender. Daging digiling dengan penambahan es 

batu (10-15% berat daging) dan penambahan garam serta bumbu lainnya 

sampai menjadi adonan yang kalis dan plastis sehingga mudah dibentuk. 

Penambahan tepung tapioka pada adonan bertujuan agar adonan lebih 

mengikat. Penambahan tepung tapioka berkisar antara 15% - 20% berat daging 

(Ngadiwaluyo dan Suharjito, 2003).  

 

 

Gambar 2.1 Bakso Sapi (Anonymous, 2006) 

 

Bakso menurut SNI No 01-3818-1995 merupakan produk makanan 

berbentuk bulatan atau bentuk lain yang diperoleh dari campuran daging (kadar 

daging tidak kurang dari 50%) dan pati atau serealia dengan atau tanpa bahan 

tambahan makanan yang diizinkan (DSN, 1995). Pada pembuatan bakso sapi 

kesegaran dan jenis daging sangat mempengaruhi mutu dari bakso tersebut. 

Daging yang dipilih pada pembuatan bakso sapi merupakan daging sapi yang 

masih segar dan tidak memiliki jaringan ikat dan tidak banyak bagian lemak. Hal 
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ini karena semakin banyaknya jaringan ikat, maka akan mempengaruhi tekstur 

akhir pada bakso setelah mengalami proses pemasakan (Hatta, 2011). 

Bakso merupakan salah satu sistem emulsi minyak dalam air, lemak sebagai 

fase terdispersi dan air sebagai fase pendispersi dengan protein sebagai 

emulsifier, yang membentuk matriks tiga dimensi. Matriks tiga dimensi yang 

terbentuk pada bakso sapi sangat erat hubungannya dengan protein daging yang 

larut dalam air, terutama protein miolibrilar yaitu protein aktin dan protein miosin, 

yang merupakan agen pengemulsi yang baik dan mempunyai pengaruh untuk 

meningkatan stabilitas emulsi (Pandisurya, 1983). Bakso sapi yang baik harus 

memenuhi syarat mutu bakso sapi yang telah ditentukan menurut Standar 

Nasional Indonesia tentang bakso, seperti yang terlihat pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1.  Syarat Mutu Bakso Daging 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1. Keadaan : 
a. - Aroma 
b. - Rasa 
c. - Warna 
d. - Tekstur 

 
- 
- 
- 
- 

 
Normal khas daging 
Gurih 
Normal 
Kenyal  

2. Air  % b/b Maks. 70,0 
3. Abu  % b/b Maks. 3,0 
4. Protein % b/b Min. 9,0 
5. Lemak % b/b Maks. 2,0 
6. Boraks - Tidak boleh ada 
7. Bahan Tambahan Makanan Sesuai SNI 01-3818-1995 
8. Cemaran Logam : 

a. - Timbal (Pb) 
b. - Tembaga (Cu) 
c. - Seng (Zn) 
d. - Timah (Sn) 
e. - Raksa (Mg) 
f. - Arsen (As) 

 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

 
Maks. 2,0 
Maks. 20,0 
Maks. 40,0 
Maks. 40,0 
Maks. 0,03 
Maks. 1,0 

9. Cemaran Mikroba : 
a. - Angka lempeng total 
b. - Baksteri bentuk coli 
c. - Escherichia coli 
d. - Clostridium 

perfringens 
e. - Salmonella  

 
Koloni/g 
APM/g 
APM/g 
Koloni/g 
- 

 
Maks. 1x10 
< 3 
Maks 10 
Maks 1x102 
Negative  

Sumber : SNI 01-3818-1995 

 

 Proses pembuatan bakso sapi diawali dengan memotong motong daging 

sapi kemudian dilakukan penggilingan bersama dengan es batu untuk 

mempertahankan suhu yang rendah agar protein tidak terdenaturasi (Elviera, 
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1988). Kemudian ditambahkan bumbu-bumbu dan bahan tambahan lain seperti 

tepung. Adonan bakso digiling sampai tercampur kemudian dibentuk selanjutnya 

dilakukan proses pemasakan. Proses perebusan pada bakso dilakukan dalam 

dua tahap suhu yang berbeda, yaitu suhu rendah dan suhu tinggi. Perebusan 

bakso dilakukan pada suhu rendah kemudian meningkat pada suhu tinggi untuk 

proses pematangan. Selama proses perebusan terjadi transfer panas yang 

terpenetrasi masuk dan diikat oleh komponen bahan penyusun terutama pati dan 

protein. Perebusan pada suhu yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan lemak 

terpisah pada sistem emulsi karena terjadi pengkerutan pada protein secara 

mendadak sehingga matriks protein akan pecah dan lemak akan keluar dari 

campuran. Perebusan pada dua tahap suhu juga dimaksudkan untuk membantu 

proses koagulasi adonan menjadi sempurna sehingga peristiwa masak di luar 

dapat dihindarkan dan bakso menjadi kenyal (Mulato, 2010). 

 

2.2 Bahan Baku Bakso Sapi 

 

 Pembuatan bakso sapi meliputi aspek penyediaan bahan baku. Bahan baku 

yang digunakan dalam pembuatan bakso sapi  yaitu daging sapi, bahan pengisi, 

serta bahan tambahan yang umumnya terdiri dari garam, STPP, es batu dan 

bumbu-bumbu. 

 

2.2.1 Daging sapi 

 

Daging menurut SNI-01-3947-1995 merupakan semua jaringan hewan 

beserta produk hasil pengolahannya yang dapat dimakan dan tidak menimbulkan 

gangguan kesehatan bagi yang memakannya. Otot hewan berubah menjadi 

daging setelah pemotongan karena fungsi fisiologisnya telah berhenti. Otot 

merupakan komponen utama penyusun daging. Daging juga tersusun dari 

jaringan ikat, epitel, jaringan-jaringan saraf, pembuluh darah dan lemak 

(Soeparno, 2005). Hewan yang telah dipotong, fungsi ototnya tidak langsung 

berhenti dan otot menjadi daging, tetapi masih terjadi perubahan-perubahan fisik 

dan kimia untuk beberapa jam bahkan beberapa hari. Proses ini merupakan 

proses konversi otot (muscle) menjadi daging (meat) (Natasasmita, 1987). 
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Gambar 2.2. Struktur Otot Daging Sapi (Widyastuti, 2012) 

 
Tekstur daging dapat menentukan keempukan daging. Lokasi otot dapat 

menentukan keempukan otot tersebut. Kadar kolagen sebagai penyususun 

jaringan ikat otot mempengaruhi kealotan atau keempukan daging, otot yang 

aktif akan menghasilkan daging yang lebih alot daripada otot yang kurang aktif 

(Arif, Maheswari, dan Suryati, 2003). Dalam serabut otot terdapat serabut-

serabut yang lebih halus yang disebut miofibril. Selanjutnya, dalam miofibril 

terdapat filamen-filamen protein yang disebut miofilamen. Miofilamen ini terdiri 

dari filamen-filemen tipis (aktin) dan filamen-filamen tebal (miosin) yang pada 

bagian-bagian tertentu berimpitan satu sama lain (Koswara, 2009).  

Daging memiliki kandungan gizi yang baik khususnya protein. Protein 

merupakan komponen bahan kering terbesar dari daging. Nilai nutrisi daging 

yang tertinggi disebabkan karena daging mengandung asam-asam amino 

esensial yang lengkap dan seimbang. Protein daging berperan dalam pengikatan 

air daging. Kadar protein daging yang tinggi menyebabkan meningkatnya 

kemampuan menahan air daging sehingga menurunkan kandungan air bebas, 

dan begitu pula sebaliknya. Semakin tinggi jumlah air yang keluar, maka daya 

mengikat airnya semakin rendah (Komariah, 2004). Kelarutan protein merupakan 

faktor penting dalam pengolahan daging terutama produk olahan giling. Hal ini 

disebabkan sebagian besar sifat fungsional protein seperti gelasi, emulsifikasi, 

dan daya mengikat air serta lemak terkait erat dengan kelarutan protein. 
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Penambahan garam dapat meningkatkan kelarutan protein disebabkan garam 

melemahkan interaksi di antara gugus protein yang berbeda muatan (Honikel 

1989).  

Selain protein daging juga mengandung air, lemak, karbohidrat dan 

komponen organik lainnya. Dalam 100 g daging sapi mengandung 18,8 g 

protein; 14,0 g lemak; 207 kal energi. Soeparno (2005) menyatakan, dalam 100 g 

daging sapi segar mengandung 68% - 80% air. Daging merupakan sumber 

protein yang berkualitas tinggi, mengandung vitamin B, dan mineral, khususnya 

besi. Komposisi kimia daging sapi per 100 gram bahan dapat dilihat pada Tabel 

2.2. 

 

Tabel 2.2. Komposisi Kimia Daging Sapi dalam 100 gram Bahan  

Komponen  Satuan Jumlah 

Kalori  Kal 207,00 
Protein  g 18,80 
Lemak  g 14,00 
Hidrat arang g 0,00 
Kalsium mg 11,00 
Fosfor  mg 170,00 
Besi  mg 2,80 
Vitamin A SI 30,00 
Vitamin B1 mg 1,08 
Vitamin C mg 0,00 
Air  g 66,00 

Sumber: Daftar Komposisi Bahan Makanan Departemen Kesehatan RI (1979) 

 

Kandungan gizi pada daging secara umum, terdiri atas protein, air, lemak, 

karbohidrat dan mineral. Berbeda dengan daging segar, daging olahan seperti 

bakso mengandung lebih sedikit protein dan air, melainkan lebih banyak 

mengandung kalori dan mineral. Kenaikan persentase mineral pada daging 

olahan disebabkan karena penambahan bumbu-bumbu dan garam, sedangkan 

kenaikan nilai kalori pada produk daging olahan disebabkan karena penambahan 

bahan lain seperti tepung-tepungan (Soeparno, 2005).  

 

2.2.2 Tepung Tapioka 

 

Bahan lain yang diperlukan dalam pembuatan bakso adalah bahan pengisi 

yang berfungsi untuk memperbaiki atau menstabilkan emulsi, meningkatkan 

daya mengikat air, memperkecil penyusutan, dan menambah berat produk. 
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Bahan pengisi yang umum digunakan adalah tepung tapioka dan tepung sagu 

aren (Pandisurya, 1983). Tepung tapioka adalah salah satu hasil olahan dari ubi 

kayu. Tepung tapioka umumnya berbentuk butiran pati yang banyak terdapat 

dalam sel umbi singkong. Tepung tapioka yang disebut juga pati ubi kayu, yang 

merupakan granula dari karbohidrat, berwarna putih, dan tidak berbau. Tepung 

tapioka diperoleh dari hasil pengolahan umbi ketela pohon (Manihot utilissima) 

yang umumnya terdiri dari tahap pengupasan, pencucian, pemarutan, 

pemerasan, penyaringan, pengendapan, pengeringan, dan penggilingan 

(Astawan, 2009).  

Tepung tapioka memiliki kandungan pati yang lebih tinggi. Pati memegang 

peranan penting dalam menentukan tekstur makanan, dimana campuran granula 

pati dan air bila dipanaskan akan membentuk gel. Pati yang telah berubah 

menjadi gel bersifat irreversible, dimana molekul-molekul pati saling melekat 

membentuk suatu gumpalan sehingga viskositasnya semakin meningkat 

(Handershot, 1970). Kekenyalan bakso berhubungan dengan kekuatan gel yang 

terbentuk akibat pemanasan. Menurut Indrarmono (1987), gelatinisasi pada 

bakso terdiri dari gelatinisasi pati, dan lebih dominan mempengaruhi kekenyalan 

bakso. Proses gelatinisasi melibatkan pengikatan air oleh jaringan yang dibentuk 

rantai molekul pati atau protein. Komposisi kimia tepung tapioka dapat dilihat 

dalam tabel 2.3. 

 

Tabel 2.3. Komposisi Kimia Tepung Tapioka dalam 100 gram Bahan  

Komponen Satuan  Jumlah 

Kalori  gram 363 
Air  gram 11,30 
Pati  gram 88,01 
Protein  gram 0,50 
Lemak  gram 0,10 
Abu  gram 0,09 

Sumber  :  Departemen Kesehatan R.I. (1996) 
 

Penambahan tepung tapioka pada pembuatan bakso berfungsi sebagai 

menambah volume (substitusi daging), sehingga meningkatkan daya ikat air dan 

memperkecil penyusutan. Terjadinya pembengkakan pada pembuatan bakso 

disebabkan oleh proses gelatinisasi dari tepung tapioka yang mempunyai sifat 

mudah menyerap air dan air diserap pada saat temperatur meningkat. Jika pati 

dipanaskan, air akan menembus lapisan luar granula dan granula akan 

menggelembung saat suhu meningkat dari 60°C sampai 85°C. Berdasarkan SNI 
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No 01-3818-1995, bahan pengisi yang digunakan dalam pembuatan bakso 

maksimum berkisar sampai 50% (DSN, 1995). Jika jumlah bahan pengisi yang 

ditambahkan semakin tinggi maka dapat menyebabkan kekerasan objektif bakso 

semakin meningkat. Semakin banyak jumlah tepung yang digunakan akan 

semakin keras bakso yang dihasilkan (Purnomo, 1990). 

Kandungan pati yang tinggi pada tepung membuat bahan pengisi mampu 

mengikat air tetapi tidak dapat mengemulsi lemak. Proporsi kandungan amilosa 

dan amilopektin dalam pati menentukan sifat produk olahan, makin sedikit 

kandungan amilosa, makin lekat produk olahannya. Amilosa bersifat sangat 

hidrofilik, karena banyak mengandung gugus hidroksil dibandingkan dengan 

amilopektin. Molekul amilosa cenderung membentuk susunan paralel melalui 

ikatan hidrogen. Kumpulan amilosa dalam air sulit membentuk gel, meski 

konsentrasinya tinggi. Karena itu, molekul pati tidak mudah larut dalam air. 

Dengan demikian amilosa sulit tergelatinisasi dan sulit dicerna. Selain itu, 

amilosa juga mudah bergabung dan mengkristal sehingga mudah mengalami 

retrogradasi yang bersifat sulit untuk dicerna. Berbeda dengan amilopektin yang 

strukturnya bercabang, pati akan mudah mengembang dan membentuk koloid 

dalam air.  Interaksi antara miofibril dan gelatinisasi pati dimana molekul pati 

akan memenuhi ruang pada matriks miofibril (Sabil, 2014). 

 

2.2.3 Es Batu 

 

Penggunaan es batu, dalam pengolahan bakso secara mesin bertujuan untuk 

mengurangi panas yang ditimbulkan oleh alat saat proses penggilingan 

berlangsung. Jika suhu tidak dipertahankan tetap rendah, maka protein akan 

terdenaturasi sehingga kemampuan sebagai pengemulsi akan turun (Elviera, 

1988). Penggunaan es batu berperan penting dalam pembentukan tekstur bakso. 

Suhu dapat dipertahankan tetap rendah dengan adanya penambahan es batu, 

sehingga protein pada daging tidak terdenaturasi akibat gerakan mesin 

penggiling dan sifat fungsional protein pada daging tetap dipertahankan. 

Penggunaan es batu juga berfungsi seperti menambahkan air ke adonan 

sehingga adonan tidak kering selama pembentukan adonan maupun selama 

perebusan. Es batu dicampur pada saat proses penggilingan berlangsung. Hal 

ini dimaksudkan agar selama penggilingan, daya elastisitas daging tetap terjaga 

sehingga bakso yang dihasilkan akan lebih kenyal. Biasanya untuk hasil yang 
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lebih baik, es yang ditambahkan sebanyak 10% - 15% dari berat daging 

(Widyaningsih dan Murtini, 2006). Aberle (2001) menyatakan, bahwa jika panas 

pada proses penggilingan berlebih maka kemampuan pada daging emulsi akan 

rusak dan produk tidak akan bersatu selama pemasakan. Penambahan es batu 

pada pembentukan emulsi daging menurut Pearson (1984) bertujuan untuk : 

a) melarutkan garam dan mendistribusikannya secara merata ke seluruh 

bagian daging 

b) membantu pembentukan emulsi 

c) mempertahankan suhu adonan agar tetap rendah akibat pemanasan 

mekanis 

 

2.2.4 Sodium Tripolifosfat  (STPP) 

 

Fosfat pada STPP mengandung muatan negatif sehingga dapat bergabung 

dengan muatan positif dari protein daging, menyebabkan peningkatan pH yang 

lebih tinggi. Nilai pH berhubungan erat dengan daya mengikat air, juiceness, 

keempukan, susut berat,dan kulitas dari bakso. Menurut Hatta (2011), 

penambahan STTP sebesar 0,4% dapat meningkatkan rendemen dari produksi 

bakso daging sebesar 104,16%. Penggunaan sodium tripolifosfat (STPP) dalam 

pembuatan bakso sudah umum dilakukan, namun telah diketahui bahwa 

penggunaan bahan kimia dalam produk makanan sudah dibatasi karena 

penggunaan bahan kimia secara berlebih akan mengganggu kesehatan. Jumlah 

penggunaan STPP yang diizinkan adalah 3 g untuk setiap kilogram daging atau 

0,3% dari berat daging yang digunakan (Codex Alimentarius Abriged Version, 

1990).  

 

2.2.5 Bumbu-bumbu 

 

Bumbu adalah bahan yang ditambahkan ke dalam komposisi suatu produk 

untuk memperbaiki cita rasa produk tersebut. Tujuan utama penambahan bumbu 

adalah untuk meningkatkan cita rasa produk yang dihasilkan dan sebagai bahan 

alami (Forrest et al. (1975). Selain memberi rasa dan aroma pada masakan, 

bumbu mempunyai pengaruh sebagai bahan pengawet terhadap makanan. 

Penggunaan bumbu yang benar dan tepat pada suatu masakan akan 

menghasilkan makanan yang baik, enak, dan menggugah selera makan. Macam 
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bumbu yang banyak digunakan untuk memasak dapat dikelompokkan menjadi 

dua, yaitu bumbu segar atau bumbu kering (Tarwotjo, 1998).  

Fungsi utama bawang adalah sebagai pelengkap agar masakan terasa lebih 

sedap. Umumnya dikenal 2 macam bawang yaitu bawang putih (A. satirum) 

dengan harga yang relatif lebih mahal dan bawang merah (Alliumcepa Var ascal 

onicum). Di Negara barat dikenal juga bawang merah besar (Onion) atau 

bawang Bombay (A.ceparatycum) (Syarief dan Irawati, 1988). Dalam pembuatan 

bakso, penambahan bumbu bumbu selain untuk memperbaiki cita rasa juga 

berperan untuk memperpanjang masa simpan atau shelf - life dari produk 

pangan. Untuk penggunaan vetsin atau penyedap rasa, sejauh ini penggunaan 

penyedap ini masih menjadi perdebatan karena dicurigai menjadi penyebab 

berbagai kelainan kesehatan bahkan dicurigai penyebab timbulnya kanker 

(Wibowo, 2003). 

 

2.3 Garam (NaCl) 

 

NaCl secara umum dikenal sebagai garam dapur, mempunyai fungsí untuk 

selain untuk meningkatkan cita rasa, juga berperan meningkatkan daya mengikat 

air, mengurangi susut masak, sebagai pengawet karena dapat mencegah 

pertumbuhan beberapa jenis mikroba tertentu sehingga memperlambat 

kebusukan. Salah satu faktor yang menentukan mutu bakso adalah peranan 

NaCl, karena persentase NaCl yang rendah akan menyebabkan mutu rendah 

(tidak kenyal) sedangkan persentase tinggi (lebih dari 6%) menyebabkan bakso 

terlalu asin (Sunarlim, 1992). 

NaCl juga berfungsi untuk melarutkan protein dan sebagai pengawet. 

Tekstur, warna, dan rasa dapat diperbaiki dengan menggunakan garam 

sebanyak 2% - 3% berat daging (Widyaningsih dan Murtini, 2006). Garam 

berfungsi melarutkan protein miofibril dan meningkatkan daya simpan karena 

dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk. Garam dapur 

berfungsi untuk memperbaiki cita rasa, melarutkan protein dan sebagai 

pengawet (Usmiati, 2008). Susut berat bakso akan menurun dengan semakin 

banyaknya garam yang ditambahkan karena garam dapat menghambat 

keluarnya cairan selama pemasakan sehingga akan memperkecil penyusutan. 

Rendemen bakso akan meningkat dengan semakin banyaknya garam yang 

ditambahkan karena garam dapat menghambat keluarnya cairan selama 
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pemasakan sehingga akan memperkecil penyusutan pada waktu pemasakan 

(Ulupi, 2005).  

Penambahan konsentrasi garam yang optimum dalam pembuatan bakso 

daging sapi dalam meningkatkan rendemen adalah, sebaiknya tidak kurang dari 

2% karena konsentrasi garam. Semakin tinggi konsentrasi NaCl menyebabkan 

susut masak semakin rendah. Rendemen bakso dipengaruhi oleh konsentrasi 

garam yang ditambahkan. Penambahan garam dapat meningkatkan kelarutan 

protein, hal ini terjadi karena garam melemahkan interaksi di antara gugus 

protein yang berbeda muatan (Honikel 1989).  

Ion klorida (Cl-) garam akan berikatan dengan gugus positif protein 

menyebabkan muatan total protein menjadi negatif sehingga terjadi gaya tolak 

menolak di antara gugus protein tersebut karena memiliki muatan yang sama. 

Gaya tolak menolak tersebut mengakibatkan ruang di antara protein bertambah 

sehingga memberikan tempat yang lebih banyak untuk mengikat air. Volume 

miofibril cenderung menyusut tanpa penambahan garam disebabkan gaya 

interaksi yang terjadi dalam protein adalah gaya tarik-menarik akibat muatan 

negatif dan positif protein seimbang. Hal ini menyebabkan jarak antara protein 

menjadi kecil sehingga ruang untuk menyimpan air juga berkurang. (Hatta, 

2003). 

 

2.4 Umbi Porang 

 

Porang (Amorphophallus muelleri Blumae) adalah golongan Araceae asli 

Indonesia yang banyak tumbuh secara liar di hutan hutan pulau Jawa. Porang 

terdapat sekitar 130 spesies lain dari golongan Amorphophalus dan banyak 

tumbuh dipegunungan daerah sub tropis Asia. Spesies lain yang populer 

dibudidayakan dan dimanfaatkan di Jepang adalah Amorphophalus rivieri / 

Amorphopalus konjac Arifin (2001). 

Taksonomi tanaman iles iles / porang menurut Jansen et al. (1996) adalah 

sebagai berikut : 
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Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Monocotiledone 

Ordo  : Aracales 

Famili  : Araceae 

Sub family : Aroideae 

Genus  : Amorphophallus 

Spesies : Amorphophallus muelleri Blume 

Sedangkan untuk komposisi kimia umbi segar dan tepung porang 

(Amorphophallus muelleri Bulme) seperti terdapat pada Tabel 2.4. 

 

Tabel 2.4 Komposisi Kimia Umbi Porang (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 larut 2.5 5.9 
Kalsium oklsalat 0.19 - 
Abu 1.22 7.88 
Logam berat (Cu) 0.09 0.13 

Sumber : Arifin (2001) 
 

Umbi porang mempunyai daya simpan yang pendek. Bulan pertama jika umbi 

porang disimpan pada suhu ruang 25OC - 30OC, akan kehilangan berat sekitar 

25%. Tetapi apabila disimpan pada suhu 10OC, dapat tahan berbulan bulan. 

Kadar air umbi porang relatif tinggi, antara 70% - 80% yang menyebabkan 

terjadinya kerusakan  pada bagian dalamnya oleh aktivitas enzim. Penyimpanan 

umbi porang sebaiknya dilakukan dalam keadaan kering. Umbi-umbian 

merupakan bahan mudah rusak karena mempunyai kandungan air tinggi dan 

masih ada aktivitas metabolisme setelah panen. Untuk mencegah kerusakan dan 

memperpanjang daya simpan, umbi disimpan dalam produk kering. Tepung 

merupakan salah satu alternatif produk setengah jadi yang dianjurkan karena 

lebih tahan disimpan, mudah dicampur dan cepat dimasak sesuai kebutuhan 

(Widyotomo, 2002). 
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2.5 Tepung Porang 

 

Tepung porang memiliki kandungan serat pangan larut yang struktur dan 

fungsinya mirip dengan pektin disebut juga glukomanan. Glukomanan 

merupakan kandungan terbesar dari polisakarida hidrokoloid yang terdapat pada 

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

dan dipisahkan dengan separasi mekanis, pencucian dengan air, atau pencucian 

dengan etanol untuk menghasilkan tepung porang. Diperkirakan konsumsi 

tepung porang sebagai bahan makanan dalam makanan-makanan siap saji 

adalah 1,2 g/orang/hari (Widiasmara, 2011). 

Pembuatan tepung porang diawali dengan memotong-motong umbi porang 

menjadi chip sehingga mudah dikeringkan. Chip dihancurkan atau ditepungkan 

untuk kemudian dipisahkan dengan Air Classification. Air Classification  yaitu 

metode hembusan menggunakan aliran udara yang bergerak untuk memisahkan 

pengotor dari tepung berdasarkan perbedaan massa, densitas dan ukuran 

partikel. Glukomanan merupakan polisakarida yang mempunyai bobot jenis serta 

ukuran partikel terbesar dan bertekstur lebih keras bila dibandingkan dengan 

partikel-pertikel komponen tepung porang lainnya. Komponen tepung yang lebih 

berat (kantung glukomannan) akan terpisah dari tepung kering yang sudah 

hancur. Konsentrasi glukomannan akan meningkat menjadi 60-70% setelah 

mengalami penepungan. 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 (Thomas, 1997). 

Widiasmara (2011), menyatakan bahwa tepung porang mempunyai 

karateristik sebagai berikut: 

1) Kelarutan tinggi baik dalam air panas maupun air dingin membentuk 

viskositas yang tinggi. 

2) Dapat membentuk gel dengan alkali ringan, kappa karagenan dan 

gum xanthan. 

3) Membentuk gel yang stabil terhadap panas dan stabil pada pH rendah 

4) Dapat berinteraksi dengan pati, bersifat sinergis dengan kappa 

karagenan, gum xanthan, locust bean gum. 
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Tepung porang dapat berfungsi sebagai pengental, pembentuk gel, 

pembentuk tekstur, dan pengikat air. Menurut Anonim (2006) tepung porang 

adalah serat murni larut air, tidak mengandung kalori, dan bebas gelatin. Tepung 

porang mengandung serat larut yaitu glukomanan yang memiliki tingkat 

kekentalan tinggi secara alamiah. Tepung porang merupakan serat soluble yang 

kental yang ada di alam, yang memiliki kekuatan pengental 10x lebih besar 

daripada tepung jagung. Tepung ini tidak mempengaruhi rasa dan aroma pada 

makanan. Penggunaan tepung porang pada bakso berfungsi bahan pengikat. 

 Tepung porang juga mengandung senyawa oksalat, apabila oksalat 

membentuk 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 gatal dimulut maupun 

kerongkongan saat dikonsumsi apabila sebelumnya tidak melewati proses 

pemurnian. Kandungan kalsium oksalat dalam jumlah tinggi juga dapat 

menyebabkan pengendapan pada ginjal (Korth, 2006).  

 Menurut Anonymous (2009) 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 

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. 

 Takigami (2000) melakukan pencucian tepung porang dengan larutan etanol 

untuk menghilangkan substansi mikro yang ada di permukaan granula 

glukomanan dan bahan pengotor yang terperangkap dalam partikel glukomanan. 

Dalam pencucian ini menggunakan etanol dikarenakan etanol bersifat water 

miscible, yaitu pelarut yang mampu larut dengan air tetapi tidak menyebabkan 
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glukomanan swelling (mengembang). Pada penelitian Sugiyama et al. (1971) 

dapat disimpulkan bahwa perendaman dengan etanol 50% selama 3 hari dapat 

dilakukan untuk memperbaiki kualitas tepung porang sebelum dilakukan 

ekstraksi dengan pelarut air.  Etanol merupakan senyawa yang larut dalam air 

dan dapat melarutkan senyawa-senyawa lainnya seperti karbohidrat dan lemak 

(Chua et al., 2011). 

 

2.6 Glukomanan  

 

Glukomanan merupakan salah satu komponen kimia terpenting yang 

terdapat dalam umbi porang. Othsuki (1968), menyatakan jika irisan umbi porang 

diamati di bawah mikroskop akan terlihat sebagian besar tersusun oleh sel-sel 

glukomannan. Sel-sel glukomannan berukuran 0,5mm - 2mm, lebih besar 10 - 20 

kali dari sel pati. Glukomanan merupakan polisakarida yang tersusun oleh satuan 

satuan D-glukosa dan D-manosa. Hasil analisis dengan hidrolisa asetolisis dari 

glukomannan dihasilkan suatu trisakarida yang tersusun oleh dua D-manosa dan 

D-glukosa. Oleh karena itu dalam satu molekul glukomannan terdapat D-manosa 

sejumlah 67% dan D-glukosa sejumlah 33%. Bentuk ikatan penyusun polimer 

glukomannan adalah ikatan β 1,4 glikosida dan β 1,6 glikosida (Ohtsuki, 1968). 

Berdasarkan ikatannya dibedakan dua golongan manan yaitu gluomanan dan 

galaktomanan. Glukomanan adalah polisakarida hidrokoloid yang terdiri dari 

residu D-glukosa dan D-manosa yang diikat bersama sama ikatan β 1,4. Kira kira 

60% polisakarida terbuat dari D-mannosa dan 40% terbuat dari D-glukosa. 

(Anonymous, 2007). Glukomannan mempunyai sifat-sifat antara selulosa dan 

galaktomanan yaitu dapat mengkristal dan dapat membentuk struktur-struktur 

serat ringan. Keadaan ini mengakibatkan glukomanan mempunyai manfaat yang 

lebih luas daripada selulosa dan galaktomanann (Ohtsuki, 1968). Rumus molekul 

glukomannan dapat dilihat pada Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3 Rumus Molekul Glukomanan 

Sumber: Thediokecenter (2012) 

 

Berbeda dengan pati dan selulosa, glukomanan dapat larut air dingin dan 

membentuk masa yang kental. Sedangkan bila masa yang kental tersebut 

dipanaskan sampai membentuk gel, maka glukomannan tidak dapat larut 

kembali ke air, larutan glukomannan dan air mempunyai sifat merekat. 

Glukomanan memiliki beberapa sifat fisik yang istimewa yaitu pengembangan 

dalam air dapat mencapai 138% - 200%, dimana pati hanya mampu 

mengembang 25%. Glukomanan memiliki sifat mencair seperti agar, sehingga 

dapat digunakan untuk pengganti agar, atau sebagai medium dalam 

pertumbuhan mikroorganisme (Ashadi, 2005).  

Said (1995), menyatakan senyawa glukomanan 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 glukomanan tidak dapat larut kembali dalam air. 

b) Membentuk gel 

Karena glukomannan dapat membentuk larutan yang sangat kental di dalam 

air atau memiliki viskositas yang tinggi. 

c) Mengembang 
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Glukomannan mempunyai sifat mengembang yang besar di dalam air dan 

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

sedangkan pati hanya 25%. 

d) Mencair 

Glukomannan mempunyai sifat mencair seperti agar sehingga dapat 

digunakan dalam media pertumbuhan mikroba. 

 

Glukomanan berfungsi sebagai bahan tambahan makanan yang alami. 

Kualitas utama yang diharapkan dari glukomanan adalah viskositas yang tinggi 

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

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

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

Glukomanan berwarna putih hingga krem dan berbentuk bubuk. Glukomanan 

yang disebarkan pada air dingin maupun panas akan membentuk larutan yang 

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

Wu and Fang (2003) menyatakan, glukomanan mampu menurunkan kadar 

kolesterol dan gula darah. Selain itu glukomanan juga berhubungan dengan 

masalah pencernaan dan mampu menurunkan berat badan, dikarenakan 

sifatnya yang merupakan serat larut air. 

 

2.7 Karateristik Fisik Bakso 

2.7.1 Rendemen 

 

Rendemen adalah jumlah persentase sampel akhir setelah pemasakan dan 

dinyatakan dalam % (bobot / bobot). Rendemen juga dapat diartikan persentase 

rasio antara produk yang diperoleh terhadap adonan yang digunakan. 

Rendemen (yield) merupakan selisih berat rendemen dengan berat adonan) x 

100 persen. Rendemen bakso yang dinyatakan dalam persen adalah bobot 

bakso yang diperoleh dibandingkan dengan bobot adonan sebelum pemasakan, 

tanpa memperhitungkan adonan bakso yang hilang selama proses pembuatan 

bakso (adonan yang menempel pada peralatan). Rendemen bakso akan 

meningkat sesuai dengan meningkatnya pemakaian garam, karena garam dapat 

menghambat keluarnya cairan selama pemasakan, sehingga memperkecil 

penyusutan (Moore, 1976).  



20 
 

Menurut Ockerman (1983), garam juga dapat melarutkan protein daging yaitu 

aktin dan miosin, yang mampu mengikat serta menahan air sehingga susut 

masak berkurang. Protein daging yang mempunyai daya mengikat air rendah 

akan mengakibatkan hilangnya bobot selama pemasakan yang tinggi. 

Penggunaan bahan tambahan makanan merupakan salah satu alternatif yang 

dilakukan untuk meningkatkan rendemen yang diperoleh dalam pembuatan 

produk. Menurut penelitian Kurniawan (2012), penambahan karaginan 2,5% 

dalam pembuatan bakso, dapat menghasilkan rendemen bakso sapi sebesar 

129,21%. Penelitian yang sama juga melaporkan bahwa maximum cooking yield 

dapat ditingkatkan dengan penambahan level fosfat dan garam, selain itu juga 

secara signifikan dapat meningkatkan diameter produk bakso. Semakin besar 

level konsentrasi karagenan yang ditambahkan pada formulasi bakso daging 

maka semakin tinggi pula daya mengikat air sehingga saat pemasakan air tetap 

terikat. Hal ini akan mengakibatkan rendemen menjadi tinggi pada formulasi 

bakso sapi (Hsu & Yu, 1999).  

 

2.7.2 Potensial Hidrogen (pH) 

 

Nilai pH bakso berkaitan dengan protein yang terlarut serta dapat 

mempengaruhi daya mengikat air suatu produk emulsi. Semakin tinggi nilai pH 

akan meningkatkan daya mengikat air. Aberle et al. (2001) menyatakan bahwa 

semakin tinggi pH maka semakin banyak jumlah salt-soluble protein (SSP) yang 

terlarut. Besarnya nilai pH dapat digunakan untuk menentukan suatu produk 

daging bersifat asam, netral atau basa. Nilai pH berhubungan dengan daya 

mengikat air, juiceness, keempukan, susut berat dan kualitas bakso yang 

dihasilkan. Penurunan pH terjadi setelah ternak dipotong, ketika ternak masih 

hidup pH berada sekitar tujuh. Penurunan pH terjadi karena sirkulasi darah 

terhenti sehingga suplai oksigen dan glukosa sebagai sumber energi terhenti, 

metabolisme glikolisis aerob terhenti dan mulai terjadi metabolisme anaerob 

sebagai hasil metabolisme glukosa yang tersisa dirubah menjadi asam laktat. 

Asam laktat ini menyebabkan turunnya pH daging (Soeparno, 1998). Menurut 

Soeparno (2005), daya mengikat air akan meningkat pada pH yang lebih tinggi 

atau yang lebih rendah dari titik isoelektrik protein daging seperti terlihat pada 

Gambar 2.4.  
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Gambar 2.4. Pengaruh pH terhadap WHC 

Sumber : (Firtiani, 2009) 

 

Menurut Lawrie (2003), pH daging segar umumnya berkisar antara 5,4-5,8. 

Pengaruh stres sebelum pemotongan terhadap bermacam-macam otot sapi 

sangat bervariasi. Stres sebelum pemotongan, seperti iklim, tingkah laku agresif 

diantara ternak sapi atau gerakan yang berlebihan, juga mempunyai pengaruh 

yang besar terhadap penurunan atau habisnya glikogen otot dan akan 

menghasilkan daging yang gelap dengan pH yang tinggi (lebih besar dari 5,9). 

Jika pH daging berada pada titik isoelektriknya yaitu sekitar pH 5,0 – 5,4 maka 

gugus reaktif protein akan berkurang sampai titik terendah, akibatnya daging 

akan kehilangan daya mengikat air, sedangkan jika pH daging berada diatas titik 

isoelektriknya, maka efek muatan neto pada daging akan meningkat, sehingga 

WHC pun juga meningkat. Efek muatan neto pada daging adalah pengaruh pH 

daging terhadap daya mengikat air protein daging (Prasetyo, 2013). Sedangkan 

menurut Ulupi (2005), pada pH rendah, sifat fungsional protein berkurang atau 

bahkan hilang karena protein terdenaturasi. Sifat fungsional protein sebagai 

emulsifier sangat dibutuhkan dalam pembuatan bakso akan menurun. 

Pengamatan terhadap pH penting dilakukan karena perubahan pH 

berpengaruh terhadap kualitas bakso yang dihasilkan. Pengukuran pH bertujuan 

untuk mengetahui tingkat keasaman bakso yang disebabkan oleh ion hidrogen 

(H+). Produk akhir yang mengalami pemasakan dan penggaraman bergantung 

pada pH daging. Temperatur tinggi meningkatkan laju penurunan pH, sedangkan 

suhu rendah menghambat laju penurunan pH. Peningkatan rendemen bakso 

dapat disebabkan oleh peningkatan pH adonan dan daya mengikat air pada 
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bakso serta air yang tertahan atau air yang tidak keluar saat pemasakan semakin 

berkurang, sehingga menyebabkan rendemen bakso semakin meningkat. 

Menurut Sunarlim (1992), semakin tinggi kekuatan ion dengan semakin tingginya 

pH maka terjadi pula peningkatan rendemen. 

Penelitian Setio (2012),  dalam pembuatan bakso sapi, dihasilkan nilai pH 

bakso dengan penambahan pati biji durian 5%, 10% dan 15% berturut  turut 

adalah 6,09; 6,00; 5,99. Penelitian lain, Agustina (2013) pH bakso sapi di Kota 

Malang dari sample 5 kecamatan yang berbeda berksar 6,2 – 7,2. Sedangkan 

untuk pH daging sapi, menurut Aberle et al. (2001) dan Lawrie (2003), pH daging 

dapat menurun dengan cepat hingga mencapai 5,4 - 5,5 selama beberapa jam 

setelah pemotongan. Standar pH daging hewan yang sehat dan cukup istirahat 

yang baru dipotong adalah 7 - 7,2 dan akan terus menurun selama 24 jam.  

 

2.7.3 Water Holding Capacity (WHC) 

 

WHC didefinisikan sebagai kemampuan daging untuk mempertahankan 

kandungan airnya selama mengalami perlakuan dari luar seperti pemotongan, 

pemanasan, penggilingan dan pengolahan. Daya mengikat air oleh protein 

daging adalah kemampuan daging untuk mengikat airnya atau air yang 

ditambahkan selama ada pengaruh kekuatan dari luar. Nilai WHC dihitung 

berdasarkan persentase air atau H2O (Soeparno, 2005). Faktor lain yang dapat 

menyebabkan daya Ikat air menurun yaitu penggunaan suhu tinggi. Sesuai 

dengan pendapat Kusnadi (2012), bahwa kehilangan air yang disebabkan oleh 

pengerutan pada waktu masak akan lebih besar karena penggunaan suhu tinggi 

akan menyebabkan denaturasi protein dan banyak menurunkan nilai daya ikat 

air.  

Fardiaz. et al., (1992) dalam Fitriani (2009), menyatakan kapasitas menahan 

air pada daging adalah kemampuan jaringan otot menahan air selama 

penanganan seperti pemotongan, pemasakan, penggilingan atau pengepresan. 

Faktor setelah pemotongan yang mempengaruhi WHC daging antara lain 

meliputi pH daging, metode pemasakan, jenis otot dan lokasi otot. Perbedaan 

WHC antara otot disebabkan oleh perbedaan jumlah asam laktat yang 

dihasilkan. Fungsi otot juga mempengaruhi WHC oleh karena jumlah glikogen 

masing-masing otot bervariasi. Penurunan daya mengikat air dapat dideteksi 

dengan adanya cairan yang keluar yaitu drip, yang terdapat pada daging mentah 
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beku yang disegarkan kembali atau kerut pada daging masak. Cairan yang 

keluar ini berasal dari lemak dan cairan daging (Soeparno, 2005). 

Pati sebagai bahan pengisi dapat meningkatkan daya mengikat air bakso 

karena kemampuannya menahan air selama proses pengolahan dan 

pemanasan. Tepung dapat mengikat air dua sampai tiga kali lipat dari berat 

semula sehingga adonan menjadi lebih besar. Pada proses pemanasan sampai 

70OC - 71OC adonan pati akan membentuk gel, dan ketika didinginkan akan 

membentuk padatan (Ockermen, 1983). 

Kualitas bakso dapat ditingkatkan dengan menaikkan WHC (Water Holding 

Capacity) dan meningkatkan emulsi lemak yaitu dengan penggunaan bahan 

pengikat berupa protein, sehingga tekstur bakso akan menjadi kompak dan 

terbentuk sistem emulsi yang stabil (Hadiwiyuto, 1983). Bahan bahan tambahan 

pada pengolahan bakso juga dapat meningkatkan WHC pada produk olahan 

daging, seperti pati. Pati memiliki kemampuan untuk sebagai bahan pengisi yang 

berfungsi meningkatkan WHC pada produk olahan daging. Terdapat beberapa 

tambahan makanan yang berperan dalam mengikat air dalam jumlah besar 

selain pati. Garam dapur berfungsi untuk memperbaiki cita rasa, melarutkan 

protein dan sebagai pengikat air (Usmiati, 2008). 

Perubahan WHC daging disebabkan volume protein miofibril pada daging 

berubah. Apabila volume miofibril bertambah akibat pengembangan, terjadi 

peningkatan penyerapan air dan sebaliknya kehilangan air terjadi jika protein 

miofibril menyusut. Penambahan garam dapat meningkatkan volume miofibril 

karena ion klorida garam mengikat gugus positif protein yang menyebabkan 

muatan total protein menjadi negatif sehingga terjadi gaya tolak-menolak di 

antara molekul protein. Gaya tolakmenolak tersebut mengakibatkan ruang di 

antara protein bertambah sehingga memberikan tempat yang lebih banyak untuk 

mengikat air. Volume miofibril cenderung menyusut tanpa penambahan garam 

disebabkan gaya interaksi yang terjadi dalam protein adalah gaya tarik-menarik 

akibat muatan negatif dan positif protein seimbang. Hal ini menyebabkan jarak 

antara protein menjadi kecil sehingga WHC daging menurun (Hatta, 2003). 

Bahan pengikat lain yang dapat meningkatkan WHC pada produk olahan 

daging seperti bakso adalah glukomanan. Glukomanan salah satu hidrokoloid 

yang dapat mengikat air dan pengembangan dalam air dapat mencapai 138% - 

200% (Chan, 2008). Perez and Montero (1990) dalam Tricahyono (2012) 

menyatakan bahwa hidrokoloid, umumnya yang diketahui sebagai gums, 
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digunakan untuk meningkatkan fungsi fisik seperti WHC (Water Holding 

Capacity). Peningkatan WHC oleh hidrokoloid dianggap sebagai fakta bahwa 

hidrokoloid menjaga atau menahan air dalam ruang matriks gel yang terbentuk, 

sehingga dengan konsentrasi penggunaan tepung porang yang meningkat maka 

makin tinggi pula kandungan hidrokoloid yang dapat meningkatkan daya ikat air 

atau menahan air. Yoshimura et al. (1998) mempelajari interaksi antara 

glukomannan dengan pati jagung dan menemukan bahwa penambahan 

glukomannan dapat meningkatkan kapasitas pengikatan air dari pati jagung. 

Menurut penelitian Agustina (2013), WHC bakso sapi di kota Malang dari 

5 Kecamatan yang berbeda adalah berkisar 69,90% - 71,56%. Daya ikat air atau 

WHC dapat mempengaruhi mutu produk bakso, yaitu daging dengan daya ikat 

air yang tinggi menyebabkan tekstur bakso menjadi baik. Jika jumlah air bebas 

pada kadar air sedikit, maka akan berpengaruh pada daya ikat air atau WHC, 

sehingga WHC nya semakin tinggi yang menyebabkan tekstur bakso menjadi 

baik 

 

2.7.4 Kekenyalan 

 

Tekstur dan konsistensi suatu bahan akan mempengaruhi cita rasa yang 

ditimbulkan oleh bahan tersebut. Bahan pangan yang kenyal mempunyai sifat 

elastis ketika dikunyah. Wirakartakusumah et al. (1992) mendefinisikan 

elastisitas sebagai kemampuan bahan untuk berlaku elastis atau kemampuan 

memulihkan titik-titik dalam suatu bahan (deformasi). Kekenyalan bakso 

berhubungan dengan kekuatan gel yang terbentuk akibat pemanasan. Menurut 

Indrarmono (1987), gelatinisasi pada bakso terdiri dari gelatinisasi pati dan 

gelatinisasi protein, tetapi gelatinisasi pati lebih dominan mempengaruhi 

kekenyalan bakso. Proses gelatinisasi melibatkan pengikatan air oleh jaringan 

yang dibentuk rantai molekul pati atau protein. Pada bakso yang umum beredar 

di pasaran, kekenyalan bakso ditingkatkan dengan penambahan pati seperti 

tapioka, sagu aren dan sejenisnya.  

Kekenyalan bakso dipengaruhi oleh bahan pengisi, kadar protein, kadar 

lemak dan kadar air bakso. Hal ini disebabkan bahan pengisi yang terdiri dari 

tepung tapioka, mampu mengikat air pada saat di panaskan dan mempunyai sifat 

kenyal seperti gelatin (Sunarlim, 1992). Menurut Sugiarto (1983), garam dapat 

memisahkan ion-ion kalsium dari daging dan akan merangsang ATP-ase 
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sehingga terjadi kontraksi intensif yang menyebabkan daging menjadi lebih 

kenyal. Selain itu, tingkat kekerasan bakso dipengaruhi kadar air, lemak dan 

protein serta jenis dan jumlah tepung. Semakin banyak jumlah tepung yang 

digunakan akan semakin keras bakso yang dihasilkan. Kekerasan bakso 

ditentukan oleh tingkat kerapatan struktur matriks yang terbentuk akibat 

pemanasan. Semakin tinggi kerapatan struktur matriks,maka semakin tinggi nilai 

tekstur bakso (Indrarmono, 1987). 

Berdasarkan penelitian Hermansson and Akesson (1975), WHC adonan 

akan berkorelasi positif dengan tingkat pembengkakan molekul pengikat air dan 

viskositas adonan yang selanjutnya akan meningkatkan kekenyalan produk 

daging, sebaliknya rendahnya WHC menyebabkan air banyak keluar selama 

pemasakan sehingga gel yang terbentuk kurang kuat, bakso yang dihasilkan pun 

kurang liat atau kurang kenyal (Komariah, 2005). 

Kekenyalan objektif akan meningkat seiring dengan meningkatnya daya 

mengikat air atau WHC. Semakin tinggi WHC maka kekenyalan objektif semakin 

tinggi pula (Ockerman, 1983). Hal ini disebabkan karena sedikitnya air yang 

keluar pada saat pemasakan sehingga produk akhir yang dihasilkan akan lebih 

kenyal dan kompak. Kekenyalan bakso berhubungan dengan kekuatan gel yang 

terbentuk akibat pemanasan (Ulupi, 2005). 

 

2.7.5 SEM (Scanning Electron Microscopy) 

 

Scanning Electron Microscopy (SEM) adalah salah satu jenis mikroskop 

elekron yang menggunakan berkas elektron untuk menggambarkan profil 

permukaan suatu benda. Mikroskop elektron mampu melakukan perbesaran 

hingga dua juta kali dengan menggunakan elektrostsatik dan elektromagnetik 

untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan gambar, serta memiliki 

kemampuan pembesaran obyek dan resolusi yang lebih bagus daripada 

mikroskop cahaya. SEM menghasilkan visualisasi hasil yang mudah untuk 

diintepretasikan karena SEM menghasilkan tampilan gambar tiga dimensi 

(Abdullah dan Khairurrijal, 2009). 
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Gambar 2.5 Seperangkat Alat SEM (Anonymous, 2010) 

SEM (Scanning Electron Microscopy) memiliki resolusi yang baik pada skala 

morfologi mikrodan telah secara luas digunakan dalam studi struktur mikro. 

Sampel yang akan diamati dengan mikroskop elektron harus melalui beberapa 

tahap preparasi, yaitu tahap fiksasi, dehidrasi, tahap pembelahan, dan tahap 

pelapisan konduktif. Fiksasi adalah tahap persiapan sampel agar tampak realistis 

atau seperti kenyataan. Fiksasi dilakukan dengan beberapa tahap perlakuan 

perendaman yaitu dengan glutaraldehyde, phosphate buffer saline, dan terakhir 

direndam dalam ethanol bertingkat. Pemotongan ini dilakukan dengan 

ultramikrotom atau pisau berlian untuk memperoleh potongan yang sangat tipis. 

Tahap terkahir adalah pelapisan konduktif, pelapisan konduktif (Conductive 

Coating) yaitu suatu metode mempersiapkan lapisan ultra tipis dari suatu 

material electrically-conducting. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya 

akumulasi dari medan elektrik statis pada spesimen sehubungan dengan 

elektron iradiasi sewaktu proses penggambaran sampel. Beberapa bahan 

pelapis termasuk emas, palladium (emas putih), platinum, tungsten, graphite dan 

lain-lain, secara khusus sangatlah penting bagi penelitian spesimen dengan SEM 

(Balenran et al., 1998). 

SEM (Scanning Electron Microscopy) bekerja berdasarkan prinsip scan sinar 

elektron pada permukaan sampel, yang selanjutnya informasi yang didapatkan 

diubah menjadi gambar. Prinsip kerja SEM yaitu berkas elektron berenergi tinggi 

yang ditembakkan ke permukaan benda akan dipantulkan kembali oleh 

permukaan tersebut. Berkas elektron tersebut akan dipantulkan kesegala arah 

yang biasa disebut sebagai elektron sekunder dan hanya terdapat 1 arah yang 

merupakan pantulan yang berasal dari elektron berenergi paling tinggi. Detektror 

didalam SEM akan mendeteksi elektron yang dipantulkan tersebut dan 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ultra&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Emas
http://id.wikipedia.org/wiki/Palladium
http://id.wikipedia.org/wiki/Platinum
http://id.wikipedia.org/wiki/Tungsten
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Graphite&action=edit&redlink=1
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menetukan lokasi berkas yang dipantulkan dengan intensitas tertinggi. Arah 

tersebut memberi informasi dari profil permukaan benda seperti seberapa landai 

dan kemana arah kemiringannya. Benda yang dapat dianalisa dengan SEM 

umumnya merupakan benda yang dapat memantulkan kembali berkas elektron 

berenergi tinggi tersebut. Benda-benda yang tidak dapat memantulkan berkas 

elektron tersebut akan dilapisi logam (Abdullah dan Khairurrijal, 2009) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.6 Mikrostruktur bakso hasil SEM dengan perbesaran 1500x 
(Rahardiyan, 2000) 

 
 

 Penggunaan SEM (Scanning Electron Microscopy) pada bakso telah 

dilakukan pada penelitian Rahardiyan (2000). SEM pada bakso dilakukan untuk 

melihat struktur bakso sapi dengan penambahan tepung tapioka secara 

bertingkat. Pengamatan SEM pada bako sapi dilakuan dengan penambahan 

tepung tapioka sebesar 5%, 10% dan 15%. Hasil menunjukkan penambahan 

tepung tapioka 15% pada bakso menghasilkan struktur reologi dengan elastisitas 

tertinggi (Rahardiyan, 2000). 

Tapioka 5 % 

Tapioka 15% 

Tapioka 10 % 


