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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Bahan Baku 

 

Bahan baku dalam pembuatan bakso sapi pada penelitian ini antara lain 

adalah daging sapi, tepung tapioka, tepung porang dan garam (NaCl). Sebelum 

dilakukan pembuatan bakso sapi dan dilakukan analisa bakso sapi dengan proporsi 

tepung porang : tepung tapioka serta penambahan garam (NaCl), perlu dilakukan 

analisa untuk mengetahui karakteristik dari bahan baku yang digunakan dalam 

pembuatan bakso. Karakteristik bahan baku seperti daging sapi, dan tepung porang 

dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Karakteristik Daging Sapi, Tepung Porang, dan Tepung Tapioka 

Berdasarkan Literatur dan Hasil Analisa 

Parameter 
Daging Sapi Tepung Porang 

Analisa Literatur (a) Analisa Literatur (b) 

Kadar Air (%) 73,45 66,00 10,76 9,80 
Protein (%) 13,83 18,80 - 2,70 
pH 6,12 5,8 6,48 - 
WHC (%) 45,19 41,30 - - 
Oksalat (%) - - 4,29 - 
Glukomanan (%) - - 60,86 64,96 
Sumber: a. Departemen Kesehatan RI (1979) 
 b. Arifin (2001) 
 

 Berdasarkan Tabel 4.1 hasil analisa daging sapi dibandingkan dengan 

literatur memiliki beberapa perbedaan. Kadar air daging sapi hasil analisa lebih 

tinggi dibandingkan dengan literatur. Armin (1996) menyatakan bahwa kadar air 

daging berbeda-beda diantara serat otot, dan kadar air berkurang dengan 

bertambahnya umur. Daging yang berasal dari sapi yang lebih muda mempunyai 

kadar air yang lebih tinggi dibandingkan dengan sapi yang lebih tua (Leeson dan 

Summer, 1997). Nilai pH akhir juga mempengaruhi kadar air dalam daging sapi, pH 

yang tinggi (diatas 5,9) dapat mengakibatkan tingginya kadar air (diatas 75%), 

karena air terikat secara kuat oleh protein pada daging (Prasetyo, 2013). 

Protein pada daging sapi hasil analisa lebih rendah dibandingkan dengan 

protein berasarkan literatur. Pada umumnya, daging mengandung protein dalam 
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jumlah yang relatif konstan dan kemungkinan tidak adanya perbedaan diantara 

bangsa ternak. Perbedaan protein daging hasil analisa dan literatur dapat 

disebabkan oleh perbedaan struktur daging, yang terdiri dari protein miofibril dan 

jaringan ikat (Nugroho, 2008). Kadar air yang berbeda antara daging sapi juga dapat 

menyebabkan perbedaan kadar protein. Protein daging berperan dalam pengikatan 

air dalam daging. Kadar protein daging yang tinggi menyebabkan meningkatnya 

kemampuan menahan air daging sehingga menurunkan kandungan air bebas 

(Prsetyo, 2013). pH pada daging sapi hasil analisa juga lebih tinggi dibanding pH 

daging sapi literatur. Menurut Lawrie (2003), pH daging segar umumnya berkisar 

antara 5,4 - 5,8. 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) (Aberle et al., 2001).  

WHC daging sapi hasil analisa, memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding 

WHC berdasarkan literatur. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi meningkatnya 

nilai WHC yaitu pH, kelembaban, pelayuan daging, tipe dan lokasi otot, fungsi otot, 

umur, dan pakan (Alvarado dan McKee, 2007). Terdapat hubungan antara pH 

dengan WHC. Dalam keadaan pH yang tinggi, protein akan semakin meningkat dan 

menyebabkan makin sedikitnya air daging yang lepas, sehingga WHC daging akan 

meningkat (Kadarsih, 2004).  

Riyanto (2004), menyatakan bahwa daya ikat air akan meningkat jika nilai pH 

daging meningkat. Hal ini disebabkan karena rendahnya nilai pH daging 

menyebabkan denaturasi protein. Akibat denaturasi protein, maka terjadi penurunan 

kelarutan protein dan daya ikat air (WHC). Sedangkan tingginya pH pada daging 

akan menyebabkan banyak muatan positif yang dibebaskan dan terdapat surplus 

muatan negatif dari daging, sehingga penolakan antar protein yang bermuatan sama 

menyebabkan semakin luasnya protein miofibril dan kemampuan menahan air pun 

meningkat. 

Tabel 4.1 analisa bahan baku tepung porang dibandingkan dengan literatur 

juga memiliki beberapa perbedaan. Kadar air tepung porang hasil analisa lebih tinggi 

dibanding dengan kadar air tepung porang berdasarkan literatur. Hal ini diduga 

karena proses pemurnian tepung porang hasil analisa berbeda dengan proses 

pemurnian pada literatur. Tepung porang hasil analisa sebelumnya telah dilakukan 
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proses pemurnian dengan cara pencucian menggunakan ethanol bertingkat 

kemudian dikombinasikan dengan proses pengeringan yang bertujuan untuk 

mengurangi oksalat pada tepung porang. Kondisi proses penepungan yang berbeda 

diduga juga memberikan kontribusi pada kadar air yang dihasilkan (Susanto dan 

Saneto, 1994). 

Hasil analisa glukomanan bahan baku tepung porang juga berbeda dengan 

kadar glukomanan berdasarkan literatur. Tinggi rendahnya kadar glukomanan dalam 

umbi porang dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain, variasi tanaman, umur 

tanaman, lama waktu setelah panen, perlakuan menjelang pengeringan, 

penggilingan, serta alat yang digunakan. Hal ini memungkinkan adanya perbedaan 

kadar glukomanan antara hasil analisis dengan literatur (Widjanarko dkk, 2014). 

Kandungan oksalat pada tepung porang hasil analisa menunjukkan nilai yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan literatur. Oksalat merupakan senyawa yang diharapkan 

konsentrasinya kecil dalam bahan pangan. Oksalat bersama-sama dengan kalsium 

dalam tubuh manusia membentuk senyawa yang tidak larut sehingga tidak dapat 

diserap tubuh, dan bila terjadi akumulasi oksalat akan memicu terbentuknya batu 

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

Lowry (2005) dalam Sutanto (2011) menyatakan bahwa LD50 (Lethal Dosis) 

oksalat untuk menusia sebesar 22 gram untuk berada dalam resiko kematian, 

sedangkan hasil analisa kadar oksalat dari bahan baku tepung porang adalah 

sebesar 4,29 g / 100g tepung. Perbedaan metode pemurnian tepung porang juga 

dapat menyebabkan perbedaan kadar kalsium oksalat dalam bahan, selain itu waktu 

kontak yang semakin lama pada saat pencucian tepung porang, memungkinkan 

semakin banyak kalsium oksalat yang terikat dan terbawa etanol. Ukuran partikel 

(mesh) juga berpengaruh terhadap kadar oksalat pada tepung porang (Oka, 2010). 

 

4.2 Karakteristik Fisik Bakso sapi 

4.2.1 WHC (Water Holding Capacity) 

 

WHC (Water Holding Capacity) atau Daya Ikat Air bakso sapi dengan 

perbandingan proporsi tepung porang : tepung tapioka dan penambahan garam 

(NaCl) berkisar antara 64,12% - 74,54%. Analisa ragam menunjukkan (Lampiran 3), 

perlakuan proporsi tepung porang : tepung tapioka serta penambahan garam (NaCl) 
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memberikan pengaruh nyata (α=0,05) terhadap WHC pada bakso sapi, dan terjadi 

interaksi antara proporsi tepung porang : tepung tapioka dan penambahan garam 

terhadap WHC bakso sapi. Hasil uji DMRT α=5% dari WHC akibat proporsi tepung 

porang : tepung tapioka serta penambahan NaCl dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2 Rerata WHC Bakso Sapi Akibat Proporsi Tepung Porang : Tepung 

Tapioka dan Penambahan NaCl 

Tepung Porang  : Tepung Tapioka 
                     (%)             (%) 

NaCl 
 (%) 

WHC 
(%) 

DMRT 
(α = 5%) 

1 : 31    
  2  
   

64,12 a 

3.29 – 
3.76 

3 : 29 65,15 ab 
5 : 27 68,15 bc 

1 : 31    
  4 
   

65,06 ab 
3 : 29 71,68 de 

5 : 27 73,42 de 

1 : 31    
  6 
   

70,81 cd 
3 : 29 71,41 d 
5 : 27 74,54 e 

Keterangan: 
- angka dengan notasi yang tidak sama menunjukkan berbeda nyata (α=0,05) 
- setiap data merupakan rata-rata 3 kali ulangan 

 

 

Tabel 4.2 menyatakan bahwa WHC bakso sapi terendah terdapat pada 

tepung porang 1% : tepung tapioka 31% dan penambahan NaCl 2%. Sedangkan 

WHC bakso tertinggi adalah pada proporsi tepung porang 3% : tepung tapioka 27% 

dan penambahan NaCl 6%. Semakin tinggi level penambahan tepung porang dan 

menurunnya level penambahan tapioka pada proporsi tepung porang : tepung 

tapioka dan meningkatnya penambahan NaCl maka akan memberikan pengaruh 

yang nyata terhadap WHC bakso sapi. Semakin meningkatnya proporsi 

penambahan tepung porang maka WHC pada bakso sapi akan meningkat, hal ini 

karena tepung porang yang ditambahkan dalam pembuatan bakso akan membentuk 

gel. Gel tersebut akan membantu penyerapan air dan menahannya dalam matriks 

gel sehingga dapat meningkatkan WHC bakso sapi dan mengurangi penyusutan 

pada saat proses pemasakan. Perez and Montero (1990) dalam Tricahyono (2012) 

menyatakan bahwa hidrokoloid, umumnya digunakan untuk meningkatkan fungsi 

fisik seperti WHC (Water Holding Capacity). Peningkatan WHC oleh hidrokoloid 
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dianggap sebagai fakta bahwa hidrokoloid menjaga atau menahan air dalam ruang 

matriks yang terbentuk, sehingga dengan penggunaan level tepung porang yang 

meningkat pada proporsi tepung porang : tepung tapioka, maka makin tinggi pula 

kandungan hidrokoloid yang dapat meningkatkan daya ikat air atau menahan air. 

Glukomanan memiliki sifat yaitu mampu berperan sebaga WHC (water holding 

capacity) dengan menyerap air hingga 200 kali lipat berat awalnya (Chan, 2008). 

Penambahan garam (NaCl) juga berpengaruh meningkatkan nilai WHC. 

Semakin meningkat level penambahan garam (NaCl), maka WHC akan semakin 

meningkat pula. Garam (NaCl) merupakan bahan tambahan makanan yang 

berfungsi selain untuk penambah cita rasa, NaCl juga berperan sebagai bahan 

pengikat air. NaCl atau garam yang ditambahakan saat proses pembuatan bakso 

sapi adalah saat proses penggilingan. Hasil penelitian Sunarlim dan Triyantini (1999) 

dan Sunarlim (1992) menyatakan bahwa peningkatan penggunaan NaCl dapat 

meningkatkan daya mengikat air, karena NaCl dapat memperluas ruang antara 

filamen dalam protein miofibril sehingga terjadi pengembangan diameter miofibril. 

Ion yang berperan adalah ion Cl- bukan ion Na+ karena Na kurang kuat berikatan 

dengan protein, kemudian ion Cl- akan berikatan dengan filamen protein bermuatan 

positif dan menyebabkan filamen protein bermuatan negatif, yang mengakibatkan 

protein protein akan bermuatan sama. Oleh karena itu terjadi penolakan antar 

filamen mengakibatkan ruang antar filamen menjadi lebih luas dan air yang terikat 

dan kemudian tertahan menjadi lebih banyak, sehingga daya mengikat air atau 

WHC meningkat pula (Ockerman, 1983). 

 

4.2.2 Rendemen 

 

Analisa ragam menunjukkan (Lampiran 4), perlakuan proporsi tepung porang 

: tepung tapioka serta penambahan garam (NaCl) menunjukkan interaksi dan 

memberikan pengaruh nyata (α=0,05). Hasil uji DMRT α=5% dari rendemen akibat 

proporsi tepung tapioka : tepung porang serta penambahan garam (NaCl) dapat 

dilihat pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Rerata Rendemen Bakso Sapi Akibat Proporsi Tepung Porang : Tepung 

Tapioka dan Penambahan NaCl 

TepungPorang 
(%) 

: 
TepungTapioka 
  (%) 

NaCl 
(%) 

Rendemen 
(%) 

DMRT 
(α = 5%) 

1 : 31  
2 
 

106,253 a 

1,451– 
1,657 

3 : 29 109,277 b 
5 : 27 112,770 cd 
1 : 31  

4 
 

107,470 a 
3 : 29 112,460 c 
5 : 27 114,903 e 
1 : 31  

6 
 

111,820 c 
3 : 29 114,400 de 
5 : 27 115,340 e 

Keterangan: 
- angka dengan notasi yang tidak sama menunjukkan berbeda nyata (α=0,05) 
- setiap data merupakan rata-rata 3 kali ulangan 

 

 Hasil rendemen bakso dalam penelitian ini diperoleh dari perbandingan hasil 

bakso yang telah mengalami perebusan dan adonan bakso sebelum perebusan 

dikali 100%. Tiap adonan bakso sebelum direbus ditimbang dahulu, kemudian 

dijadikan bulatan bakso dan menghasilkan produk bakso dengan hasil akhir setelah 

perebusan berkisar antara  13,7g - 15,79 g / bulatan bakso 

Tabel 4.3 menyatakan bahwa rendemen bakso sapi terendah terdapat pada 

proporsi tepung porang 1% : tepung tapioka 31% dan penambahan NaCl 2%. 

Sedangkan rendemen bakso tertinggi adalah pada proporsi tepung porang 3% : 

tepung tapioka 27% dan penambahan NaCl 6%. Hal ini dikarenakan karena pada 

tepung porang terdapat hidrokoloid yaitu glukomanan yang memiliki kemampuan 

menyerap air yang tinggi sehingga menyebabkan rendemen bakso sapi menjadi 

meningkat.  

Tepung porang memiliki daya mengikat air yang lebih besar dibandingkan 

dengan tepung tapioka. Oleh sebab itu semakin meningkatnya level tepung porang 

dan semakin menurunnya level tepung tapioka pada proporsi tepung porang : 

tepung tapioka akan meningkatkan nilai rendemen pada bakso sapi. Penelitian Hsu 

(1999a), penggunaan tepung konjak sebesar 1% yang dilarutkan ke dalam air 

sebanyak 20% pada pembuatan emulsified meatball, dapat menghasilkan rendemen 

bakso sebesar 102,94% tanpa adanya penambahan pati. Hal ini terjadi karena 

glukomanan mempunyai sifat mengembang yang besar di dalam air dan daya 

mengembangnya mencapai 138 - 200% dan terjadi secara cepat, sedangkan pati 
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yang merupakan komponen dominan dalam tepung tapioka, daya mengembangnya 

hanya sebesar 25% (Wu and Fang, 2003) 

Penambahan NaCl pada bakso sapi juga mempengaruhi penyerapan air 

sehingga meningkatkan rendemen. NaCl selain sebagai pemberi cita rasa juga 

memiliki fungsi sebagai bahan pengikat air. Penambahan NaCl pada pembuatan 

bakso sapi dilakukan pada saat awal penggilingan daging. Penambahan garam 

dapat meningkatkan kelarutan protein disebabkan garam melemahkan interaksi di 

antara gugus protein yang berbeda muatan (Honikel, 1989). Protein tersebut akan 

berperan dalam mengikat air sehingga rendemen pun akan meningkat. Susut berat 

bakso sapi akan menurun dengan semakin banyaknya garam yang ditambahkan 

karena garam dapat menghambat keluarnya cairan selama pemasakan sehingga 

akan memperkecil penyusutan (Sunarlim, 1992). 

 

 

Gambar 4.1 Korelasi WHC dengan Rendemen 

 

Gambar 4.1 menunjukkan jika semakin tinggi Water Holding Capacity (WHC) 

pada bakso sapi, maka rendemen bakso sapi akan meningkat pula. Hubungan 

antara WHC dan rendemen dapat ditulis dengan rumus korelasi R2 = 0,825. WHC 

yang tinggi pada bakso akan mengurangi terjadinya susut masak atau cooking loss 

saat proses pemasakan berlangsung, sehingga pada saat pemasakan air yang 

keluar menjadi lebih sedikit yang mengakibatkan susut masaknya rendah. WHC 
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yang tinggi menununjukkan air yang terikat pada matriks bakso semakin tinggi pula, 

hal ini akan berpengaruh terhadap meningkatnya rendemen bakso sapi. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Komariah (2005), daya mengikat air yang menjadi lebih 

tinggi menyebabkan adonan tersebut dapat menahan atau mengikat air yang 

banyak sehingga pada saat pemasakan air yang keluar menjadi lebih sedikit yang 

mengakibatkan susut beratnya rendah. Sedikitnya air yang keluar selama 

pemasakan menyebabkan berat bakso yang dihasilkan semakin besar sehingga 

rendemennya akan semakin tinggi. Selain itu, WHC yang meningkat menunjukkan 

penyerapan air oleh bakso, akibat penambahan tepung porang meningkat pula, 

sehingga rendemen dari bakso sapi akan meningkat. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Wu and Fang (2003) bahwa gluomanan dalam tepung porang 

mempunyai sifat mengembang yang besar di dalam air dan daya mengembangnya 

mencapai 138 - 200%, sedangkan pati yang merupakan komponen dominan dalam 

tepung tapioka, daya mengembangnya hanya sebesar 25%. 

 

4.2.3 Kekenyalan 

 

Kekenyalan pada produk bakso sapi diukur menggunakan Tensile Strenght. 

Prinsip dasar Tensile Strength adalah menentukan gel strength (kekenyalan) bakso 

dengan memberikan beban pada bahan melalui jarum alat. Hasil analisis diolah 

menggunakan software dan akan menghasilkan satuan N (Newton). Analisa ragam 

menunjukkan (Lampiran 5), perlakuan proporsi tepung porang : tepung tapioka serta 

penambahan garam (NaCl) tidak menunjukkan adanya interaksi, tetapi memberikan 

pengaruh nyata (α=0,05) terhadap kekenyalan bakso sapi. Hasil uji BNT α=5% dari 

kekenyalan akibat proporsi tepung porang : tepung tapioka dapat dilihat pada Tabel 

4.4. 
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Tabel 4.4 Rerata Kekenyalan Bakso Sapi Akibat Proporsi Tepung Porang : Tepung 

Tapioka 

Tepung Porang (%) : Tepung Tapioka (%) 
Kekenyalan 

(N) 
BNT (α = 5%) 

1 : 31 10.79 a 
0,85 3 : 29 11.94 b 

5 : 27 14.08 c 
Keterangan: 
- angka dengan notasi yang tidak sama menunjukkan berbeda nyata (α=0,05) 
- setiap data merupakan rata-rata 3 kali ulangan 
 
 

Tabel 4.4 menyatakan semakin meningkat level tepung porang dan 

menurunnya level tepung tapioka pada proporsi tepung porang : tepung tapioka, 

maka tingkat kekenyalan pada bakso sapi akan meningkat. Rerata kekenyalan 

tertinggi pada bakso sapi terdapat pada proporsi tepung porang 5% : tepung tapioka 

27%, dan rerata tingkat kekenyalan terendah terdapat pada proporsi tepung porang 

1% : tepung tapioka 31%. Semakin meningkatnya proporsi tepung porang dan 

menurunnya proporsi tepung tapioka, maka kekenyalan pada bakso sapi akan 

meningkat pula. Hal ini terjadi karena pada tepung porang terdapat glukomanan 

yang bersifat hidrokoloid yang berfungsi sebagai binding agents yang dapat 

mengikat komponen pada bakso sapi sehingga kekuatan gel yang terbentuk akan 

semakin kuat dan semakin kompak. Menurut Indrarmono (1987), kekenyalan bakso 

ditentukan oleh tingkat kerapatan struktur matriks yang terbentuk akibat pemanasan. 

Semakin tinggi kerapatan struktur matriks, maka semakin tinggi nilai kekenyalan 

bakso. Selain itu semakin meningkatnya air yang terikat pada bakso sapi maka 

kekenyalannya akan semakin meningkat pula. Huang et al. (2002) melaporkan jika 

dilakukan penambahan KGM (Konjac  Glucomannan) dengan konsentrasi diatas 1% 

maka akan menghasilkan gel yang semakin kuat dan elastis. 

 

Tabel 4.5 Rerata Kekenyalan Bakso Sapi Akibat Penambahan NaCl 

NaCl (%) Kekenyalan (N) BNT (α = 5%) 

2 11,46 a 
0,85 4 12,17 a 

6 13,19 b 
Keterangan: 
- angka dengan notasi yang tidak sama menunjukkan berbeda nyata (α=0,05) 
- setiap data merupakan rata-rata 3 kali ulangan 
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 Hasil uji BNT (α = 5%) dari rendemen akibat penambahan NaCl dapat dilihat 

pada Tabel 4.5. Rerata kekenyalan bakso sapi akibat penambahan NaCl 

menunjukkan semakin meningkatnya level penambahan NaCl, maka kekenyalan 

bakso sapi akan meningkat pula. Rerata kekenyalan tertinggi, terdapat pada 

penambahan NaCl sebesar 6%, yaitu sebesar 13,19 N, sedangkan rerata tingkat 

kekenyalan terendah terdapat pada level penambahan NaCl sebesar 2%, yaitu 

sebesar 11,46 N. Hal ini terjadi karena NaCl mempunyai kemampuan sebagai 

bahan pengikat, yang akan membantu memperkuat matriks pada bakso sapi, 

sehingga dihasilkan tekstur bakso yang kompak yang dapat mempengaruhi tingkat 

kekenyalan. 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 tolak menolak tersebut mengakibatkan ruang di antara protein 

bertambah sehingga memberikan tempat yang lebih banyak untuk mengikat air, 

sehingga meningkatkan WHC. WHC yang tinggi tersebut mengakibatkan matriks 

bakso semakin kuat dan kekenyalan pada bakso meningkat (Hatta, 2006). 

 

4.2.4 Potensial Hidrogen (pH) 

 

Potensial Hidrogen (pH) bakso sapi akibat proporsi tepung tapioka : tepung 

porang dan penambahan NaCl berdasarkan analisa ragam (Lampiran 6) 

menunjukkan tidak terjadi interaksi antarat proporsi tepung porang : tepung tapioka 

dan penambahan garam NaCl, tetapi penambahan (NaCl) memberikan pengaruh 

yang nyata (α=0,05) terhadap pH bakso sapi. Rerata pH bako sapi akibat 

penambahan garam (NaCl) terdapat pada Tabel 4.5 

 

Tabel 4.5 Rerata pH Bakso Sapi Akibat Proporsi Penambahan NaCl 

NaCl (%) pH BNT (α = 5%) 

2 6.42 a 

0.22 4 6.53 a 

6 6.77 b 
Keterangan: 
- angka dengan notasi yang tidak sama menunjukkan berbeda nyata (α=0,05) 
- setiap data merupakan rata-rata 3 kali ulangan 
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Tabel 4.5 menyatakan penambahan level garam (NaCl) memberikan 

pengaruh yang nyata (α=0,05) terhadap pH bakso sapi. pH bakso sapi cenderung 

meningkat akibat penambahan garam (NaCl) walaupun tidak terlalu jauh 

peningkatannya. Peningkatan pH pada bakso sapi disebabkan karena penambahan 

NaCl yang semakin meningkat pula. NaCl pada pembuatan bakso selain berfungsi 

sebagai pemberi cita rasa juga berfungsi untuk meningkatkan pH daging pada saat 

pengolahan bakso. Diduga peningkatan pH terjadi karena, NaCl yang ditambahkan 

pada daging mengikat air berkompetisi dengan protein (salting out). Sementara itu 

semakin banyaknya NaCl yang ditambahkan maka ion Na+ juga semakin bertambah 

dan karena ketersediaan ion Na+ meningkat maka, ion tersebut akan  berikatan 

dengan gugus karbosilat. Menurut (Puolanne, 2010) ion Na+ akan mengikat gugus 

karboksilat bermuatan negatif di rantai samping asam asprtat dan asam glutamate. 

Hal ini mengakibatkan jumlah NH3 meningkat akibat protonasi H+ dan protein akan 

bersifat basa sehingga pH meningkat seiring dengan bertambahnya NaCl pada 

bakso sapi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sahoo (2004) penambahan NaCl dan 

KCl pada produk olahan daging akan berperan dalam meningkatkan pH protein otot. 

 

4.3 Organoleptik 

Uji organoleptik merupakan salah satu uji sensoris dengan metode ilmiah 

untuk menentukan, mengukur, dan menganalisis tanggapan konsumen terhadap 

produk tertentu yang dirasakan dengan indera pengelihatan, penciuman, dan perasa 

(Lawless dan Heyman, 2010). Uji organoleptik yang dilakukan pada produk bakso 

sapi dengan proporsi tepung porang : tepung tapioka dan penambahan NaCl adalah 

Uji Organolepik Non Oral dengan menggunaan metode hedonic scale scoring. 

Hedonic scale scoring merupakan salah satu metode yang digunakan sebagai uji 

penerimaan konsumen terhadap suatu produk tertentu atau produk baru. Tujuan dari 

metode hedonic scale scoring untuk mengetahui tingkat kesukaan konsumen 

terhadap produk dengan perlakuan tertentu yang diujikan. 

Kriteria uji hedonik pada bakso sapi dengan porporsi tepung porang : tepung 

tapioka dan penambahan NaCl adalah warna, aroma, kekenyalan dan kenampakan. 

Tingkat kesukaan konsumen atau skala hedonik yang digunakan menggunakan 

skala 1 sampai 5 (1 = “sangat tidak menyukai”, 2 = “tidak menyukai”, 3 = “agak 

menyukai”, 4 = “menyukai”, 5 = “sangat menyukai”). Produk akan diujikan kepada 
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panelis, penelis yang akan menguji produk bakso sapi adalah panelis yang tidak 

terlatih yang secara keseluruhan berjumalah 36 orang.  

 

4.3.1 Warna 

Parameter warna merupakan parameter yang mempengaruhi penerimaan 

suatu produk, karena pada umumnya penerimaan produk yang pertama kali dilihat 

adalah warna. Parameter warna yang diamati pada bakso sapi dengan proporsi 

tepung porang : tepung tapioka dan penambhan NaCl memiliki rerata nilai kesukaan 

berkisar antara 2  (tidak meyukai) sampai 3,81 (menyukai). Hasil analisa ragam 

(Lampiran 7) menunjukkan, proporsi tepung porang : tepung tapioka dan 

penambahan NaCl berpengaruh nyata (α=0,05) pada tingkat kesukaan panelis 

terhadap warna bakso sapi. Rerata nilai kesukaan panelis terhadap bakso sapi 

akibat proporsi tepung porang : tepung tapioka dan penambahan NaCl dapat dilihat 

pada Gambar 4.1. 

 

 

Gambar 4.1 Grafik Rerata Organoleptik Warna Bakso Sapi Akibat Perlakuan 

Proporsi Tepung Porang : Tepung Tapioka dan Penambahan NaCl 

 

Gambar 4.1 menunjukkan, nilai rerata kesukaan tertinggi untuk parameter 

warna pada bakso sapi adalah pada proporsi porang 3% : tapioka 29%  dan 

penambahan NaCl sebesar 2%. Nilai rerata terendah adalah bakso sapi dengan 

proporsi porang 5% : tapioka 27%  dan penambahan NaCl sebesar 4%. Warna yang 
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dihasilkan pada produk bakso sapi yang telah direbus memiliki penurunan 

kecerahan dengan semakin bertambahnya tepung porang yang ditambahkan. Hal ini 

karena tepung porang yang digunakan berwarna krem sampai coklat terang 

sehingga dengan semakin banyak tepung porang yang ditambahkan akan 

menyebabkan warna bakso sapi akan semakin gelap, sehingga kurang disukai oleh 

panelis. Penambahan garam (NaCl) kurang berpengaruh terhadap warna atau 

tingkat kecerahan bakso sapi karena sifat dari NaCl sendiri yang berwarna putih dan 

cenderung menghasilkan warna yang netral jika ditambahkan pada makanan. 

Tepung porang memiliki warna yang cenderung kecoklatan dan jika diaplikasikan ke 

produk akan menghasilkan produk yang lebih gelap, karena adanya reaksi antara 

gugus karboksil pada gula pereduksi dengan gugus amina primer pada asam amino 

(Johnson, 2007). Sehingga dengan semakin meningkatnya level penambahan 

tepung porang pada proporsi tepung porang : tepung tapioka, maka warna dari 

bakso sapi akan cenderung lebih gelap, hal ini diduga mempengaruhi tingkat 

kesukaan konsumen karena konsumen lebih menyukai bakso dengan warna yang 

cerah.  

 

4.3.2 Aroma 

 

Aroma merupakan parameter yang penting dalam produk olahan daging. Uji 

aroma pada organoleptik bertujuan untuk mengetahui kondisi  bakso sapi menurut 

panelis. Rerata nilai kesukaan panelis terhadap aroma bakso sapi akibat proporsi 

tepung porang : tepung tapioka dan penambahan NaCl berkisar 3,42 (agak 

menyukai) – 3,81 (menyukai). Pengaruh proporsi tepung porang : tepung tapioka 

dan penambahan NaCl terhadap aroma  bakso sapi dapat dilihat pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Grafik Rerata Organoleptik Aroma Bakso Sapi Akibat Perlakuan 

Proporsi Tepung Porang : Tepung Tapioka dan Penambahan NaCl  

 

 

Gambar 4.2 menunjukkan, nilai rerata kesukaan untuk parameter aroma 

untuk antar perlakuan pada bakso sapi tidak berbeda jauh. Berdasarkan hasil 

analisa ragam (Lampiran 8) menunjukkan bahwa proporsi tepung porang : tepung 

tapioka dan penambahan NaCl tidak berpengaruh nyata (α=0,05) pada tingkat 

kesukaan panelis terhadap aroma bakso sapi.  

Tiap perlakuan menunjukkan tingkat kesukaan terhadap aroma yang hampir 

sama dan tidak bisa dibedakan oleh panelis. Proporsi tepung porang : tepung 

tapioka dan penambahan NaCl tidak berpengaruh terhadap aroma dari bakso sapi. 

Santoso (2011) menyatakan bahwa mie dengan penambahan tepung porang 

memiliki aroma yang cenderung sama atau netral. Tepung porang memiliki sifat 

salah satunya adalah tidak berbau dan berasa sehingga panelis sulit untuk 

membedakan aromanya. Pembuatan bakso sapi untuk tiap perlakuan, 

menggunakan jumlah daging serta bahan tambahan seperti bumbu dalam jumlah 

yang sama, sehingga menimbulkan aroma yang hampir seragam yang tidak bisa 

dibedakan oleh panelis.  

Yang et al. (2009) menjelaskan bahwa kandungan glukomanan dalam 

tepung porang tidak mengubah aroma serta rasa asli produk apabila ditambahkan 
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dalam komposisi yang sesuai. Dave and McCarthy (1997) dalam Setyawati (2013), 

juga menyatakan tepung porang banyak dimanfaatkan sebagai bahan tambahan 

dalam industri pangan karena tidak mengubah sifat organoleptik bahan baku apabila 

ditambahkan pada konsentrasi yang tepat. Aroma akan lebih dipengaruhi oleh 

penambahan bumbu bumbu, seperti bawang putih dan lada. Selain itu yang 

mempengaruhi aroma pada pembuatan bakso adalah daging dan juga penambahan 

tepung yang terlalu tinggi Purnomo (1990). 

 

4.3.3 Kekenyalan 

 

Kekenyalan merupakan sifat pangan yang mempengaruhi penerimaan 

konsumen. Rerata nilai kesukaan panelis terhadap kekenyalan   bakso sapi akibat 

proporsi tepung porang : tepung tapioka dan penambahan NaCl berkisar berkisar 

antara 2,64 (tidak menyukai) – 4,0 (menyukai). Pengaruh proporsi tepung porang : 

tepung tapioka dan penambahan NaCl terhadap kekenyalan bakso sapi dapat dilihat 

pada Gambar 4.3 

 

Gambar 4.3 Grafik Rerata Organoleptik Kekenyalan Bakso Sapi Akibat Perlakuan 

Proporsi Tepung Porang : Tepung Tapioka dan Penambahan NaCl  

 

Gambar 4.3 menunjukkan, nilai rerata tertinggi untuk parameter kekenyalan 

pada   bakso sapi adalah pada proporsi porang 3% : tapioka 29% dan penambahan 

NaCl sebesar 4%. Nilai rerata kesukaan terendah terhadap kekenyalan adalah 

proporsi porang 5% : tapioka 27% dan penambahan NaCl sebesar 6%. Berdasarkan 
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hasil analisa ragam (Lampiran 9) menunjukkan bahwa proporsi tepung porang : 

tepung tapioka dan penambahan NaCl berpengaruh nyata (α=0,05) pada tingkat 

kesukaan panelis terhadap kekenyalan bakso daging. Tingkat kekenyalan pada 

bakso disebabkan oleh level penambahan tepung porang meningkat dan level 

penambahan tepung tapioka menurun pada proporsi tepung porang : tapioka dan 

level NaCl yang semakin meningkat, sehingga menghasilkan tekstur yang kuat dan 

kompak. Tepung porang dan NaCl yang semakin meningkat penambahannya akan 

membuat matriks gel yang kuat menahan air. Tetapi untuk tingkat kesukaan panelis 

tidak menyukai tekstur yang terlalu kenyal ataupun terlalu lembek. Rerata kesukaan 

tertinggi adalah pada proporsi tepung porang 3% : tepung tapioka 29% dan 

penambahan NaCl 4%. Sedangkan penambahan tepung porang yang semakin 

tinggi untuk tingkat kesukaan panelis akan menurun karena tekstur yang dihasilkan 

semakin kenyal. Begitu juga dengan semakin meningkatnya NaCl maka rerata 

tingkat kesukaan panelis akan menurun juga karena dengan semakin 

bertambahanya NaCl maka kekenyalan akan meningkat pula. Semakin 

meningkatnya proporsi tepung porang dan penembahan NaCl, maka matriks yang 

tebentuk akan semakin kompak dan semakin tinggi kerapatan struktur matriks. Hal 

ini akan semakin meningkatkan tekstur bakso sapi (Komariah, 2005). 

 

4.3.4 Kenampakan 

 

Tujuan uji kenampakan adalah untuk mengetahui kesukaan panelis terhadap 

kondisi produk bakso sapi. Rerata nilai kesukaan panelis terhadap kenampakan   

bakso sapi akibat proporsi tepung porang : tepung tapioka dan penambahan NaCl 

berkisar berkisar antara 2,6 (tidak menyukai) – 3,5 (agak menyukai). Hasil analis 

ragam (Lampiran 10) menunjukkan bahwa pengaruh proporsi tepung porang : 

tepung tapioka dan penambahan NaCl memberikan pengaruh nyata (α=0,05) 

terhadap kenampakan bakso sapi. Rerata organoleptik kenampakan bakso sapi 

akibat pengaruh proporsi tepung porang : tepung tapioka dan penambahan NaCl 

dapat dilihat pada Gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 Grafik Rerata Organoleptik Kenampakan Bakso Sapi Akibat Perlakuan 

Proporsi Tepung Porang : Tepung Tapioka dan Penambahan NaCl  

 

Tabel 4.4 menunjukkan nilai tertinggi dari kesukaan panelis terhadap 

kenampakan bakso sapi terdapat pada proporsi porang 1% : tapioka 31% dan 

penambahan NaCl sebesar 4%. Sedangkan nilai terendah terdapat pada proporsi 

porang 5% : tapioka 27% dan penambahan NaCl sebesar 2%. Hal ini diakibatkan 

karena ketika tepung porang ditambahkan ke produk maka akan menghasilkan 

produk bakso sapi dengan debrish atau pengotor pada tepung porang. Debrish pada 

tepung porang berbentuk bintik bintik hitam, sehingga semakin banyak 

perbandingan tepung porang : tepung tapioka yang ditambahkan maka bintik-bintik 

pada produk akan semakin banyak. Sedangkan semakin banyaknya penambahana 

NaCl akan membuat struktur bakso menjadi kompak sehingga mengurangi rongga 

rongga yang terbentuk pada bakso sapi. Rahmawati (2012) menyatakan bahwa 

semakin banyak penggunaan tepung porang maka kesukaan panelis terhadap 

kenampakan beras tiruan akan semakin menurun. 

 

4.4 Penentuan Perlakuan Terbaik Fisik dan Organoleptik 

 

Penentuan perlakuan terbaik karakteristik fisik dan organoleptik bakso sapi 

dilakukan dengan Multiple Attribute (Zeleny, 1992). Penentuan perlakuan terbaik 

orgaoleptik, parameter yang digunakan diambil dari hasil uji organoleptik – non oral 
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dengan menggunakan 36 orang panelis tidak terlatih tanpa adanya pembobotan 

pada tiap parameternya. Tabel hasil penentuan perlakuan terbaik karateristik fisik 

dan organoleptik berdasakan proporsi tepung porang : tepung tapioka dan 

penambahan NaCl terdapat pada Tabel 4.6 

 

Tabel 4.6 Perlakuan Terbaik Karateristik Fisik dan Organoleptik Bakso Sapi  Akibat 

Proporsi Tepung Porang : Tepung Tapioka dan Penambahan NaCl 

    Tepung Porang  : Tepung Tapioka  
    (%)         (%) 

NaCl 
(%) 

Perlakuan Terbaik 

Fisik Organoleptik 

1 : 31 
2 

0,334 0,218 
3 : 29 0,278 0,144 
5 : 27 0,225 0,388 
1 : 31 

4 

0,285 0,177 

3 : 29 0,171 0,064* 
5 : 27 0,085 0,307 
1 : 31 

6 

0,181 0,178 
3 : 29 0,098 0,261 

5 : 27 0,018* 0,361 
Keterangan : * = Perlakuan Terbaik 

 

Perlakuan terbaik ditentukan dengan cara mengambil nilai terendah dari hasil 

perhitungan (Lampiran 11 dan Lampiran 12). Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui 

nilai terendah pada perlakuan terbaik fisik adalah proporsi tepung porang 5% : 

tepung tapioka 27% dan penambahan NaCl 6%. Sehingga diperoleh perlakuan 

terbaik dari karateristik fisik yaitu bakso sapi dengan proporsi tepung porang 5% : 

tepung tapioka 27% dan penambahan NaCl sebesar 6%. Penentuan perlakuan 

terbaik organoleptik, diperoleh dari nilai terendah hasil perhitungan yaitu proporsi 

tepung porang 3% : tepung tapioka 29% dan penamambahan NaCl 4%, sehingga 

diperoleh perlakuan terbaik dari organoleptik adalah bakso sapi dengan proporsi 

tepung porang 3% : tepung tapioka 29% dan penambahan NaCl sebesar 4%. 

 

4.5 Uji T Perbandingan Bakso Sapi Perlakuan Terbaik Fisik dengan Bakso Sapi 

Kontrol  

 

Uji T merupakan suatu uji yang digunakan untuk menilai apakah mean dan 

keragaman dari dua kelompok berbeda secara statistik satu sama lain. Analisis ini 
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digunakan untuk membandingkan mean dan keragaman dua data kelompok. Uji T 

berpasangan digunakan untuk menguji perbedaan antara dua pengamatan. Uji T 

berpasangan biasa dilakukan pada subjek yang diuji pada situasi sebelum dan 

sesudah proses, atau subjek yang berpasangan ataupun serupa. 

Perlakuan terbaik fisik bakso sapi yaitu perlakuan bakso sapi dengan 

proporsi tepung porang 5% : tepung tapioka 27% dan penamabahn Nacl sebesar 

6% adalah perlakuan terbaik, sedangkan untuk bakso sapi kontrol merupakan bakso 

sapi tanpa menggunakan proporsi tepung porang, tetapi menggunakan STPP 

sebesar 0,3% dan NaCl sebesar 3%. Data bakso sapi hasil perlakuan terbaik fisik 

dan bakso sapi perlakuan kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.7 

  

Tabel 4.7 Data Bakso Sapi Hasil Perlakuan Terbaik Fisik (Tepung Porang 5% : 

Tepung Tapioka 27% dan NaCl 6%) dengan Bakso Sapi Kontrol 

Parameter 
Bakso Sapi 

Perlakuan Terbaik 
Bakso Sapi 

Kontrol* 
Notasi 

(Uji T 5%) 

Rendemen (%) 115,34 117,31 tn 
WHC (%) 74,54 75,89 tn 
Kekenyalan  (N) 15,03 11,47 * 
pH (%) 6,76 6,81 tn 

Keterangan *: Bakso sapi tanpa penambahan porang, dengan penambahan STPP 0,3% dan NaCl 3% 

 

 Tabel 4.7 menyatakan bahwa, bakso sapi dengan perlakuan terbaik yaitu 

dengan proporsi tepung porang 5% : tepung tapioka 27% dan penambahan NaCl 

6% dibandingkan dengan perlakuan kontrol yaitu tanpa penambahan porang dan 

menggunakan STPP 0,3% dan NaCl sebesar 3% tidak berbeda nyata untuk 

parameter Rendemen, WHC, dan pH. Sedangkan untuk parameter kekenyalan 

bakso sapi perlakuan terbaik jika dibandingkan dengan bakso sapi perlakuan kontrol 

menunjukkan perbedaan yang nyata (Lampiran 13). 

 Berdasarkan Tabel 4.7 uji T pada bakso sapi perlakuan terbaik dan 

perlakuan kontrol tidak memberikan pengaruh yang nyata (α=0,05) terhadap 

parameter rendemen. Hal ini terjadi karena penambahan porang pada bakso sapi 

perlakuan terbaik dan penembahan STPP pada bakso sapi perlakuan kontrol 

memiliki fungsi yang sama yaitu berperan sebagai bahan pengikat air. Penambahan 

STTP dilakuakan saat penggilingan bakso berfungsi untuk menaikkan pH saat 

proses, sehingga lebih banyak air yang terikat pada adanan dan susut masak pun 
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berkurang (Hsu, 2000). Porang yang ditambahkan pada perlakuan terbaik juga 

memiliki peran yang sama yaitu mengikat air. Wu and Fang (2003) menyebutkan 

bahwa glukomannan pada tepung porang mempunyai kemampuan menyerap air 

tinggi.  

 WHC pada bakso sapi perlakuan terbaik dan perlakuan kontrol menurut hasil 

uji T tidak menunjukkan perbedaan yang nyata (α=0,05). Hal ini menunjukkan 

penggunaan proporsi tepung porang 5% : tapioka 27% dan penambahan NaCl 6% 

mamberikan efek daya mengikat air atau WHC yang tidak jauh berbeda dengan 

penamabahan STPP 0,3% dan NaCl 3% pada bakso sapi kontrol. Hal ini terjadi 

karena tepung porang memiliki kemiripan karakteristik dengan STPP dalam 

pengolahan bakso. STPP bersifat basa yang mengakibatkan pH dan daya mengikat 

air menjadi lebih tinggi. Daya mengikat air yang menjadi lebih tinggi tersebut 

menyebabkan adonan yang dihasilkan liat dan lengket. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa adonan tersebut dapat menahan atau mengikat air yang banyak sehingga 

pada saat pemasakan air yang keluar menjadi lebih sedikit yang mengakibatkan 

susut beratnya rendah (Komariah, 2005). Sedangkan hidrokoloid pada tepung 

porang pada pembuatan bakso sapi, ditambahkan 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 yang terbentuk (Tricahyono, 2012) 

 Kekenyalan bakso sapi perlakuan kontrol dan bakso sapi perlakuan terbaik 

menurut hasil uji T memberikan perbedaaan yang nyata. Bakso sapi perlakuan 

terbaik memliki rerata kekenyalan yang lebih tinggi dibanding dengan bakso sapi 

perlakuan kontrol. Nilai kekenyalan bakso sapi perlakuan terbaik adalah 15,03 N 

sedangkan nilai kekenyalan bakso sapi perlakuan kontrol adalah 11,47 N. Hal ini 

terjadi karena kualitas tekstur bakso dipengaruhi kadar air, lemak dan protein, serta 

jenis dan jumlah tepung (Pandisurya, 1983). Jenis tepung diduga mempengaruhi 

kekenyalan produk bakso sapi pada penelitian ini. Dimana bakso sapi perlakuan 

terbaik menggunakan proporsi tepung porang : tepung tapioka sedangkan bakso 

sapi perlakuan kontrol hanya menggunakan tepung tapioka sebesar 32% (b/b 

daging). Menurut Indrarmono (1987), tekstur bakso ditentukan oleh tingkat 

kerapatan struktur matriks yang terbentuk akibat pemanasan. Semakin tinggi 

kerapatan struktur matriks, maka semakin tinggi nilai kekuatan gel bakso. 
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 Hasil uji T menyatakan bakso sapi perlakuan terbaik dan perlakuan kontrol 

tidak memberikan pengaruh yang nyata (α= 0,05) terhadap pH. pH bakso kontrol 

dan pH perlakuan terbaik tidak berbeda jauh yaitu 6,81 untuk pH bakso sapi kontrol 

dan 6,76 untuk pH bakso sapi perlakuan terbaik. Menurut penelitian Agustina (2013) 

pH bakso sapi di Kota Malang adalah sekitar 6,2 – 7,2. Perbedaan pH pada bakso 

dikarenakan perbedaan pH bahan baku yaitu pH daging saat pengolahan. Pada 

bakso sapi perlakuan kontrol, STPP yang ditambahankan mengandung muatan 

negatif yang dapat bergabung dengan muatan positif dari protein daging sehingga 

terjadi kelebihan muatan negatif dan menyebabkan peningkatan nilai pH menjadi 

lebih tinggi. 

 

4.6 Uji T Perbandingan Bakso Sapi Perlakuan Terbaik Organoleptik dengan 

Bakso Sapi Kontrol 

 

Tabel 4.8 Data Bakso Sapi Hasil Perlakuan Terbaik Organoleptik (Tepung porang 

3% : Tepung Porang 29% dan NaCl 4%) dengan Bakso Sapi Kontrol 

Parameter 
Bakso Sapi 

Perlakuan Terbaik 
Bakso Sapi 

Kontrol* 
Notasi 

(Uji T 5%) 

Warna 3,31 3,78 tn 
Aroma 3,81 4,11 tn 
Kekenyalan 3,50 3,56 tn 
Kenampakan 3,39 3,72 tn 

Keterangan *: Bakso dengan penambahan STPP 0,3% dan NaCl 3% 

 

 Berdasarkan tabel nilai kesukaan, bakso sapi perlakuan terbaik dengan 

proporsi tepung porang 3% : tepung tapioka 29% dan NaCl 4% memiliki nilai rerata 

kesukaan untuk warna 3,31 (agak menyukai), aroma 3,81 (menyukai), kekenyalan 

3,50 (agak menukai) dan kenemapakan 3,39 (agak menyukai). Sedangkan untuk 

bakso sapi perlakuan kontrol yaitu dengan penambahan STPP 0,3% dan NaCL 

sebesar 3% nilai rerata kesukaan untuk warna 3,78 (menyukai), aroma 4,11 

(menyukai), kekenyalan 3,56 (menyukai) dan kenampakan 3,72 (menyukai). 

Berdasarkan Tabel 4.8, menyatakan bahwa hasil uji T (Lampiran 14) antara bakso 

sapi perlakuan terbaik dengan bakso sapi perlakuan kontrol tidak berpengaruh nyata 

walaupun nilai rerata kesukaan cenderung lebih tinggi bakso sapi perlakuan kontrol. 

Hasil uji organoleptik non oral (warna, aroma kenampakan, dan kekenyalan) 
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menunjukkan bahwa bakso sapi dengan proporsi tepung porang 3% : tepung 

tapioka 29% dan NaCl 4% dan bakso sapi kontrol STPP 0,3% dan NaCl 3% dapat 

diterima oleh panelis. 

 

4.7 Analisa Perlakuan Terbaik Fisik 

4.7.1 SEM  (Scanning Electron Microscopy) 

 

Scanning Electron Microscopy (SEM) pada bakso sapi dilakukan untuk 

mengetahui perbandingan antara mikrostruktur bakso sapi perlakuan terbaik dan 

bakso sapi perlakuan kontrol. Hasil Scanning Electron Microscopy (SEM) 

menunjukkan bahwa pada perlakuan terbaik secara fisik yaitu  bakso sapi dengan 

proporsi porang 5% : tepung tapioka 27% dan penambahan NaCl 6% memberikan 

perbedaan terhadap bakso kontrol terutama pada tekstur. Gambar mikrostruktur 

bakso pada tiap perlakuan dapat dilihat pada Gambar 4.5 

 

    
Kontrol perbesaran 500x Terbaik perbesaran 500x 
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Gambar 4.4 Gambar Mikrostruktur Bakso Sapi Kontrol dan Bakso Sapi Perlakuan 

Terbaik perbesaran 500x dan 1500x. 

 

Mikrostruktur pada bakso daging sapi kontrol dengan perbesaran 500x, 

menunjukkan adanya struktur matriks tiga dimensi, tetapi juga terbentuk rongga 

yang cukup banyak dan tidak seragam. Ukuran dari beberapa rongga pada bakso 

sapi yang terlihat pada hasil Scanning Electron Microscopy (SEM) berkisar antara, 

10,6 µm - 25,8 µm (±6,9). Hasil pengukuran rongga ronggga tersebut menunjukkan, 

rongga yang terbentuk pada bakso sapi kontrol berukuran tidak seragam dan cukup 

banyak rongga yang terbentuk. Bakso daging sapi perlakuan terbaik fisik, dengan 

perbesaran 500x menunjukkan mikrostruktur yang lebih baik daripada bakso sapi 

perlakuan kontrol. Hasil Scanning Electron Microscopy (SEM), menunjukkan pada 

mikrostruktur bakso sapi perlakuan terbaik fisik sudah terbentuk matriks tiga dimensi 

dan rongga rongga yang terbentuk lebih sedikit dan ukurannya lebih kecil daripada 

bakso sapi perlakuan kontrol. Kisaran rongga bakso sapi perlakuan terbaik, yaitu 7,6 

µm - 11,7 µm (±1,8). Diduga semakin sedikitnya rongga dan semakin seragamnya 

rongga yang terbentuk pada matriks gel bakso sapi maka kualitas bako sapi akan 

semakin meningkat. Hal ini karena matriks gel yang terbentuk seragam dan kompak 

sehingga akan menghasilkan struktur bakso sapi yang lebih baik. Hal ini sesuai 

pernyataan Pietrasik and Jarmolouk (2003), WHC yang tinggi akibat penambahan 

bahan pengikat akan meningkatkan kekompakan matriks gel dan berkurangnya 

struktur berongga yang menyebabkan meningkatkan tekstur pada bakso sapi. 

Kontrol perbesaran 1500x Terbaik perbesaran 1500x 
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Hasil Scanning Electron Microscopy (SEM) perbesaran 1500x, juga 

menunjukkan terbentuknya matriks 3 dimensi, tetapi lebih jelas pada bakso sapi 

perlakuan kontrol daripada bakso sapi perlakuan terbaik. Barbut (1995), melaporkan 

bahwa matriks protein tebentuk seperti matriks spons terdiri dari untaian protein 

yang saling berhubungan untuk membentuk struktur tiga dimensi. Semakin banyak 

dan semakin besar ukuran rongga yang terbentuk pada matriks 3 dimensi, 

menunjukkan matriks tebentuk kurang homogen dan kurang kompak sehingga tidak 

bisa menahan komponen komponen lain pada struktur bakso sapi (Purnomo, 2008). 

Struktur ruang yang kasar dan lebih terbukanya jaringan tiga dimensi diasumsikan 

sebagai efek dari cooking loss dari jaringan tiga dimensi yang terbentuk 

(Rahardiyan, 2000). Rongga rongga yang terbentuk diasumsikan sebagai 

penyusutan pada protein jaringan yaitu spasi lemak yang mengalami penyusutan 

akibat dari proses pemasakan. Selain lemak, komponen air yang keluar dari jaringan 

juga berperan dalam keseragaman rongga rongga yang terbentuk (Acton et al., 

1983). 

SEM pada bakso sapi perlakuan terbaik menunjukkan sruktur permukaan 

yang lebih halus, kompak dan memiliki rongga yang lebih kecil dan sedikit, 

dibandingkan bakso sapi perlakuan kontrol yang memiliki permukaan yang kurang 

homogen, dan rongga-rongga yang terbentuk berukuran lebih besar dan banyak. 

Hal ini diduga karena bakso sapi perlakuan terbaik memiliki penambahan proporsi 

tepung porang sedangkan bakso sapi dengan perlakuan terbaik hanya 

menggunakan tepung tapioka. Dimana diketahui bahwa tepung porang mengandung 

glukomanan yang berfungsi sebagai agen pembentuk gel. Gel glukomanan 

berfungsi sebagai bahan pengikat yang akan meningkatkan daya mengikat air pada 

bakso sapi sehingga dapat meningkatkan tekstur pada bakso sapi (Akesowan, 

2007).  

Penambahan tepung porang yang lebih tinggi, pada bakso sapi akan 

menghasilkan struktur bakso sapi yang lebih kompak dan seragam. Hal ini karena 

tepung porang memiliki sifat mengembang yang besar di dalam air dan daya 

mengembangnya mencapai 138 - 200% dan terjadi secara cepat, sehingga granula 

dari tepung porang akan mengisi rongga matriks tiga dimensi pada bakso. Dimana 

menurut Barbut (1995), melaporkan bahwa matriks protein tebentuk seperti matriks 

spons terdiri dari untaian protein yang saling berhubungan untuk membentuk 
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struktur tiga dimensi.  Pengembangan yang tinggi ini akan mendesak rongga matriks 

3 dimensi sehingga akan terbentuk struktur yang kompak. Sedangkan pati yang 

merupakan komponen dominan dalam tepung tapioka, daya mengembangnya 

hanya sebesar 25%. Hal ini mengakibatkan masih terdapat rongga rongga pada 

bakso sapi tanpa penambahan tepung porang (Wu and Fang, 2003). Hasil 

pengamatan miktostruktur pada bakso sapi perlakuan terbaik, jika dibandingkan 

dengan litelatur (Gambar 2.6) memiliki beberapa perbedaan. Hasil pengamatan 

perlakuan terbaik menunjukkan rongga rongga yang terbentuk lebih kecil dari pada 

rongga yang terbentuk pada bakso dengan litelatur yang hanya menggunakan level 

penambahan tapioka. Penelitian Rahardiyan (2000), melaporkan penambahan level 

tapioka pada bakso sapi menunjukkan berkurangnya rongga dan meningkatkan 

struktur yang diinginkan pada bakso, tetapi masi terdapat rongga yang berukuran 

cukup besar (Gambar 2.6) jika dibandingkan dengan hasil penelitian SEM pada 

bakso sapi perlakuan terbaik.  

 

4.7.2 Analisa Kadar Oksalat dan Kadar Glukomanan Perlakuan Terbaik 

 

Tabel. 4.9 Hasil Analisa Oksalat dan Glukmanan Perlakuan Terbaik 

Perlakuan Terbaik 
Kadar Oksalat  

(g/100g) 
Glukomanan  

(%) 

 
Tepung Porang 5% : Tepung Tapioka 27% dan NaCl  6%   

 
1,073 

 
3,59 

 

 

 Hasil analisa kimia kadar oksalat pada bakso sapi perlakuan terbaik yaitu 

proporsi tepung porang 5% : tepung tapioka 27% dan penambahan NaCl 6% 

menunjukkan adanya kandungan oksalat sebesar 1,073 gram/100 gram bakso. 

Sedangkan menurut. Menurut Noor (2002), dosis yang mampu menyebabkan 

pengaruh yang fatal adalah antara  10–15 g, sementara Li et al. (2010) menyatakan, 

batas aman konsumsi oksalat per hari yang diizinkan di Inggris sebesar  70–150 

mg/hari. Sedangkan untuk pasien yang memiliki penyakit ginjal, American Dietetic 

Association’s Nutrition Care Manual merekomendasikan agar mengkonsumsi 

oksalat kurang dari 40-50 mg per hari (Nephrology Department, 2005). Dari hasil 

analisa kadar oksalat dibandingkan dengan kadar oksalat menurut litelatur, basko 

sapi dengan penambahan tepung porang mengadung oksalat yang cukup tinggi 
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dibandingkan dengan litelatur, sehingga belum bisa dikonsumsi tanpa adanya upaya 

penurunan kadar oksalat pada bahan baku yaitu tepung maupun pada bakso.  Efek 

fatal konsumsi bahan pangan yang mengandung oksalat adalah terjadinya endapan 

kristal kalsium oksalat dalam ginjal dan membentuk batu  ginjal.  Menurut Jiang et al. 

(1996), kandungan oksalat yang tinggi dalam urin atau komponen darah dapat 

menyebabkan penyakit ginjal, kekurangan vitamin, dan penyakit usus. 

 Kadar glukomanan hasil analisa perlakuan terbaik menunjukkan kadar 

glukomanan pada bakso sapi sebesar 3,59%. Kadar glukomanan pada bakso sapi 

akan membantu dalam terbentuknya gel sehingga akan memperbaiki tekstur. 

Glukomanan dalam penambahan bakso sapi berperan sebagai bahan pengikat dan 

sebagai pengganti penggunaan STPP. Hal ini karena glukomanan yang bersifat 

hidrokoloid yang berfungsi sebagai binding agents yang dapat mengikat komponen 

pada bakso sapi sehingga kekuatan gel yang terbentuk akan semakin kuat dan 

semakin kompak (Indrarmono,1987). 


