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ABSTRACT 

The aim of this research was to determine the best percentage of porang 

flour (Amorphophallus oncophillus) addition on color, texture, and sensory 

evaluation. The materials used the research were meatballs from meat, porang 

flour, tapioca flour, onion fried, garlic fried, pepper, salt, white eggs, and ice 

stone. The treatments in the research were addition 0%, 1%, 2%, 3%, and 4% of 

total beef. The research method was experiment and used experimental design 

with Completely Randomized Design (CRD) which consist of 5 treatments and 4 

replications. The statistic was analyzed by Analysis of variance (ANOVA) and 

when significant result continued by Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). The 

result showed that that treatments P0, P1, P2, P3, and P4 didn’t give significant 

effect (P > 0.05) on color, texture, and sensory evaluation (taste, texture, flavor, 

and color). The best treatment on the research is meatballs that made with porang 

flour 0 % (P0). The conclusion of this research the addition of porang flour can not 

influence on color, texture, and sensory evaluation (taste, texture, flavor, and 

color). The best treatment on the treatment is meatballs that made with porang 

flour 0 % (P0). 

Keywords : Meatballs, Porang flour, Color, Texture, and Organoleptic 
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RINGKASAN 

Umbi porang memiliki nama latin Amorphophallus oncophillus adalah 

salah satu umbi yang tumbuh liar didalam hutan dan banyak tumbuh di musim 

hujan. Umbi porang  memiliki nama lain yaitu yaitu iles – iles merupakan 

tanaman asli Indonesia yang banyak tumbuh didaerah Madiun. Umbi porang 

sudah lama tumbuh di Indonesia. Umbi porang termasuk famili Araceae. Produk 

yang dapat dihasilkan diantaranya yaitu chip porang, tepung porang, keripik 

porang, dan lain – lain. Umbi porang mengandung glukomanan dan kalsium 

oksalat. Glukomanan yang terkandung didalam umbi porang memiliki 

keistimewaan, sifat glukomanan diantaranya adalah didalam air dapat membentuk 

larutan kental, dapat mengembang, dan dapat membentuk gel. Apabila 

glukomanan bercampur dengan air akan menjadi suatu adonan yang lengket 

seperti lem. Sedangkan kalsium oksalat yang terkandung di dalam tepung porang 

memiliki dampak negatif yaitu berbahaya apabila sampai terkonsumsi oleh 

manusia secara langsung. Kalsium oksalat dapat menyebabkan gatal – gatal dan 

iritasi.  

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 20 November sampai 15 Maret 2018 

di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak bagian daging Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang dan Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan 

Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang. 

Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pengaruh 

penggunaan tepung porang terhadap warna, tekstur dan organoleptik pada bakso 

daging sapi. Materi penelitian yang digunakan adalah bakso yang dibuat berasal 

dari daging sapi dengan tingkat penambahan tepung porang yang berbeda sebagai 

tambahan pada bakso yang diujikan dalam penelitian ini serta mengetahui 

perlakuan terbaik pada bakso tepung porang. Metode penelitian yang digunakan 

adalah percobaan dengan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan 

yaitu rasio antara penggunaan tepung tapioka (TT) dengan tepung porang (TP), 

masing-masing perlakuan diulang sebanyak 4 kali. Perlakuan penambahan tepung 

porang dari berat daging sapi yang diberikan pada penelitian yaitu 0%, 1%, 2%, 

3%, dan 4%. Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi warna, tekstur, 

dan organoleptik. Data yang diperoleh dari pengujian warna, tekstur, dan 

organoleptik pada bakso dianalisis dengan menggunakan analisis ragam 

(ANOVA). Apabila didapat hasil yang signifikan maka dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan (BJBD). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan tepung porang memberikan 

perbedaan yang tidak nyata (P > 0,05) terhadap warna, tekstur dan oganoleptik. 
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Rataan perlakuan untuk kelima perlakuan berurutan P0, P1, P2, P3, dan P4 untuk 

warna di dapatkan hasil rata – rata nilai warna L* bakso berkisar antara 42,45 

sampai 44,43 hal tersebut menunjukkan bahwa bakso memiliki warna agak gelap; 

nilai warna a* bakso berkisar antara 12,38 sampai 13, 25, hal tersebut 

menunjukkan bahwa bakso memiliki warna cenderung tidak merah / hujau; nilai 

warna b* bakso berkisar antara 14,63 sampai 16,23 hal tersebut menunjukkan 

bahwa bakso memiliki warna cenderung tidak kuning / biru; tekstur dapatkan 

hasil rata – rata nilai 20,55 sampai 24,3 hal tersebut menunjukkan bahwa bakso 

memiliki tekstur agak kenyal. Uji organoleptik antara lain rasa, tekstur, aroma, 

dan warna. Uji organoleptik bakso daging sapi dengan penambahan tepung 

porang didapatkan hasil rasa gurih, tekstur kenyal, aroma harum, warna tidak 

gelap. Perlakuan terbaik penambahan tepung porang pada bakso daging sapi 

adalah tanpa penambahan tepung porang (P0) yaitu dengan hasil warna L* 44,43, 

warna a* 12,38, warna b* 16,23, tekstur 24,30, rasa 3,70, tekstur 3,65, aroma 

3,70, warna 2,85, bakso memiliki rasa gurih, tekstur kenyal, aroma harum, warna 

tidak gelap 

Berdasarkan hasil yang sudah didapat, dari hasil penelitian dapat 

disimpulkan  bahwa, pengaruh penggunaan tepung porang (Amorphophallus 

oncophillus) sebagai bahan penambah pada bakso daging sapi memberikan 

pengaruh yang tidak nyata terhadap warna, tekstur, dan organoleptik pada bakso 

daging sapi. Penggunaan tepung porang memiliki banyak manfaat dalam hal 

kesehatan atau sebagai alternatif pengganti bahan pengenyal STPP (Sodium Tri 

Poly Phosphat) yang terbuat dari bahan kimia. Penggunaan bahan yang alami 

dapat menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi  tubuh 

apabila dikonsumsi banyak masyarakat setiap harinya. 

Kata kunci : Bakso, Tepung Porang, Warna, Tekstur, dan Organoleptik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Bakso adalah suatu produk olahan daging yang berbentuk bulat, lezat, bergizi tinggi, 

dapat dimakan dalam keadaan apapun dan sangat mudah diterima oleh siapapun (Wattimena, 

Bintoro dan Mulyani, 2013). Bakso merupakan salah satu produk dari daging yang diolah 

untuk meningkatkan nilai tambah daging atau restructured meat. Bakso dapat  menghasilkan 

aroma khas, tekstur padat dan empuk, serta rasa sedap dan enak. Rasa bakso yang enak dan 

banyak disukai masyarakat dapat dipengaruhi dari proses pembuatannya. Proses pembuatan 

bakso yaitu dengan cara menggiling daging dan bahan campuran lainnya diantaranya yaitu 

tepung, gula, garam, bumbu – bumbu, dan es batu. Menurut SNI 01-3818 (1995) bakso 

daging adalah produk olahan daging yang dibuat dari daging hewan ternak yang dicampur 

pati dan bumbu – bumbu, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lainnya, dan atau 

bahan tambahan pangan yang diizinkan, yang berbentuk bulat atau bentuk lainnya dan 

dimatangkan.  

Bakso memiliki banyak kandungan didalamnya dan gizi yang tinggi. Zat yang terdapat 

didalam bakso diantaranya yaitu protein, lemak, serta kandungan nutrisi lainnya. Syarat mutu 

bakso daging adalah kadar air maksimal 70%, abu maksimal 3%, protein minimal 9% dan 

lemak minimal 2%, sehingga bakso mengandung nutrisi cukup tinggi (SNI 01- 3818, 1995). 

Protein yang terdapat didalam daging sapi adalah protein hewani, manfaat protein hewani 

yaitu membantu memperbaiki sel – sel yang rusak dalam tubuh. Untuk meningkatkan nilai 

gizi dan manfaat pada bakso dapat dilakukan dengan menambahkan bahan tambahan dalam 

proses pembuatan bakso, seperti penambahan tepung porang dalam komposisi bakso. 

Tepung porang merupakan hasil olahan dari umbi porang yang dikeringkan dan diolah 

menjadi tepung. Umbi porang memiliki nama latin Amorphophallus oncophillus yaitu salah 

satu umbi yang tumbuh liar didalam hutan dan banyak tumbuh di musim hujan. Umbi porang  

memiliki nama lain yaitu yaitu iles – iles merupakan tanaman asli Indonesia yang banyak 

tumbuh di Madiun. Umbi porang memiliki kandungan zat didalamnya yaitu, glukomanan dan 

kalsium oksalat. Umbi porang mengandung glukomannan / mannan yang merupakan polimer 

dari D – mannose dan D – glukosa, sehingga sangat jarang untuk dikonsumsi langsung karena 

mengandung kristal kalsium oksalat yang menyebabkan rasa gatal (Koswara, 2017). 

Glukomanan memiliki beberapa keistimewaan didalamnya. Glukomanan dari umbi porang 

(Amorphophallus oncophyllus) memiliki fungsi sebagai serat yang larut air, dan memiliki 

kalori yang rendah (Cahyani dan Nugraheni, 2017). Glukomanan memiliki sifat yaitu dapat 

membentuk larutan kental apabila bercampur dengan air, dapat mengembang dengan daya 

mengembang yang besar, dapat membentuk gel, dengan penambahan NaOH dapat 

membentuk lapisan tipis atau membentuk lapisan tipis yang kedap air dengan gliserin serta 

memiliki sifat mencair seperti agar sehingga dapat digunakan untuk media pertumbuhan 

mikroorganisme (Saputro, Lefiyanti dan Mastuti, 2014). Selain glukomanan, kandungan zat 

yang terdapat dalam tepung porang adalah kalsium oksalat yang dapat menyebabkan rasa 

gatal dan iritasi pada kulit.  

Di dalam tepung porang memiliki kandungan zat salah satunya yaitu glukomanan. 

Tepung porang memiliki manfaat untuk kesehatan. Cahyani dan Nuraheni (2017) salah satu 
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upaya non farmakologi yang dilakukan adalah terapi diet makanan, misal mengkonsumsi 

umbi – umbian yang memiliki banyak kandungan glukomanan seperti umbi porang, namun 

manfaat glukomanan sebagai penurun kadar kolesterol, belum diketahui dikalangan 

masyarakat. Didalam tepung porang terdapat kandungan zat yaitu glukomanan yang memiliki 

sifat lengket. Anggraeni, Widjanarko, dan Ningtyas (2014) hasil penelitiannya yaitu tingkat 

kekenyalan yang dimiliki sosis ayam disebabkan karena adanya hidrokoloid berupa 

glukomanan. 

Penambahan tepung porang pada bakso daging sapi Berdasarkan uraian diatas, bahwa 

dengan tepung porang sebagai bahan penambah dalam proses pembuatan bakso daging sapi 

diharapkan mampu mengembangkan inovasi produk bakso daging sapi, menjadi makanan 

sehat bagi masyarakat, dapat membentuk tekstur bakso menjadi kenyal, serta dapat 

menggantikan peran bahan pengenyal yang terbuat dari bahan kimia yaitu STPP (Sodium Tri 

Poly Phosphat). Dari uraian diatas, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang 

penambahan tepung porang pada bakso daging sapi terhadap warna, tekstur, dan organoleptik. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Bagaimana pengaruh penambahan tepung porang terhadap warna, tekstur dan 

organoleptik pada bakso daging sapi. 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pengaruh penambahan tepung porang 

terhadap warna, tekstur dan organoleptik pada bakso daging sapi. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah memberi alternatif bahan yang aman dikonsumsi 

tanpa ada tambahan bahan yang terbuat dari zat kimia terhadap warna, tekstur, dan 

organoleptik pada bakso daging sapi. 

 

1.5 Kerangka pikir  

Bakso merupakan produk olahan daging yang memiliki nila gizi tinggi dengan bahan 

dasar pembuatannya adalah daging sapi, ayam, kelinci, kerbau, dan lain – lain. Dilihat dari 

segi daya simpan bakso apabila tidak disimpan pada suhu yang sesuai akan cepat rusak. 

Selain itu dikarenakan bakso terbentuk karena daging yang telah diolah atau telah digiling 

sehingga memiliki tekstur yang berbeda dari tekstur daging yang asli. Banyak sekali orang 

yang menyukai bakso mulai anak – anak hingga orang dewasa. Inovasi yang dilakukan yaitu 

dengan cara pembuatan bakso daging sapi yang ditambahkan dengan tepung porang untuk 

meningkatkan nilai gizinya.  

Tepung porang memiliki jenis serat yang dapat larut dalam air, tepung ini 

mengandungan kalori yang rendah serta viskositas tinggi (Faridah, Widjanarko, Sutrisno dan 

Susilo, 2012). Serat yang terkandung di dalam tepung pung porang dapat larut didalam tubuh 

manusia. Tepung porang dapat dikonsumsi manusia dalam jumlah sesuai batasan penggunaan. 

Tepung porang memiliki sifat yaitu dapat membentuk gel serta lengket. Sehingga penelitian 

pada pembuatan bakso daging sapi dengan menggunakan tepung porang ini kemungkinan 

memiliki sifat lengket yang dapat melekatkan adonan bakso.  
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Untuk bahan pembuatan bakso menurut Hatta dan Murpiningrum (2012) menyatakan 

menggunakan daging sapi Bali bagian has dalam (fillet), fosfat (STPP), dan garam (NaCl) 

sebagai bahan utama pembuatan bakso. Bahan lainnya antara lain: tepung tapioka, es batu, 

bumbu, dan aquades. Bahan baku utama dalam pembuatan bakso adalah daging sapi dan 

bahan tambahan lainnya seperti tepung, garam, es, Sodium Tri Poly Phosphat (STPP) dan 

bumbu penyedap. Skema kerangka pikir dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian. 

 

Dapat mengukur kualitas bakso 

Tepung Porang memiliki sifat hampir 

sama dengan tepung tapioka karena 

kandungan glukomanan pada tepung 

porang juga memiliki kemampuan 

sebagai gelling agent yang dapat 

digunakan sebagai bahan pengikat pada 

produk makanan. 

Dapat menjadi bahan tambah pada bakso. 

Tepung porang memiliki senyawa 

glukomanan yang memiliki fungsi 

hampir sama dengan STPP yaitu mampu 

mengikat air sampai 200 kali lipat (Sood 

et al, 2008). Tepung porang memiliki 

fungsi yang hapir sama seperti STPP 

(Sodium Tri Poly Phosphat) yaitu 

sebagai bahan pengenyal. 

Penambahan tepung porang. 

Tepung porang (Amorphophallus 

oncophillus). 

Daging Sapi 

Daging sapi mengandung protein yang 

tinggi. Selain protein, didalam daging 

sapi juga banyak memiliki sifat kimia 

salah satunya yaitu pH. Rata – rata nilai 

pH daging sapi yaitu 5,70, nilai pH pada 

daging sapi lebih rendah jika 

dibandingkan dengan nilai pH pada 

kerbau dan domba (Komariah, Rahayu, 

dan Sarjito, 2009). 

Diolah menjadi bakso. 

Bakso memiliki bentuk bulat, 

tekstur yang lembut dan kenyal, 

serta warna yang sedikit gelap. 

Bakso memiliki kandungan protein 

serta kandungan serat yang tinggi. 
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1.6 Hipotesis 

Terdapat pengaruh penggunaan tepung porang sebagai bahan penambah pada bakso 

daging sapi dan alternatif penggunaan bahan kimia sebagai terhadap warna, tekstur, dan 

organoleptik pada bakso daging sapi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Bakso 

Bakso adalah salah satu bagian dari produk olahan daging dibuat dalam bentuk bulat 

dengan proses membuat daging menjadi halus dan dicampur dengan bahan lain dalam adonan 

pada saat pencampuran bahan menggunakan bantuan alat penggiling. Daging yang digiling 

memberikan kesan dan menjadikan teksturnya menjadi empuk dan lebih mudah untuk 

dikonsumsi. Bakso sangat disukai oleh masyarakat dan bakso juga sering dikonsumsi oleh 

masyarakat, sehingga menjadikan bakso adalah makanan favorit bagi masyarakat dari semua 

kalangan dan segala umur. Bakso digemari oleh masyarakat karena rasanya yang enak, empuk, 

dan gurih. Selain itu, bakso digemari oleh masyarakat karena bakso memilki kandungan gizi 

yang baik dan tinggi, karena bakso terbuat dari olahan daging yang sudah digiling dan dicampur 

dengan bahan lain. 

Bakso adalah olahan daging yang sudah dihaluskan. Daging dan bahan lainnya 

dihaluskan dengan menggunakan alat penggiling daging. Bahan baku utama dalam pembuatan 

bakso adalah daging sapi dan bahan tambahan lainnya adalah tepung, garam, es, sodium tri poly 

phosphat (STPP) dan bumbu sebagai penyedap pada bakso (Sari dan Widjanarko, 2015). Alat 

utama yang digunakan dalam pembuatan bakso adalah mixer, food processor, alat pemanas, 

dan plastik PE untuk kemasan (Hatta dan Murpiningrum, 2012). Dengan bahan yang digunakan 

untuk membuat bakso sudah sesuai dan proses pembuatan benar dan tepat, akan dihasilkan 

bakso yang enak. 

Bakso memiliki bentuk bulat, tekstur yang lembut dan kenyal, serta warna sedikit gelap. 

Bakso memiliki kandungan gizi yang tinggi. Zat yang terkandung didalam bakso sangat banyak, 

diantaranya yaitu protein, lemak, vitamin, dan kandungan zat lainnya. Didalam bakso 

terkandung protein hewani yang baik dikonsumsi untuk anak – anak hingga orang dewasa. 

Protein hewani sangat dibutuhkan dan juga sangat dibutuhkan dalam masa pertumbuhan anak 

– anak.  Komposisi kimia bakso daging sapi setiap 100 gram dapat dilihat pada Tabel 1. dan 

Syarat mutu bakso daging SNI 3818 – 2014 dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 1. Komposisi kimia bakso daging sapi setiap 100 gram 

Komposisi   Satuan    Kadar 

Air        %    77,85 

Lemak        %     0,31 

Protein        %     6,95 

Karbohidrat        %    -  

Abu        %    1,75 

Garam        %    - 

Sumber : Wibowo (2009) 
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Tabel 2. Syarat mutu bakso daging SNI 3818 – 2014. 

No Kriteria Uji    Satuan  Persyaratan 

1. Keadaan 

1.1 Bau        -  Normal, khas daging 

1.2 Rasa        -  Gurih 

1.3 Warna        -  Normal 

1.4 Tekstur        -  Kenyal 

2. Air      %b/b  maksimal 70 

3. Abu      %b/b  maksimal 3 

4. Protein      %b/b  minimal 9 

5. Lemak      %b/b  maksimal 2 

6. Boraks         -  Tidak boleh ada 

7. Bahan Tambahan Makanan 

8. Cemaran Logam : 

8.1 Timbal (Pb)   mg/kg  Maksimal 2.0 

8.2 Tembaga (Cu)    mg/kg  Maksimal 20.0 

8.3 Seng (Zn)    mg/kg  Maksimal 40.0 

8.4 Timah (Sn)    mg/kg  Maksimal 0.03 

8.5 Raksa (Hg)    mg/kg  Maksimal 1.0 

9. Cemaran Arsen (As) 

10. Cemaran Mikroba : 

10.1 Angka Lempeng Total  Koloni/g Maksimal 1 x 105 

10.2 Bakteri Bentuk Coli  APM/g  Maksimal 10 

10.3 Eccherichia coli   APM/g  <3 

10.4 Enterococci   Koloni/g Maksimal 1 x 103 

10.5 Clostridium perifringens       -  Maksimal 1 x 102 

10.6 Salmonella         -  Negatif 

10.7 Staphylococcus aureus  Koloni/g Maksimal 102 

Sumber : Badan Standarisasi Nasional (BSN) No. 3818 – 2014 (2014) 

 

2.2 Bahan pembuatan bakso 

2.2.1 Daging 

Daging sapi memiliki kandungan protein yang tinggi. Selain protein juga banyak 

kandungan zat yang terdapat didalam daging serta sifat kimia yang dimiliki daging. Daging sapi 

mempunyai rata – rata nilai pH yang lebih rendah yaitu 5,70 jika dibandingkan dengan daging 

kerbau dan domba (Komariah, Rahayu dan Sarjito, 2009). Konsumsi produk pangan olahan dan 

produk instan dimasyarakat semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi yang ada saat 

ini. Produk – produk olahan dan produk instan berasal dari bahan protein hewani atau non 

hewani, salah satunya protein hewani paling banyak dimanfaatkan yang berasal dari daging. 

Salah satu produk dari peternakan penghasil bahan pangan adalah daging sapi (Fatmawati, 

Rostin dan Baso, 2016). 
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Dalam pengolahan daging sapi dapat menentukan kualitas produk yang dihasilkan dari 

daging tersebut. Kualitas produk yang baik berasal dari kualitas daging yang baik juga. Rata – 

rata nilai marbling daging diantaranya yaitu sapi Bali jantan kelompok kontrol 3,91±0,05% dan 

kelompok KBK fermentasi sebesar 3,43±0,27% (Suryanto, Bulkaini, Soeparno dan Karda, 

2017). Kualitas daging yang dihasilkan terpengaruh dari proses pemotongan ternak yang 

dilakukan serta kondisi ternak. Proses pemotongan ternak dengan baik dan benar dapat 

menghasilkan daging yang bertekstur empuk. Selain proses pemotongan ternak tersebut, 

kondisi ternak juga dapat menghasilkan kualitas daging yang baik juga. Setiap ternak memiliki 

tekstur daging yang berbeda – beda.  

Daging sapi sudah sangat familiar di masyarakat karena daging sapi mengandung gizi 

yang tinggi. Daging sapi yang aman, layak dan lazim dikonsumsi oleh manusia dapat berupa 

daging segar, daging segar dingin, atau daging beku bagian otot skeletal dari karkas daging 

(Nurwantoro, Bintoro, Legowo dan Purnomoadi, 2012). Daging sapi mengandung berbagai 

macam zat serta kandungan lain yang ada di dalamnya. Daging sapi mengandung kadar air 

berkisar antara 75,545±1,188 sampai 78,248±0,489%, kadar protein daging sapi antara 

16,724±0,639 sampai 18,432±0,445%, dan kadar lemak daging sapi antara 2,145±0,384 sampai 

2,674±1,097% (Abubakar, Haryanto, Kuswandi dan Murdiati, 2001). Daging sapi yang sudah 

di olah, akan berubah tekstur dan bentuk dari bentuk daging yang masih segar. Komposisi kimia 

daging sapi setiap 100 gram dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Komposisi kimia daging sapi setiap 100 gram 

Komposisi   Satuan   Kadar 

Air     %   66 

Lemak     Gr   14 

Protein     Gr   18,8 

Karbohidrat    Kkal   -  

Kalori     Mg   207 

Kalsium    Mg   11 

Fosfor     Mg   170 

Besi     Mg   2,8 

Vitamin A    Mg   30 

Vitamin B1    Mg     0,08 

Sumber : DKBM (2005) 

 

2.2.2 Tepung tapioka 

Tepung tapioka dihasilkan dari pati umbi kayu dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

pangan atau bahan pembantu industri non-pangan (Herawati, Widiasa dan Kendriyanto, 2010). 

Ekstraksi penggilingan singkong akan menghasilkan pati murni yang selanjutnya akan 

dijadikan tepung tapioka (Novita, 2013). Tepung tapioka memiliki tekstur lengket apabila 

dicampur dengan air dan bahan makanan yang lain, sehingga tepung tapioka sering digunakan 

untuk bahan campuran pada pembuatan makanan yang berfungsi untuk melengketkan adonan 

makanan tersebut. Tepung tapioka memiliki tingkat elastisitas dan kandungan karbohidrat yang 

tinggi didalam pati (Melia, Juliyarsi dan Rosya, 2010). Sifat lengket yang dimiliki tepung 
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tapioka berasal dari pati yaitu amilopektin, mengurangi kekenyalan (Dessura, Waluyo dan 

Novita, 2015). Tepung tapioka dapat digunakan untuk perekat organik sehingga akan 

menghasilkan abu yang relatif sedikit setelah pembakaran briket dan umumnya bahan perekat 

yang efektif (Amin, Pramono dan Sunyoto, 2017). 

Tepung tapioka merupakan produk setengah jadi sebagai bahan dasar industri pangan 

(Eni, Karimuna, dan Isamu, 2017). Tepung tapioka sudah sangat dikenal banyak orang, dan 

juga tidak sedikit orang yang menggunakan tepung porang. Tepung tapioka termasuk salah satu 

bahan utama yang digunakan dalam proses pembuatan bakso. Banyak yang sudah mengerti 

bentuk serta kegunaan tepung tapioka, tetapi tidak semua orang mengetahui kandungan dan 

kadar nutrisi yang terdapat didalam tepung tapioka. Didalam tepung tapioka mengandung 

banyak zat. Menurut Departemen Kesehatan  RI (1996) didalam 100 g tepung tapioka 

mengandung lemak 0,1% (Imaryana, Mardesci dan Ninsix, 2016). Didalam tepung tapioka 

mengandung kadar karbohidrat sebesar 82 % (Miftakhur, 2012). Tepung tapioka merupakan 

sumber karbohidrat, serta memiliki kadar amilopektin yang tinggi yaitu 69,06% (db) 

(Rakhmawati, Amanto dan Praseptiangga, 2014). Tepung tapioka memiliki kadar protein (1,75 

gram), kadar lemak (1,35 gram), kandungan air tepung tapioka (13,01%), pH tepung tapioka 

(5,6) (Melia, dkk, 2010).  

 

2.2.3 Tepung porang 

Tepung porang merupakan salah satu jenis tepung yang juga berasal dari umbi – umbian. 

Umbi – umbian yang digunakan untuk pembuatan tepung porang yaitu umbi porang. Umbi iles 

– iles banyak tumbuh di lahan perkebunan. Umbi – umbian ini banyak tumbuh terutama pada 

musim hujan. Tepung porang merupakan produk olahan yang berasal dari dari umbi porang 

(Amorphophallus oncophillus). Umbi porang segar yang dikeringkan, dihaluskan, dan diayak 

dapat menghasilkan tepung porang (Utami, Aprilia dan Nisa, 2017). 

Tepung porang mengandung banyak kandungan zat didalamnya. Zat yang terkandung 

didalam tepung porang diantaranya terdapat glukomanan dan kalsium oksalat. Kadar 

glukomanan didalam tepung porang cukup tinggi yaitu 64.98% (Widjanarko, Widyastuti dan 

Rozaq, 2015). Alternatif bahan makanan salah satunya adalah tepung porang mengandung 

kadar serat yang tinggi yaitu 2,5%, dan kadar lemak yang rendah yaitu 0,02% (Mahirdini dan 

Afifah, 2016). Kandungan pati didalam tepung porang yaitu sebesar 2.90%, dan kandungan 

protein pada tepung porang sebesar 1, 47%. (Anggraeni, Widjanarko dan Ningtyas, 2014). 

Tepung porang memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada beberapa sifat yang dimiliki 

tepung porang memiliki kelebihan atau ke unggulan, salah satunya adalah bersifat lengket dan 

dapat membetuk gel apabila tepung porang bercampur dengan air. Daya serap air yang cukup 

tinggi dimiliki tepung porang, serta terdapat glukomanan yang bersifat hidrokoloid yang 

berfungsi sebagai binding agents yang dapat mengikat komponen atau bahan baku yang 

digunakan (Anggraeni, dkk, 2014). Kekurangan yang dimiliki tepung porang yaitu karena 

terdapat kalsium oksalat yang terkandung didalamnya. Saat mengonsumsi tepung porang akan 

terasa gatal dan iritasi karena ada kandungan kalsium oksalat didalamnya (Faridah, dkk, 2012). 

Didalam tepung porang memiliki kandungan zat yang akan menimbulkan dampak 

negatif. Dapat dilakukan berbagai macam perlakuan untuk mengurangi zat atau senyawa yang 

memiliki dampak negatif didalam tepung porang. Dengan melakukan pencucian, pemanasan 

atau perlakuan lain yang bisa mengurangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari tepung 
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porang. Selain mengurangi, proses atau perlakuan yang diterapkan pada tepung porang tersebut 

dapat merusak dan mengubah zat atau senyawa yang terdapat didalam tepung porang. Didalam 

tepung porang akan terjadi denaturasi pada protein yang bersifat sederhana apabila mengalami 

proses pemanasan yang mana terjadi kerusakan pada susun molekul asam-asam amino (Cato, 

Rosyidi dan Thohari, 2015). Syarat mutu tepung mannan SNI 01 – 3751 – 2006 dapat dilihat 

pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Syarat mutu tepung porang SNI 01 – 3751 – 2006 

No Urian    Satuan  Persyaratan 

1 Penampilan   -  Tepung Putih 

2 Kadar Glukomanan  %  ≥ 70 

3 Viskositas   M.pa.s  ≥ 20000 

4 Transparansi   %  ≥ 45 

5 Kadar Air   %  ≤ 13 

6 Kadar Abu   %  ≤ 45 

7 Kadar Pb   mg/kg  ≤ 3 

8 Kadar Pb   mg/kg  ≤ 2 

9 Kadar Arsenic   g/kg  ≤ 1 

10 pH    -  5,0 – 7,0 

11 Total Count Of  Cfu/g  ≤ 10000 

Psychotropic Bacterial 

12 Ukuran Partikel  Mesh  ≤ 120 

Sumber : Kementrian Pertanian (2013) 

 

2.2.4 Telur 

Produk hewani yang berasal dari ternak unggas dan telah dikenal sebagai bahan pangan 

sumber protein yang bermutu tinggi adalah telur (Djaelani, 2016). Ternak unggas yang 

menghasilkan telur yaitu ayam, bebek, puyuh, dan lain – lain. Telur memiliki sumber protein 

hewani, merupakan salah satu bahan pangan yang dihasilkan ternak ungags, mempunyai rasa 

lezat, mudah dicerna, dan memiliki gizi tinggi (Agustina, Thohari dan Rosyidi, 2013). Telur 

dari ternak tersebut sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Di Indonesia, telur sudah banyak 

sekali yang mengonsumsi dan sudah banyak diperjual belikan. 

Telur – telur unggas banyak digunakan masyarakat untuk pembuatan produk yang  dapat 

dijadikan pangan untuk manusia. Telur dimanfaatkan untuk makanan manusia, pemanfaatannya 

dapat digunakan sebagai bahan utama untuk pembuatan makanan atau sebagai bahan tambahan 

yang ditambah pada sebuah adonan makanan untuk  manusia. Produk makanan yang dapat 

dihasilkan dari telur yaitu telur asin, pindan telur, telur rebus, dan lain – lain. Sedangkan produk 

yang dihasilkan dari penggunaan telur sebagai bahan campuran  salah satunya yaitu bakso. 

Bahan lain yang berperan untuk membentuk tekstur bakso adalah putih telur dan daging, fungsi 

putih telur sama dengan fungsi protein pada daging. (Sidik, 2013). Dalam proses pembuatan 

bakso, telur dapat dijadikan sebagai bahan pengembang. 

Telur memiliki banyak kandungan nutrisi didalamnya, diantaranya yaitu protein, lemak, 

vitamin, dan lain – lain. Didalam telur memiliki kandungan gizi cukup lengkap yaitu 12,8% 

protein, 11,5% lemak, 0,7% karbohidrat, 0,3% zat besi, 1,8% fosfor 0,54% kalsium, dan 9% 
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vitamin A, dengan susunan asam amino essensial yang hampir sempurna, Net Protein 

Utilization (NPU) telur bernilai 94, sedangkan Protein Efficiency Ratio (PER) sebesar 3,92% 

(Dewi dan Rustanti, 2012). Didalam sebutir terdapat kuning dan putih telur. Didalam telur 

mengandung nilai gizi sangat lengkap, isi telur terdiri dari 35 % kuning telur dan 65 % putih 

telur, putih telur mengandung protein yang lebih tinggi, sedangkan kuning telur kaya akan 

vitamin dibandingkan putih telur, terutama vitamin A (Bakhtra, Rusdi dan Mardiah, 2016). 

Telur mengandung protein hewani yang memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Protein hewani 

memiliki banyak manfaat yang baik untuk tubuh, terutama untuk masa pertumbuhan dan 

memperbaiki sel – sel yang rusak. Pada sebutir telur mengandung zat – zat gizi yang mudah 

dicerna serta mengandung banyak protein dan mineral sehingga telur dapat dijadikan sebagai 

bahan pangan yang sangat baik bagi anak – anak dan untuk pemulihan orang yang sedang sakit 

dianjurkan mengkonsumsi telur supaya mempercepat proses penyembuhannya. (Sela dan Ihsan, 

2017). 

 

2.2.5 Bawang putih 

Bawang putih (allium sativum) termasuk genus afflum atau di Indonesia yang biasa 

disebut bawang putih. Bawang putih memiliki ciri – ciri diantaranya yaitu dapat tumbuh secara 

berumpun dan berdiri tegak sampai setinggi 30 -75 cm, mempunyai batang semu yang terbentuk 

dari pelepah-pelepah daun (Untari, 2010). Bawang putih dapat tumbuh dengan baik di dataran 

rendah dan dataran tinggi. Bawang putih memiliki nama latin latin yaitu Allium sativum L. 

merupakan salah satu famili Alliaceae yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan masakan dan 

obat-obatan (Fauziah dan Widoretno, 2015). Bawang putih memiliki banyak jenis, dan setiap 

jenis bawang putih memiliki manfaat dan kegunaan yang berbeda. 

  

Klasifikasi tanaman 

Kingdom : Plantae  

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Liliopsida 

Ordo   : Asparagales 

Family  : Aliliaceae 

Subfamily : Allioideae 

Genus  : Allium 

Spesies : Allium Sativum 

Sumber : Untari (2010) 

 

Bawang putih memiliki banyak zat – zat dan kandungan senyawa – senyawa 

didalamnya. Kandungan sulfur dalam bawang putih, diantaranya ialah Diallyl thiosulfinate 

(allicin) dan juga Diallyl disulfide. yang merupakan komponen utama dalam bawang putih yang 

dipercaya bertanggung jawab atas potensi antibakteri dan potensi terapeutik lain pada bawang 

putih (Salima, 2015). Beberapa kandungan yang terdapat didalam bawang putih diantaranya 

yaitu minyak volatil kurang lebih 0.2% yang terdiri dari 60% dialil disulfit, 20% dialil trisulfit, 

6% alil propil disulfit, dan sejumlah kecil dietil disulfit, dialil polysulfit, allinin, dan allisin 

(Hendra, 2017). Zat – zat atau kandungan senyawa yang dimiliki bawang putih menghasilkan 

manfaat dan kegunaan yaitu sebagai bumbu masak dan juga untuk obat. Alliin didalam bawang 
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putih akan diubah oleh enzim alinase menjadi allicin yang memiliki daya antibakteri dan 

bersifat mudah menguap (volatile), enzim allinase hanya akan bekerja apabila bersama dengan 

air (Prihandani, Poeloengan, Noor dan Andriani, 2015). Sehingga banyak masyarakat Indonesia 

yang memanfaatkan serta mengkonsumsi bawang putih didalam kesehariannya. Allium sativum 

sudah lama digunakan oleh banyak orang didunia sebagai bumbu penyedap pada berabagai 

jenis makanan dan sebagai tanaman herbal karena dapat menyembuhkan berbagai penyakit 

seperti antidiabetes, antibakteri, antijamur, antimikrobial dan manfaat lainnya yaitu sebagai 

antikanker (Khaira, Misrahanum, Idroes, Bahi dan Khairan, 2016). Komposisi kimia yang 

terdapat didalam 100 gram bawang putih dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Komposisi kimia yang terdapat dalam 100 gram bawang putih 

Mineral  Jumlah   Vitamin  Jumlah  

   (mg/100g)     (mg/100g) 

Sodium  17   Vitamin A  9 

(Na) 

Calcium  181   Vitamin E  0,08 

(Ca) 

Potassium  401   Vitamin K  1,7 

(K) 

Fosfor (P)  153   Piridoksin  1,235 

      (B6) 

Tembaga  0,299   Asam   31,2 

(Cu)      askorbat 

      (C) 

Besi (Fe)  1,7 

Mangan  1,672 

(Mn) 

Zinc (Zn)  1,16 

Sumber : United States Departement of Agriculture (2010) 

 

2.2.6 Es batu 

Bahan tambahan lain yang digunakan untuk membuat bakso adalah es batu. Selain itu, 

es batu juga sering ditambahkan pada minuman untuk memberi rasa dingin dan segar pada 

minuman. Banyak masyarakat yang suka dan sering menggunakan es batu untuk dikonsumsi 

dalam kesehariannya. Es batu memiliki sifat yang keras dan mudah cair. Proses untuk membuat 

es batu, air dimasukkan ke dalam freezer supaya air bisa mengeras dan menjadi es batu. Es batu 

adalah air yang dibekukan pada suhu 0º C didalam freezer yang di gunakan sebagai pelengkap 

minuman dan di anggap aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat (Nur dan Winarsih, 2017). 

Menyimpan es batu harus selalu disuhu yang dingin sesuai dengan suhu yang sesuai untuk es 

batu supaya es batu tidak mudah mencair atau meleleh. Es batu mudah meleleh atau mencair di 

suhu ruang. 

Mulai dari anak – anak hingga orang dewasa banyak yang suka mengkonsumsi es batu, 

karena es batu memiliki rasa yang segar saat atau setelah dikonsumsi. Dalam pembuatan es batu 

harus diperhatian kebersihan tempat dan bahan yang digunakan. Tempat untuk membuat es 
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batu harus bersih, menggunakan air yang bersih dan matang. Es batu harus higienis dan 

terhindar dari kontaminasi bakteri atau kuman yang dapat mencemari es batu tersebut. 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 492/MENKES/PER/IV/2010 

menyebutkan bahwa air minum harus tidak mengandung Escherichia coli dalam 100 ml (Rifta, 

Budiyono dan Darundiati, 2016). Pada proses pembuatan es batu yang tidak higienis, yaitu 

dengan menggunakan air mentah dan air sungai sebagai bahan pembuatannya, maka es batu 

dapat terkontaminasi bakteri E.coli (Yudha, Setiyorini, Puspitasari, 2017). Standar Nasional 

Indonesia (SNI) memiliki batasan maksimum koliform fekal < 3 per 100 ml es dan dan tidak 

terdapat E. coli pada es batu (es yang diminum) (Atmiati, 2012). 

Es batu aman dikonsumsi oleh masyarakat. Es yang beredar dan dikonsumsi masyarakat 

terdapat dua jenis yaitu es batu dari air matang dan es batu dari air mentah. Es batu yang terbuat 

dari air mentah dan air matang memiliki perbedaan diantaranya yaitu ciri – ciri es batu yang 

terbuat dari air mentah berwarna putih karena masih banyak gas yang terperangkap di 

dalamnya, biasanya es yang dibuat dari air mentah adalah es balok, es dari air mentah tidak baik 

dikonsumsi, terlebih lagi jika airnya diambil dari air sungai yang tercemar, sedangkan es dari 

air matang akan terlihat bening karena gas di dalam air terlepaskan ketika proses perebusan, 

biasanya es seperti ini disebut es Kristal (Hadi, Bahar dan Semiarti, dkk, 2014). Banyak es batu 

yang terbuat dari air yang mentah, hal tersebut akan berdampak buruk apabila es batu tersebut 

dikonsumsi masyarakat. Penyebaran penyakit salah satunya yaitu dapat bersumber dari es batu 

yang tidak layak konsumsi, es batu banyak ditemui terutama pada minuman, baik dari warung 

kaki lima, kantin, maupun restoran mewah. (Narwati, Rika, Putra dan Wiraputranto, 2013). Es 

batu biasanya dapat dimanfaatkan intuk bahan campuran dalam pembuatan makanan, dapat 

dicampur pada minuman yang dikonsumsi, serta dapat dijadikan untuk menyimpan (sebagai 

pengganti sementara untuk alat pendingin) ikan atau frozen food supaya tidak rusak apabila 

sedang berada diluar alat pendingin. Jenis air es dan yang digunakan sebagai bahan baku  dan 

pengujian kualitas air es dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Jenis air es yang digunakan sebagai bahan baku  dan pengujian kualitas 

  air es. 

No Komponen    Frekuensi  Presentase 

 Jenis air es yang digunakan 

1 Air sumur dididihkan   7   23,3% 

2 Air sumur tidak dididihkan  20   66,7% 

3 PDAM tidak dididihkan  2   6,7% 

4 Air mineral tidak dididihkan  1   3,3% 

 Pengujian kualitas air es 

1 Tidak sesuai standar SNI  29   96,7%  

2 Sesuai standar SNI   1   3,3% 

 Total     30   100% 

Sumber : Ubaidillah (2016) 

 

2.2.7 Lada 

Lada memiliki nama latin yaitu (Piper nigrum Linn). Lada atau merica (piper nigrum 

linn) adalah rempah – rempah berwujud bijian yang di hasilkan oleh tumbuhan (Masniati, 
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Hamid dan Muhani, 2012). Famili Piperaceae memiliki keragaman jenis spesies tanaman antara 

lain lada, suruhan, sirih merah, kiseureuh (Piper anducum), sirih, kemukas (Piper cubeba), daun 

wati (Piper methyscum), dan cabe jawa (Piper redtrofraetum) (Sarjani, Mawardi, Pandia dan 

Wulandari, 2017). Lada merupakan bumbu tambahan untuk membuat produk makanan. Lada 

memiliki ciri khas yang berbeda dengan rempah - rempah yaitu memiliki rasa yang pedas. 

Selain memiliki rasa yang pedas, merica juga memiliki aroma yang menyengat. Lada dapat 

ditambahkan dalam masakan atau produk yang dibuat untuk menambah cita rasa dan 

meningkatkan rasa masakan atau produk yang dibuat supaya menjadi enak. Lada memiliki 

julukan "King of Spice" atau raja tanaman rempah yang kini menjadi komoditas penting 

perdagangan dunia (Krisnandi, Soetoro dan Ramdan, 2015). 

 

Klasifikasi Lada (Piper ningrum) 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Super divisi : Spermatophyta 

Divisi   : Magnoliophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Sub Kelas : Magnoliidae 

Ordo   : Piperales 

Famili   : Piperaceae 

Genus  : Piper 

Spesies : Piper  ningrum 

Sumber : Sarjani (2017) 

 

Lada memiliki banyak jenis yaitu lada hitam dan lada putih. Komoditi lada putih dan 

lada hitam dari Indonesia untuk pasar internasional sudah terkenal sejak dahulu, yaitu Lada 

Putih Bangka (Muntok white pepper), sedangkan lada hitam yaitu komoditi Lada Hitam 

Lampung (Lampong black pepper) (Maryadi, Sutandi dan Agusta, 2016). Dari berbagai macam 

jenis lada yang ada, dapat dijadikan berbagai macam produk. Ada dua macam merica yang ada 

dan dikonsumsi masyarakat yaitu merica hitam dan merica putih. Memetik buah yang masih 

hijau, mengupasnya, difermentasi untuk menambah rasa lada, kemudian dikeringkan di bawah 

sinar matahari akan menghasilkan lada hitam, dan lada hitam memiliki rasa yang lebih pedas 

(Budiman, 2016). Dari berbagai macam produk yang dihasilkan dari pengolahan lada tersebut 

dapat digunakan masyarakat. 

Lada memiliki kandungan zat atau senyawa – senyawa di dalamnya. Selain itu, lada 

juga memiliki banyak dimanfaat didalam kehidupan manusia. Lada yang memiliki nama latin 

Piper nigrum L. merupakan tanaman yang buahnya berfungsi sebagai bumbu masakan, obat 

herbal, anti bakteri dan anti oksidan (Meilawati, Bermawie, Purwito dan Manohara, 2016). 

Kandungan kimia yang terdapat didalam lada hitam yaitu berupa saponin, flavonoida, minyak 

atsiri, felandren, dipenten, kariopilen, limonen, alkaloid, piperina, kavisin, karvakrol, kalamin 

dan minyak lemak (Sumarny Rahayu, Sandhiutami dan Mory, 2013). Setiap zat yang 

terkandung didalam lada memiliki jumlah atau proporsi yang berbeda – beda. Selain untuk 

bumbu masak, lada juga bermanfaat untuk kesehatan. Bagi kesehatan, lada juga memiliki 

khasiat sebagai obat di antaranya yaitu dapat mengatasi penyakit seperti asma, saluran 
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pernapasan, memperlancar aliran darah di sekitar kepala, sebagai afrodiksia, berperan sebagai 

antioksidan juga memiliki aktivitas anti hipertensi, dapat memecah protein dalam lambung 

sehingga meningkatkan cairan pencernaan, dan sebagai efek anti kanker, dapat membantu 

mengontrol lemak dalam darah (Risfaheri, 2012). 

 

2.2.8 Garam 

Sumber elektrolit bagi tubuh manusia merupakan peran garam untuk memenuhinya, 

sehingga kegiatan produksi, penyediaan, pengadaan dan distribusi garam menjadi sangat 

penting. (Pakaya, Sulistijowati dan Dali, 2015). Garam merupakan olahan dari air laut yang  

melewati berbagai macam proses. Untuk memperoleh garam ada tiga macam proses yaitu 

penguapan air laut dengan sinar matahari, penambangan bantuan garam (rock salt) dan dari 

sumur air garam (brine) (Rositawati, Taslim dan Soetrisnanto, 2013). Garam memiliki ciri khas 

yaitu rasa yang asin. Penambahan bahan kimia pada pengolahan makanan biasanya disebut 

bahan tambahan makanan (food additive) sumber natrium untuk memenuhi kebutuhan tubuh 

berasal dari garam dapur (NaCl) (Purawisastra dan Yuniati, 2010). Garam banyak digunakan 

untuk pelengkap dan penambah cita rasa dalam suatu masakan. Garam dapur yang memiliki 

nama lain yaitu Natrium Klorida (NaCl) memiliki fungsi mengekstraksi protein miofibril 

daging untuk menentukan tekstur pada bakso (Sari dan Widjanarko, 2015). Garam berfungsi 

untuk memberi cita rasa asin pada makanan yang tidak bisa digantikan dengan bahan lain, 

sehingga garam khususnya garam konsumsi, menjadi produk yang memiliki sifat strategis 

(Herman, Eriyatno, Noor dan Mulyadi, 2014). Untuk mengekstraksi protein miofibril daging 

dan meningkatkan  daya  simpan karena  dapat  menghambat  pertumbuhan mikroba pembusuk 

merupakan fungsi yang dimiliki garam (Maharani, Rahayu dan Rakhmawati, 2017). 

Garam dibagi dalam dua jenis kelompok yaitu garam konsumsi dan garam industri. 

Berdasarkan kandungan yang dimiliki NaCl, garam dibagi dalam empat kelompok, yakni 

menjadi garam pengawetan ikan, garam konsumsi, garam industri, serta garam farmasi (untuk 

keperluan infus, shampo, dan  cairan dialisat) (Mustofa dan Turjono, 2015). Garam memiliki 

banyak kandungan zat – zat atau senyawa didalamnya. Garam beryodium merupakan garam 

yang aman dikonsusi manusia, serta memiliki kandungan natrium klorida (NaCl) minimum 

94,7 % atas dasar basis kering (adbk), air maksimum 7 %, bagian yang tidak larut dalam air 

maksimum 0,5 %, kandungan cadmium (Cd) maksimum  0,5 mg/kg, kandungan timbal (Pb) 

maksimum 10 mg/kg, kandungan Raksa (Hg) maksimum 0,1 mg/kg dan kandungan arsen (As) 

maksimum  0,1 mg/kg, serta kandungan KIO3 minimal 30 mg/kg (Sumada, Dewati dan 

Suprihatin, 2016). Pada umumnya garam yang sering digunakan masyarakat adalah garam 

Natrium Klorida (NaCl) (Puspitasari. C, dkk, 2014). Sifat mudah menyerap air dimiliki oleh 

garam (Angkasa, Ta’adi dan Hartono, 2017). Pengonsumsian garam tidak boleh berlebihan. 

Pengonsumsian garam yang berlebihan dapat menyebabkan dampak buruk pada tubuh manusia. 

Ada beberapa orang yang mengurangi dan menghindari makan makanan yang asin karena untuk 

menghindari resiko yang diakibatkan garam atau sudah terkena dampak karena mengonsumsi 

garam secara berlebihan. Pengonsumsian garam yang berlebihan dapat menyebabkan penyakit 

darah tinggi (hipertensi). Satu – satunya sumber natrium yaitu dengan mengonsumsi garam 

dapur, sehingga garam dapur sering dikaitkan dengan penyakit hipertensi (Purawisastra dan 

Yuniati, 2010). SNI garam industri dapat dilihat pada Tabel 7. 
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Tabel 7. SNI garam industri 

Parameter    Kadar (%) 

NaCl     min. 98,5 

SO4
2-     maks. 0,2 

Mg2+     maks. 0,06 

Ca2+     maks. 0,1 

Partikel tak larut   – 

H2O     maks. 3  

Sumber : Martina, dkk (2016) 

 

2.3 Umbi porang 

Umbi porang merupakan salah satu umbi – umbian yang tumbuh di Indonesia. Umbi 

porang sudah lama tumbuh di Indonesia. Beberapa syarat supaya umbi porang dapat tumbuh 

dengan baik, umbi porang biasanya tumbuh alami di daerah vegetasi sekunder di tepi-tepi hutan 

dan belukar, hutan jati, atau hutan desa, jenis tanah liat berpasir dengan pH 6 - 7,5 sangat cocok 

bagi umbi porang, sedangkan tanah liat tidak cocok karena menghambat perkembangan umbi 

porang (Saputro, dkk, 2014). Umbi porang banyak tumbuh di perkebunan. Tidak semua 

masyarakat mengerti mengenai umbi porang. Tetapi tidak sedikit masyarakat Indonesia yang 

tahu mengenai umbi porang ini dengan sebutan yang berbeda – beda, ada yang menyebut umbi 

porang adalah iles – iles.  

 

Klasifikasi tanaman 

Divisio  : Anthophyta  

Phylum : Angiospermae  

Klas  : Monocotyledoneae  

Famili  : Araceae  

Genus  : Amorphophallus   

Species : Amorphophallus oncopphyllus Prain     

 Amorphophallus Blumei (Schott) engl. 

Sumber : Koswara 

 

Banyak orang di Indonesia yang belum mengerti cara untuk memanfaatkan umbi 

porang, padahal umbi porang ini memiliki bermacam – macam kegunaan (Sari, Azrianingsih 

dan Rahardi, 2013). Umbi porang dapat dijadikan banyak produk dan dapat meningkatkan 

harga jual umbi porang. Tanaman penghasil umbi salah satunya adalah porang 

(Amorphophallus oncophillus) yang berpotensi dijadikan bahan pangan alternatif (Novita dan 

Indriyani, 2013). Produk yang dapat dihasilkan diantaranya yaitu chip porang, tepung porang, 

keripik porang, dan lain – lain. Irisan umbi porang yang dikeringkan dapat dijadikan chips 

porang (Saputro, dkk, 2014). Chips porang dapat diolah kembali untuk menghasilkan tepung 

porang sehingga memiliki harga jual yang lebih tinggi. 

Umbi porang mengandung berbagai macam zat didalamnya. Asam oksalat yang 

terkandung didalam umbi porang mengandung asam oksalat merupakan asam dikarboksilat 

yang memiliki dua atom C pada masing-masing gugus karboksilat (Ardhian dan Indriyani, 

2013). Kandungan glukomanan yang terdapat dalam umbi porang sangat besar yaitu sebanyak 
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67% (Anggraeni, dkk, 2014). Dalam 100 gram umbi porang mengandung 1 g protein, 0,1 g 

lemak, 15,7 g karbohidrat, 4,2 mg besi, 0,07 mg thiamine, 5 mg asam askorbat, 0,19 g kalsium 

oksalat, 3.58 g glukomanan, dan 18,44 g pati (Novita dan Indriyani, 2013). Kandungan gizi 

porang dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Kandungan gizi porang 

Kandungan   Satuan    Nilai Per 100 gram 

Proximates 

Air      g   90, 07 

Energi      kcal   38 

Lemak      g   0, 09 

Karbohidrat     g   8, 82 

Serat      g   4, 9 

Gula      g   1, 80 

Protein      g   0, 72 

Mineral 

Ca      mg   12 

Fe      mg   0, 60 

Mg      mg   12 

P      mg   18 

K      mg   150 

Na      mg   4 

Zn      mg   0, 16 

Vitamin 

Vitamin C, Asam Askorbat   mg   20, 2 

Tiamin      mg   0, 020 

Riboflavin     mg   0, 029 

Niasin      mg   0, 200 

Vitamin B – 6     mg   0, 0420 

Sumber : Kementrian Pertanian (2013) 

 

2.4 Glukomanan 

Glukomanan termasuk polisakarida dalam famili mannan (Panjaitan, Rosida dan 

Widodo, 2017). Glukomanan merupakan salah satu zat yang terdapat didalam umbi porang. 

Kandungan glukomanan yang terdapat di dalam umbi porang berbeda – beda. Glucomannan 

merupakan senyawa polisakarida yang dapat digunakan sebagai agen pembuat gel dan 

pengental makanan serta sebagai dietary fiber yang membantu mengatasi konstipasi (Husniati, 

Devi, Medikasari dan Hanafi, 2009). Glukomanan dapat dijadikan sebagai pengental dan 

pengenyal. Kadar glukomanan memiliki peran penting untuk meningkatkan viskositas tepung 

porang karena glukomanan memiliki sifat kental (Herlina, Purnomo, Fauzi dan Rambe, 2016). 

Sifat yang dimiliki glukomanan dapat mempengaruhi tekstur pada sebuah produk. Salah satu 

contohnya dalam proses pembuatan bakso, bahan utama bakso yang dicampur dengan tepung 

porang yang mengandung glukomanan didalamnya, maka bakso akan memiliki tekstur yang 

kenyal dengan sempurna. 
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Glukomanan bisa membentuk gel dengan cara pemanasan atau suasana basa (tanpa 

pemanasan) (Ainurofiq dan Choiri, 2013). Glukomanan memiliki sifat yaitu dapat membentuk 

gel apabila dicampur dengan air dan juga memiliki sifat dapat larut dalam air. Glukomanan 

memiliki daya serap yang tinggi, yaitu bisa menyerap air hingga 200 kali dari beratnya dan bisa 

membentuk gel reversibel atau gel termo-non-reversibel (Supriati, 2016). Glukomanan banyak 

memiliki kelebihan. Glukomanan memiliki sifat yaitu dapat membentuk larutan kental apabila 

bercampur dengan air, dapat mengembang dengan daya mengembang yang besar, dapat 

membentuk gel, dengan penambahan NaOH dapat membentuk lapisan tipis atau membentuk 

lapisan tipis yang kedap air dengan gliserin serta memiliki sifat mencair seperti agar sehingga 

dapat digunakan untuk media pertumbuhan mikroorganisme (Saputro, dkk, 2014). 

 Glukomanan termasuk dalam senyawa polisakarida yang susunannya terdiri dari 

Dmannosa  + 67 % dan D-glukosa + 33 %, memiliki sifat antara selulosa dan galaktomanan, 

sehingga dapat mengkristal dan membentuk struktur serat halus (Anindita, Bahri dan Hardi, 

2016). Glukomanan termasuk dalam heteropolisakrida sebagai paduan antara molekul gula 

(glukosa) dan manan (Pradipta dan Mawarni, 2012). Glukomanan juga memiliki banyak 

kandungan didalamnya. Berat molekul pada glukomanan antara 200 sampai 2.000 kD, 

kandungan karbohidratnya tidak lebih dari 75%. (Sinurat dan Murniyati, 2014). Dengan 

kandungan yang dimiliki glukomanan banyak yang ingin memanfaatkannya dalam bidang 

kesehatan, industri makanan, dan industri tekstil. Dalam bidang industri makan, glukomanan 

dapat dijadikan sebagai pengenyal dan pengental. Hidrokoloid merupakan sifat yang dimiliki 

glukomanan yang berfungsi sebagai binding agents yang dapat mengikat komponen atau bahan 

baku yang digunakan (Anggraeni, dkk, 2014). Dalam bidang industri tekstil glukomanan dapat 

difungsikan sebagai perekat. Sedangkan dalam bidang kesehatan glukomanan memiliki banyak 

manfaat dan dampak positif. Kemampuan yang dimiliki glukomanan untuk menurunkan kadar 

kolesterol darah dan kadar gula darah, menurunkan berat badan, dan mempengaruhi aktivitas 

intestinal dan fungsi sistem imun (Nissa dan Madjid, 2016). Didalam glukomanan juga terdapat 

serat makanan. Serat makanan terdapat dua macam yaitu serat larut dan serat tak larut, serat 

larut memiliki fungsi dapat menurunkan kadar kolesterol dengan mengikatnya di saluran 

pencernaan dan membawanya keluar, serat tak larut dapat membantu masalah pencernaan, serat 

makanan telah terbukti dapat menurunkan risiko penyakit jantung (Mahirdini dan Afifah, 

2016). Glukomanan tidak boleh terkonsumsi dalam jumlah berlebihan atau terlalu banyak, 

sehingga harus dikonsumsi sesuai dengan takaran dan harus ada batasannya. 

 

2.5 Kalsium oksalat 

 Kalsium oksalat yang memiliki rantai kimia CaOOC-COOCa termasuk persenyawaan 

garam antara ion kalsium dengan ion oksalat (Muttakin, Mharfiza dan Lestari, 2015). Kalsium 

oksalat yaitu suatu senyawa yang terkandung didalam umbi porang. Pada helaian dan tangkai 

daun memiliki kandungan kristal kalsium oksalat dengan ukuran yang bervariasi (Harijati, 

Chairiyah, Kartika dan Handayani, 2011). Berdasarkan morfologi, kristal kalsium oksalat 

terdapat lima tipe yaitu: rafida berbentuk jarum, persegi empat panjang atau stiloid berbentuk 

pensil, agregat berbentuk bunga disebut druse, agregat berbentuk blok disebut kristal pasir, dan 

berbagai bentuk prisma (Novita dan Indriyani, 2013). Kandungan kalsium oksalat juga terdapat 

didalam tepung porang memiliki kandungan yang berbeda – beda tergantung dengan umbi 

porang yang digunakan. Didalam HCl 10 %, kalsium oksalat larut karena didalam HCl 10 % 
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terdapat asam mineral kuat, asam mineral kuat memiliki fungsi sebagai pelarut kalsium oksalat 

(Kristianingsih dan Wiyono, 2015). Supaya umbi porang dapat dijadikan tepung porang serta 

aman dikonsumsi, harus menghilangkan kandungan kalsium oksalat yang ada di dalam umbi 

porang. Penggunaan etanol pemurnian pada proses pemurnian tepung porang dapat 

menurunkan kadar kalsium oksalat dengan konsentrasi dan komposisi yang optimal (Mawarni 

dan Widjanarko, 2015). 

Didalam kalsium oksalat banyak kandungan senyawa didalamnya. Kalsium oksalat 

mengandung kalsium serta dapat terdeteksi sebagai total mineral sehingga akan meningkatkan 

kadar abu (Agustin, Estiasih dan Wardani, 2017). Kalsium oksalat berbahaya apabila sampai 

terkonsumsi oleh manusia. Dampak negatif atau efek samping apabila kalsium oksalat pada 

tepung porang terkonsumsi atau masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi 

saat dikosumsi (Faridah, dkk, 2012). Rasa gatal dan iritasi yang disebabkan karena kalsium 

oksalat dapat terasa dan terjadi pada bibir, lidah, dan permukaan kulit. Selain kalsium oksalat 

dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi, kalsium oksalat memiliki dampak buruk bagi tubuh 

manusia apabila sampai terkonsumsi. Kandungan oksalat tinggi yang terdapat didalam 

makanan apabila sampai terkonsumsi dapat mengganggu kesehatan karena dapat menyebabkan 

penyakit asam urat, terbentuknya batu ginjal (batu kalsium oksalat) dan menurunkan absorpsi 

kalsium dalam tubuh (Purwaningsih dan Kuswiyanto, 2016). Komponen penyusun proses 

terbentuknya batu ginjal di dalam tubuh manusia dibentuk oleh kalsium oksalat (Permata, 

Angkat dan Wahyuni, 2017). Kalsium oksalat tidak boleh terkonsumsi oleh manusia apabila 

dalam jumlah banyak. 

  

2.6 Pembuatan bakso 

Pembuatan bakso disiapkan harus disiapkan bahan – bahannya terlebih dahulu 

(Falahudin, 2013). Bahan utama yang dibutuhkan untuk membuat bakso adalah daging giling 

halus dan tepung tapioka. Alat yang digunakan pada proses pembuatan bakso meliputi pisau, 

belender, baskom, panci, timbangan, alat penirisan, alat pencetak bakso dan kompor (Imaryana, 

dkk, 2016). Selain bahan utama, juga ada bahan tambahan atau bumbu diantaranya yaitu gula, 

garam, bawang putih, bawang merah, lada, dll. Bahan baku utama serta bahan tambahan dalam 

proses pembuatan bakso yang diperlukan yaitu, bahan baku utama adalah daging sapi dan bahan 

tambahan lainnya untuk adonan bakso yaitu tepung, garam, es, sodium tri poly phosphat (STPP) 

dan bumbu penyedap, garam dapur atau Natrium Clorida (NaCl) yang berfungsi mengekstraksi 

protein miofibril daging untuk menentukan tekstur pada bakso (Sari dan Widjanarko, 2015). 

Dengan bahan yang lengkap dan takaran yang pas maka akan menghasilkan bakso yang enak. 

Selain bahan yang digunakan, proses pembuatan bakso juga menentukan rasa dan kualitas 

bakso yang dihasilkan. 

Banyak masyarakat Indonesia yang sangat suka dengan bakso. Dalam proses pembuatan 

bakso, tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan bakso yang bergizi tetapi juga dapat diterima 

oleh masyarakat dari segi rasa, aroma, tekstur dan warnanya. (Salman, Syainah dan Rezkiah, 

2018). Untuk menghasilkan rasa, aroma, rasa, tekstur, dan warna seperti yang diinginkan, selain 

bahan utama dan bahan penunjang lainnya harus terpenuhi dan sesuai takaran, proses 

pembuatan bakso juga harus diperhatikan. Pada proses pembuatan bakso, daging mempunyai 

peran yang sangat dominan, karena daging merupakan bahan utamanya, dalam pembuatan 

bakso daging, kesegaran dan jenis daging sangat memengaruhi mutu dari bakso (Fuadi, Razali, 
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Novita, Suryaningsih, Ismail dan Ferasyi, 2016). Dalam proses pembuatan bakso, bahan pengisi 

diperlukan karena memiliki fungsi untuk memperbaiki atau menyeimbangkan emulsi, 

meningkatkan daya mengikat air, memperkecil penyusutan, menambah berat produk dan 

karena harganya relatif murah maka dapat menekan biaya produksi (Usmiati dan Priyanti, 

2016). Bahan dan proses pembuatan bakso juga harus di perhatikan supaya dapat menghasilkan 

rasa, aroma, tekstur, dan warna sesuai dengan yang diinginkan pada produksi bakso yang 

dihasilkan. Proses pembuatan bakso ,daging merupakan salah satu bahan dasar serta dapat 

mempengaruhi aspek warna pada bakso, karena memiliki warna merah cerah (Sidik, 2013). 

Tekstur kenyal pada bakso ditentukan oleh daging yang digunakan sebagai bahan utama dalam 

pembuatan bakso. Proses pembuatan bakso menggunakan bumbu sebagai bahan campuran 

adonan bakso karena bumbu dapat menghilangkan rasa daging (Chakim, Dwiloka dan 

Kusrahayu, 2013). Pada proses pembuatan bakso, pada saat memasak atau perebusan bakso, 

harus pada tingkatan suhu air yang pas dan sesuai. Proses memasak atau perebusan bakso pada 

suhu dan waktu yang sesuai akan menghasilkan bakso yang enak dan tingkat kematangan yang 

pas. 

 

2.7 Variabel penelitian 

 

2.7.1 Warna  

 Warna merupakan suatu zat yang dihasilkan dari gelombang cahaya yang berbeda – 

beda. Setiap warna memiliki jumlah gelombang warna yang berbeda. Warna yang dapat 

dihasilkan ada beberapa kriteria diantaranya yaitu gelap atau terang. Perbedaan warna yang 

yang dihasilkan tersebut bisa terjadi dikarenakan gelombang cahaya yang berbeda – beda. 

Kualitas bakso yang dihasilkan seperti rasa yang enak, tekstur yang kenyal, warna yang cerah 

dan aroma yang khas merupakan ciri dalam pembuatan bakso daging yang segar sehingga akan 

sangat berbeda dengan daging yang dihasilkan yang selama ini dalam pembuatan bakso yang 

dilayukan (Firahmi, Dharmawati dan Aldrin, 2015). 

Bakso berasal dari daging sapi atau ayam. Setiap daging yang digunakan akan 

menghasilkan warna bakso yang berbeda – beda. Warna pada bakso dapat dipengaruhi oleh 

kandungan mioglobin daging, semakin tinggi mioglobin daging maka warna daging semakin 

merah, selain warna daging, suhu, bahan tambahan dan proses pembuatannya dapat 

mempengaruhi warna daging. (Zurriyati, 2011). Bakso daging sapi memiliki warna yang lebih 

gelap dibandingkan dengan bakso daging ayam. Bahan dasar dalam pembuatan bakso yang 

mempengaruhi warna bakso salah satunya adalah daging sapi, karena daging sapi memiliki 

warna merah cerah, namun idealnya bakso berwarna putih keabu – abuan (Sidik, 2013). Bahan 

yang digunakan dan proses penyimpanan bahan dasar yaitu daging akan mempengaruhi warna 

dan kualitas bakso. 

Setelah proses perebusan pada bakso, warna yang dihasilkan memiliki penurunan 

kecerahan dengan semakin bertambahnya tepung porang yang ditambahkan (Dewi dan 

Widjanarko, 2015). Proses pembuatan bakso meliputi proses penggilingan daging, 

pencampuran daging dengan bumbu dan bahan lainnya, pencetakan adonan, perebusan bakso 

hingga matang. Warna bahan atau produk pangan dapat berubah saat proses pemasakan, yang 

disebabkan oleh hilangnya sebagian pigmen akibat pelepasan cairan sel pada saat pemasakkan 

atau pengolahan, intensitas warna akan semakin menurun (Anggaeni, Dahlan dan Wahyuning, 
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2015). Proses pembuatan dan proses memasak bakso yang tepat akan menghasilkan warna dan 

kualitas bakso yang baik. Selain proses pembuatan bakso, bahan untuk pembuatan bakso juga 

dapat mempengaruhi warna dan kualitas bakso. 

Uji warna pada bakso daging sapi dengan pernambahan tepung porang yang dilakukan 

memiliki tujuan untuk menentukan pengaruh bakso daging sapi yang ditambahkan dengan 

tepung porang terhadap nilai dari hasil uji warna. Nilai dari hasil uji warna terbagi menjadi 3 

yaitu : L*, a*, b*. Uji warna L*, a*, b* akan mempermudah dan memperjelas nilai warna yang 

dimiliki oleh produk terutama untuk produk makanan. Warna L*, a*, b* memiliki makna atau 

arti tersendiri. Warna L memiliki arti kecerahan warna (nilai 0 sampai 100), warna A adalah 

jenis warna hijau – merah (nilai -120 hingga +120), dan warna b mempunyai arti jenis warna 

biru – kuning (nilai -120 hingga +120) (Yam dan Papadakis, 2004). 

 

2.7.2 Tekstur 

 Tekstur merupakan bentuk suatu benda atau produk untuk menentukan kualitas benda 

yang diamati. Tekstur pada bakso dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu empuk (kenyal) dan 

keras. Perbedaan tekstur yang yang dihasilkan tersebut bisa terjadi dikarenakan jenis bahan 

dasar dan bahan campuran yang digunakan. Tekstur bakso yang lebih keras dapat disebabkan 

karena beberapa faktor, dapat disebabkan karena bahan yang digunakan atau karena proses 

pengolahan bakso. Daging memiliki protein yang dapat mengikat hancuran daging dan 

mengemulsi lemak sehingga menimbulkan tekstur yang kompak dan kenyal, tekstur yang lebih 

keras bisa disebabkan oleh penggunaan tepung tapioka yang lebih banyak (Pramuditya dan 

Yuwono, 2014). 

Masyarakat Indonesia sangat menyukai bakso mulai dari anak – anak hingga dewasa. 

Hampir semua daerah di Indonesia banyak yang menjual bakso. Bakso memiliki tekstur yang 

empuk dan juga sedikit kenyal. Tekstur yang keras pada bakso bisa terjadi karena penggunaan 

tepung tapioka yang lebih banyak dibandingkan dengan penggunaan daging. Kualitas dan jenis 

bahan baku (daging) yang digunakan dapat mempengaruhi tekstur pada bakso, jenis dan 

prosentase tepung pati serta pada proses pembuatan (Sidik, 2013). Bakso memiliki sifat yang 

empuk dan sedikit kenyal. Bakso memilik tekstur yang kenyal, dapat dikaitkan dengan kekuatan 

gel yang terbentuk akibat pemanasan, proses gelatinisasi melibatkan pengikatan air oleh 

jaringan yang dibentuk rantai molekul pati atau protein  (Komariah, Ulupi dan Hendrarti, 2005). 

Hal tersebut bisa terjadi karena bahan yang digunakan sesuai takaran. Peningkatan rendemen 

yang disebabkan karena peningkatan suhu dan waktu pemasakan yang lama, karena 

memperbaiki tekstur bakso dan meningkatkan nilai jual (Aulawi dan Ninsix, 2009). Selain itu, 

bakso bisa menjadi empuk karena proses dari pengolahan hingga menjadi produk bakso. 

Kualitas produk bakso yang dihasilkan dapat dipengaruhi dari kualitas bahan yang digunakan 

untuk membuat bakso. 

 

2.7.3 Organoleptik 

2.7.3.1 Rasa 

Rasa adalah sesuatu yang dapat diketahui dengan indera perasa yaitu lidah saat mencoba 

suatu produk. Sifat organoleptik bakso yang memiliki peranan penting dalam penilaian 

konsumen salah satunya yaitu rasa, rasa makanan dapat dikenali dan dibedakan oleh kuncup – 

kuncup pengecap yang terletak pada papila yaitu noda merah jingga pada lidah (Yulianti dan 
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Cakrawati, 2017). Rasa ada beberapa macam yaitu sangat gurih, gurih, agak gurih, tidak gurih, 

sangat tidak gurih. Rangsangan yang terbentuk pada bakso dapat mempengaruhi rasa bakso, 

bahkan terkadang juga di pengaruhi oleh aroma dan warna (Montolalu, Lontaan, Sakul dan 

Mirah, 2013). Rasa yang ada dan timbul pada bakso karena bumbu atau bahan tambahan yang 

dicampurkan pada bahan utama bakso (daging dan tepung) diantaranya yaitu bawang putih, 

gula, garam, dll. Komposisi bahan penyusun pada makanan dapat mempengaruhi rasa pada 

produk makanan (Riyadi dan Atmaka, 2010). Rasa gurih pada bakso terutama dipengaruhi oleh 

bumbu - bumbu yang dipakai. Rasa pada suatu makanan atau minuman mempunyai peranan 

penting, sebab dengan rasa maka konsumen dapat mengetahui dan menilai apakah makanan 

atau minuman tersebut enak atau tidak. Rasa gurih yang khas dimiliki oleh bakso. (Sidik, 2013). 

 

2.7.3.2 Tekstur 

Tekstur  adalah sesuatu yang dapat diketahui dengan indera peraba dan perasa yaitu 

tangan saat mencoba suatu produk. Untuk mengetahui dan merasakan tekstur suatu produk 

yaitu melalui sentuhan dengan indera peraba (kulit) ataupun indera perasa (lidah) (Salman, dkk, 

2018). Tekstur ada beberapa macam bentuk yang dapat dihasilkan diantaranya yaitu sangat 

kenyal, kenyal, agak kenyal, tidak kenyal, sangat tidak kenyal. Bakso yang sangat disukai 

banyak masyarakat yaitu bakso yang bertekstur kenyal dan tidak terlalu empuk atau terlalu 

keras (Pramuditya dan Yuwono, 2014). Tekstur yang ada dan timbul pada bakso karena bahan 

dasar serta bahan campuran yang digunakan untuk pembuatan adonan bakso. Mutu 

organoleptik pada bakso  yang dipengaruhi oleh daging dapat menentukan aroma, rasa dan 

tekstur bakso yang dihasilkan (Fuadi, dkk, 2016). Untuk menghasilkan bakso dengan kualitas 

yang baik seperti rasa yang enak, tekstur yang kenyal, warna yang cerah dan aroma yang khas 

merupakan ciri dalam pembuatan bakso daging yang segar sehingga akan sangat berbeda 

dengan daging yang dihasilkan yang selama ini dalam pembuatan bakso yang dilayukan 

(Firahmi, dkk, 2015). 

Uji tekstur pada bakso daging sapi dengan penambahan tepung porang yang dilakukan 

memiliki tujuan untuk menentukan pengaruh bakso daging sapi yang ditambahkan dengan 

tepung porang terhadap penerimaan konsumen dan karakteristik produk. Bermacam – macam 

penilaian yang diberikan pada produk bakso yang dihasilkan diantaranya yaitu semakin kecil 

nilai pengukuran maka tekstur bakso akan semakin keras (nilai kekerasannya tinggi), 

sebaliknya jika semakin besar nilai pengukuran maka tekstur bakso akan semakin lunak/empuk 

(nilai kekerasannya rendah) (Fitriyani, Nuraenah dan Nofreena, 2017). Bermacam – macam 

parameter uji yang digunakan dalam analisis fisik berupa karakteristik tekstur (hardness, 

deformasi dan kekuatan gel), yaitu uji Hedonik yang terdiri 4 spesifikasi yaitu kenampakan, 

aroma rasa, warna dan tekstur dengan 9 skala yaitu 1. sangat tidak suka; 2. tidak suka; 3. agak 

tidak suka; 4. Biasa; 5. agak suka; 6. Suka; 7. sangat suka ; 8. amat sangat suka; 9. amat sangat 

suka sekali (Agustini, Darmanto, Wijayanti dan Riyadi, 2016). 

 

2.7.3.3 Aroma 

 Aroma adalah sesuatu yang dapat diketahui dengan indera penciuman yaitu hidung saat 

mencoba suatu produk. Aroma ada beberapa macam yaitu sangat gurih, gurih, agak gurih, tidak 

gurih, sangat tidak gurih. Aroma yang ada dan timbul pada bakso karena bumbu atau bahan 

tambahan yang dicampurkan pada bahan utama bakso (daging dan tepung) diantaranya yaitu 
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bawang putih, gula, garam, lada, dll. Untuk menghasilkan kualitas bakso yang baik seperti rasa 

yang enak, tekstur yang kenyal, warna yang cerah dan aroma yang khas merupakan ciri dalam 

pembuatan bakso dengan menggunakan daging segar sehingga akan sangat berbeda dengan 

daging yang dihasilkan yang selama ini dalam pembuatan bakso yang dilayukan (Firahmi, dkk, 

2015). 

 Untuk menentukan mutu organoleptik bakso yang meliputi aroma, rasa dan tekstur 

dapat dipengaruhi oleh daging yang digunakan (Fuadi, dkk, 2016). Aroma adalah sesuatu yang 

dapat diketahui dengan indera penciuman yaitu hidung saat mencoba suatu produk. Sensasi 

yang kompleks dan saling terkait merupakan aroma yang dimiliki oleh suatu produk, aroma 

daging berkembang selama pemasakan (Zurriyati, 2011). Aroma ada beberapa macam yaitu 

sangat gurih, gurih, agak gurih, tidak gurih, sangat tidak gurih. Bakso memiliki aroma khas 

yang dipengaruhi oleh aroma daging, aroma tepung, bahan pengisi, bumbu – bumbu dan bahan 

lain yang ditambahkan (Montolalu, dkk, 2013). Aroma yang ada dan timbul pada bakso karena 

bumbu atau bahan tambahan yang dicampurkan bahan utama bakso (daging dan tepung) bakso 

diantaranya yaitu bawang putih, gula, garam, lada, dll. Apabila bumbu yang ditambahkan dalam 

jumlah banyak maka aroma produk yang dihasilkan semakin kuat (Yulianti dan Cakrawati, 

2017). 

  

2.7.3.4 Warna 

Pada uji organoleptik, warna merupakan salah satu penilaian yang dapat dilakukan 

dengan menggunakan indera penglihatan (Firahmi, dkk, 2015). Warna adalah sesuatu yang 

dapat diketahui dengan indera penglihatan yaitu mata saat melihat suatu produk. 

Kecemerlangan dan warna yaitu penilaian yang dilakukan untuk menilai kenampakan 

(Nurhuda, Junianto, Rochima, 2017). Warna memiliki berbagai macam jenis diantaranya yaitu 

sangat gelap, gelap, agak gelap, tidak gelap, sangat tidak gelap. Warna pada bakso dapat 

dipengaruhi dari jenis daging yang digunakan dan bahan tambahan lain yang digunakan untuk 

bahan campuran bakso. Warna pada bakso juga dapat dipengaruhi dari proses pembuatan bakso. 

Produk bakso sapi yang telah direbus akan menghasilkan penurunan kecerahan warna dengan 

semakin bertambahnya tepung porang yang ditambahkan (Dewi dan Widjanarko, 2015). Warna 

pada bakso dapat terlihat berbeda saat diamati warna bakso dengan orang yang berbeda. Hal 

tersebut bisa terjadi karena perbedaan sudut pandangan atau penglihatan tiap orang yang 

berbeda. Dalam proses penerimaan konsumen terhadap suatu produk pangan, warna memiliki 

peranan yang sangat penting, warna dapat diukur secara obyektif dengan instrumen fisik seperti 

chromameter, tintometer, whiteness meter, maupun diukur secara subyektif dengan uji sensori 

yang menggunakan manusia sebagai subyek penilai warna sampel (Utami, Tamrin dan Isamu, 

2016). Warna memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen terhadap suatu produk yaitu bakso.  

Bakso daging sapi yang memiliki warna yang lebih terang sangat disukai konsumen (Falahudin, 

2013). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 November sampai 15 Maret 2018 di 2 lokasi  

laboratorium : 

1. Laboratorium Teknologi Hasil Ternak bagian daging Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang untuk proses pembuatan bakso dan pengujian organoleptik. 

2. Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya Malang untuk pengujian tekstur dan warna.  

 

3.2 Materi penelitian 

 Materi penelitian yang digunakan adalah bakso berasal dari daging sapi dengan tingkat 

penambahan tepung porang yang berbeda sebagai tambahan pada bakso yang diujikan dalam 

penelitian ini. Daging sapi yang digunakan, dibeli di pasar Landungsari kota Malang. Tepung 

porang yang digunakan sebagai bahan penambah untuk bakso daging sapi di beli di Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Kediri. 

 

3.2.1 Bahan 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini untuk pembuatan bakso dengan 

penambahan tepung porang diantaranya :  

1. Bahan utama : Daging sapi 

2. Bahan tambahan : Tepung tapioka dan tepung porang 

3. Bahan penunjang : Bumbu – bumbu (bawang merah goreng, bawang putih goreng, lada, 

garam, gula, es batu, putih telur). Dapat dilihat di Lampiran 8. 

3.2.2 Alat 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini untuk pembuatan bakso dengan penambahan 

tepung porang diantaranya : blender, pisau, sarung tangan plastik, kompor, panci, peniris, 

sendok, baskom. Dapat dilihat di Lampiran 8. 

 

3.3 Metode penelitian 

 

3.3.1 Rancangan percobaan 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan dengan rancangan acak lengkap 

(RAL) dengan 5 perlakuan yaitu rasio antara penggunaan tepung tapioka (TT) dengan tepung 

porang (TP). Rasio pada masing-masing perlakuan adalah sebagai berikut : 

1. P0 (100% Tepung Tapioka) 

2. P1 (100% Tepung Tapioka + 1% Tepung Porang) 

3. P2 (100% Tepung Tapioka + 2% Tepung Porang) 

4. P3 (100% Tepung Tapioka + 3% Tepung Porang) 

5. P4 (100% Tepung Tapioka + 4% Tepung Porang) 

Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 4 kali. Komposisi adonan bakso dalam 

penelitian, semua bahan berdasarkan berat daging yang telah dikonversikan dari satuan persen 

ke gram. 
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Model tabulasi data penelitian dapat dilihat pada Tabel 9. dan komposisi adonan bakso 

dapat dilihat pada Tabel 10. 

 

Tabel 9. Tabulasi data penelitian 

Perlakuan     Ulangan 

U1                   U2            U3           U4 

     P0             P0 U1               P0 U2               P0 U3               P0 U4 

     P1             P1 U1               P1 U2               P1 U3               P1 U4 

     P2             P2 U1               P2 U2               P2 U3               P2 U4 

     P3             P3 U1               P3 U2               P3 U3               P3 U4 

     P4             P4 U1               P4 U2               P4 U3               P4 U4 

  

Tabel 10. komposisi adonan bakso (g/500g daging sapi) 

Bahan – bahan               Kandungan (gram) 

     P0  P1  P2  P3  P4 

Daging sapi   500 500 500 500 500 

Tepung tapioka  100 100 100 100 100 

Tepung porang  0 5 10 15 20 

Bawang pitih goreng  15 15 15 15 15 

Bawang merah goreng 15 15 15 15 15 

Garam    16 16 16 16 16 

Gula    15 15 15 15 15 

Lada    1 1 1 1 1 

Es batu    65 65 65 65 65 

Telur    40 40 40 40 40 

Jumlah    767 772 777 782 787 

 

3.3.2 Tahapan penelitian 

 

3.3.2.1 Pengolahan tepung porang 

 Proses pengolahan tepung porang yang digunakan untuk bahan penambah dalam proses 

pembuatan bakso pada penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran 3. Skema pengolahan tepung 

porang dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Skema pengolahan tepung porang 

Tepung Porang 

Dioven 40 – 50 ᵒC selama 30 menit Didinginkan 
Diblender selama 3 

menit selama 60 kali  

 Diambil debu yang 

menempel didinding blender 
Disaring dengan saringan ukuran mesh 100 

Tepung porang bertekstur 

lembut 
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3.3.2.2 Prosedur pembuatan bakso 

Pembuatan bakso secara skematis dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram alir pembuatan bakso dengan penambahan tepung porang 

 

3.3.2.3 Prosedur uji organoleptik 

1. Bakso berdasarkan perlakuan dan ulangan ditempatkan secara acak disebuah wadah yang 

sudah diberi kode. 

2. Bakso dicoba oleh 5 panelis semi terlatih. 

3. Setiap panelis menguji 20 sampel yang terdiri dari 5 perlakuan dan 4 kali ulangan bakso 

dan juga diberi kuisioner untuk memberi penilaian pada sampel bakso yang diuji. 

Daging sapi Digiling dengan meat chopper sampai halus 

Digiling 

Tepung tapioka dan tepung porang 

perlakuan (P0, P1, P2, P3, P4), garam, 

lada, gula, bawang merah goreng, 

bawang putih goreng, telur, esbatu 

Pencampuran adonan bakso 

dengan menggunakan blender 

Pencetakan adonan hingga berbentuk 

bulat dengan menggunakan tangan 

Perebusan adonan dalam air bersuhu 60 ˚C - 

80˚C sampai bakso mengapung, kemudian 

dengan air mendidih selama ± 30 menit 

Penirisan dan pendinginan 

Dianalisa : 

1. Warna 

2. Tekstur 

3. Organoleptik 

Bakso  
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4. Panelis memberikan penilaian terhadap setiap sampel bakso sesuai dengan kodenya 

berdasarkan rasa, tekstur, aroma, dan warna. 

 

3.3.2.4 Penilaian uji warna, tekstur, dan organoleptik 

1. Penilaian uji warna. 

a. Warna L* (light) = terang. 

Tingkat kecerahan = nilai 0 – 100. 

Mendekati nilai 0 (0 – 49) = warna bakso tidak cerah. 

Mendekati nilai 100 (50 – 100) = warna bakso semakin cerah dan gelap. 

b. Warna a* = koordinat warna merah / hijau. 

Tingkat kecerahan = nilai -120 s/d +120. 

Mendekati nilai -120 (-120 s/d 119) = warna bakso tidak cerah, tidak berwarna 

kemerahan / kehijauan. 

Mendekati nilai +120 (120 s/d +120) = warna bakso semakin cerah dan gelap, 

berwarna atau mendekati warna merah / hijau. 

c. Warna b* = koordinat warna kuning / biru. 

Tingkat kecerahan = nilai -120 s/d +120. 

Mendekati nilai -120 (-120 s/d 119) = warna bakso tidak cerah, tidak berwarna 

kekuningan / kebiruan. 

Mendekati nilai +120 (120 s/d +120) = warna bakso semakin cerah dan gelap, 

berwarna atau mendekati warna kuning / biru. 

2. Penilaian uji tekstur. 

a. Semakin tinggi nilai tekstur, menandakan bahwa bakso memiliki tekstur yang 

lembut, empuk, dan kenyal. 

b. Semakin rendah nilai tekstur, menandakan bahwa bakso memiliki tekstur yang 

tidak lembut, tidak empuk, dan tidak kenyal. 

3. Penilaian uji organoleptik. 

a. Rasa : Sangat tidak gurih (1), Tidak gurih (2), Agak gurih (3), Gurih (4), Sangat 

gurih (5). 

b. Tekstur : Sangat tidak kenyal (1), Tidak kenyal (2), Agak kenyal (3), Kenyal (4), 

Sangat kenyal (5). 

c. Aroma : Sangat tidak harum (1), Tidak harum (2), Agak harum (3), Harum (4), 

Sangat harum (5). 

d. Warna : Sangat tidak gelap (1), Tidak gelap (2), Agak gelap (3), Gelap (4), Sangat 

gelap (5). 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi warna, tekstur, dan organoleptik. 

Pengujian sampel bakso subtitusi tepung tapioka dengan tepung porang meliputi variabel-

variabel sebagai berikut : 

1. Pengujian Warna. 

 Prosedur pengujian warna dengan alat Minolta Chromameter (CR 400) yang dituliskan 

dalam Nugrahani Asti (2014) dapat dilihat pada Lampiran 1. 
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2. Pengujian Tekstur. 

 Prosedur pengujian tekstur dengan metode Texture Profile Analysis (TPA) menggunakan 

alat Texture Analyzer TXT 32 dituliskan dalam Indiarto Rossi, Bambang Nurhadi, Edy 

Subroto (2012) dapat dilihat pada Lampiran 2. 

3. Pengujian Organoleptik (rasa, tekstur, aroma, warna). 

 Prosedur pengujian organoleptik ditentukan sesuai metode yang dituliskan dalam Watts et 

al. (1993) dapat dilihat pada Lampiran 3. 

 

3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari pengujian warna, tekstur, dan organoleptik pada bakso 

dianalisis dengan menggunakan analisis ragam (ANOVA). Apabila didapat hasil yang 

signifikan maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (BJBD). 

Yijk = µ + Ʈi + ɛijk 

Keterangan : 

Yijk = nilai warna, tekstur, dan organoleptik bakso yang diamati. 

µ = nilai tengah umum. 

Ʈi = pengaruh perlakuan i (tepung porang pada bakso). 

ɛijk = pengaruh galat. 

i = perlakuan 1, 2, 3, 4, dan 5. 

k = ulangan 1, 2, 3, dan 4. 

 

3.6 Batasan Istilah 

Bakso :  Makanan yang terbuat dari daging ayam atau sapi yang dicampur dengan 

bahan lain (tepung tapioka, bawang putih, gula, garam, dan lain – lain), 

memiliki bentuk bulat – bulat, dan dimasak di dalam air panas. Dalam proses 

pembuatan bakso, dilakukan perlakuan dengan menambahkan tepung porang. 

 

Tepung porang : Tepung yang terbuat dari umbi porang  yang sudah dihilangkan dari berbagai 

macam zat atau kandungan lain yang ada didalam umbi porang dan tidak bisa 

dikonsumsi manusia seperti lem, glukomanan, asam oksalat dan lain – lain. 

 

Kualitas fisik :   Kualitas yang diukur berdasarkan bentuk fisik produk, parameter meliputi 

    tekstur, warna, dan organoleptik. 

 

Tekstur : Bentuk suatu benda atau produk yang diamati diantaranya yaitu keempukan, 

keras, kasar, atau lembut. 

 

Warna : Suatu zat yang terdapat didalam suatu benda atau produk yang dihasilkan 

dari percampuran antara 2 (dua) produk atau lebih, dan karna adanya pantulan 

cahaya. 

 

Organoleptik : Uji yang dilakukan terhadap suatu benda atau produk dengan 

menggunakan alat indera diataranya yaitu penglihatan, perasa, peraba, dan 

penciuman.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Rata – rata nilai uji warna dan tekstur pada bakso daging sapi dengan penambahan 

tepung porang dapat dilihat pada Tabel 11. 

 

Tabel 11. Rata – rata nilai uji warna dan uji tekstur bakso daging sapi dengan penambahan  

    tepung porang. 

 

Perlakuan          Rata – rata dan SD 

           Warna L*           Warna a*     Warna b*        Tekstur 

   (nm)       (nm)          (nm)        (g/mm2) 

      P0        44,43 ± 0,46       12,38 ± 0,22  16,23 ± 0,84     24,30 ± 0,42 

      P1        43,90 ± 1,83       13,25 ± 0,92  15,08 ± 0,37     24,10 ± 3,51 

      P2        42,73 ± 0,94       12,43 ± 0,20  14,63 ± 0,84     22,10 ± 0,81 

      P3        42,45 ± 0,62       12,58 ± 0,05  15,20 ± 0,96     21,88 ± 3,18 

      P4        42,58 ± 3,58       12,75 ± 0,26  15,28 ± 1,78     20,55 ± 0,93 

Kesimpulan : Berdasarkan rata – rata dari hasil uji warna dan uji tekstur menunjukkan hasil yang tidak 

            berbeda nyata pada warna dan tekstur bakso daging sapi (P > 0,05). 

 

4.1 Nilai uji warna terhadap penambahan tepung porang pada bakso daging sapi 

Warna merupakan suatu zat yang dihasilkan dari gelombang cahaya yang berbeda – 

beda. Setiap warna memiliki jumlah gelombang warna yang berbeda. Warna yang dapat 

dihasilkan ada beberapa kriteria diantaranya yaitu gelap atau terang. Perbedaan warna yang 

yang dihasilkan tersebut bisa terjadi dikarenakan gelombang cahaya yang berbeda – beda. 

Kualitas bakso yang dihasilkan seperti rasa yang enak, tekstur yang kenyal, warna yang cerah 

dan aroma yang khas merupakan ciri dalam pembuatan bakso daging yang segar sehingga akan 

sangat berbeda dengan daging yang dihasilkan yang selama ini dalam pembuatan bakso yang 

dilayukan (Firahmi, dkk, 2015). 

Bakso berasal dari daging sapi atau ayam. Setiap daging yang digunakan akan 

menghasilkan warna bakso yang berbeda – beda. Warna pada bakso dapat dipengaruhi oleh 

kandungan mioglobin daging, semakin tinggi mioglobin daging maka warna daging semakin 

merah, selain warna daging, suhu, bahan tambahan dan proses pembuatannya dapat 

mempengaruhi warna daging. (Zurriyati, 2011). Bakso daging sapi memiliki warna yang lebih 

gelap dibandingkan dengan bakso daging ayam. Bahan dasar dalam pembuatan bakso yang 

mempengaruhi warna bakso salah satunya adalah daging sapi, karena daging sapi memiliki 

warna merah cerah, namun idealnya bakso berwarna putih keabu – abuan (Sidik, 2013). Bahan 

yang digunakan dan proses penyimpanan bahan dasar yaitu daging akan mempengaruhi warna 

dan kualitas bakso. 

Setelah proses perebusan pada bakso, warna yang dihasilkan memiliki penurunan 

kecerahan dengan semakin bertambahnya tepung porang yang ditambahkan (Dewi dan 

Widjanarko, 2015). Proses pembuatan bakso meliputi proses penggilingan daging, 

pencampuran daging dengan bumbu dan bahan lainnya, pencetakan adonan, perebusan bakso 

hingga matang. Warna bahan atau produk pangan dapat berubah saat proses pemasakan, yang 
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disebabkan oleh hilangnya sebagian pigmen akibat pelepasan cairan sel pada saat pemasakkan 

atau pengolahan, intensitas warna akan semakin menurun (Anggaeni, dkk, 2015). Proses 

pembuatan dan proses memasak bakso yang tepat akan menghasilkan warna dan kualitas bakso 

yang baik. Selain proses pembuatan bakso, bahan untuk pembuatan bakso juga dapat 

mempengaruhi warna dan kualitas bakso. 

Uji warna pada bakso daging sapi dengan pernambahan tepung porang yang dilakukan 

memiliki tujuan untuk menentukan pengaruh bakso daging sapi yang ditambahkan dengan 

tepung porang terhadap nilai dari hasil uji warna. Nilai dari hasil uji warna terbagi menjadi 3 

yaitu : L*, a*, b*. Uji warna L*, a*, b* akan memper mudah dan memperjelas nilai warna yang 

dimiliki oleh produk terutama untuk produk makanan. Warna L*, a*, b* memiliki makna atau 

arti tersendiri. Warna L* memiliki arti kecerahan warna (nilai 0 sampai 100), warna a* adalah 

jenis warna hijau – merah (nilai -120 hingga +120), dan warna b* mempunyai arti jenis warna 

biru – kuning (nilai -120 hingga +120) (Yam dan Papadakis, 2004). 

 Dari hasil uji warna pada bakso dengan penambahan tepung porang pada Tabel 11. di 

dapatkan hasil rata – rata nilai warna L* bakso berkisar antara 42,45 nm sampai 44,43 nm, hal 

tersebut menunjukkan bahwa bakso memiliki warna agak gelap, nilai warna a* bakso berkisar 

antara 12,38 nm sampai 13,25 nm, hal tersebut menunjukkan bahwa bakso memiliki warna 

cenderung tidak merah / hujau, nilai warna b* bakso berkisar antara 14,63 nm sampai 16,23 

nm, hal tersebut menunjukkan bahwa bakso memiliki warna cenderung tidak kuning / biru. 

Hasil uji warna yang dihasilkan tersebut didapatkan kesimpulan bahwa penambahan tepung 

porang memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap warna pada bakso daging sapi (P > 

0,05). Hasil perhitungan dan hasil analisis ragam (ANOVA) dapat dilihat pada Lampiran 6. 

Pemberian perlakuan pada setiap bakso tidak memberikan pengaruh terhadap warna bakso. Hal 

tersebut terjadi karena penambahan tepung porang terhadap setiap perlakuan yang diberikan 

pada bakso, hanya diberikan dalam jumlah sedikit dan batas maksimal penambahan tepung 

porang yaitu sebanyak 4%. Sehingga warna tepung porang dengan pemberian pada batas 

maksimal 4% tidak dapat mempengaruhi warna pada adonan bakso, dan bakso yang dihasilkan 

tetap seperti warna bakso pada umumnya. Tidak ada perbedaan warna pada bakso setiap 

perlakuan (P0, P1, P2, P3, P4).  

 

4.2 Nilai uji tekstur terhadap penambahan tepung porang pada bakso daging sapi 

Tekstur merupakan bentuk suatu benda atau produk untuk menentukan kualitas benda 

yang diamati. Tekstur pada bakso dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu empuk (kenyal) dan 

keras. Perbedaan tekstur yang yang dihasilkan tersebut bisa terjadi dikarenakan jenis bahan 

dasar dan bahan campuran yang digunakan. Tekstur bakso yang lebih keras dapat disebabkan 

karena beberapa faktor, dapat disebabkan karena bahan yang digunakan atau karena proses 

pengolahan bakso. Daging memiliki protein yang dapat mengikat hancuran daging dan 

mengemulsi lemak sehingga menimbulkan tekstur yang kompak dan kenyal, tekstur yang lebih 

keras bisa disebabkan oleh penggunaan tepung tapioka yang lebih banyak (Pramuditya dan 

Yuwono, 2014). 

Masyarakat Indonesia sangat menyukai bakso mulai dari anak – anak hingga dewasa. 

Hampir semua daerah di Indonesia banyak yang menjual bakso. Bakso memiliki tekstur yang 

empuk dan juga sedikit kenyal. Tekstur yang keras pada bakso bisa terjadi karena penggunaan 

tepung tapioka yang lebih banyak dibandingkan dengan penggunaan daging. Kualitas dan jenis 
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bahan baku (daging) yang digunakan dapat mempengaruhi tekstur pada bakso, jenis dan 

prosentase tepung pati serta pada proses pembuatan (Sidik, 2013). Bakso memiliki sifat yang 

empuk dan sedikit kenyal. Bakso memilik tekstur yang kenyal, dapat dikaitkan dengan kekuatan 

gel yang terbentuk akibat pemanasan, proses gelatinisasi melibatkan pengikatan air oleh 

jaringan yang dibentuk rantai molekul pati atau protein  (Komariah, dkk, 2005). Hal tersebut 

bisa terjadi karena bahan yang digunakan sesuai takaran. Peningkatan rendemen yang 

disebabkan karena peningkatan suhu dan waktu pemasakan yang lama, karena memperbaiki 

tekstur bakso dan meningkatkan nilai jual (Aulawi dan Ninsix, 2009). Selain itu, bakso bisa 

menjadi empuk karena proses dari pengolahan hingga menjadi produk bakso. Kualitas produk 

bakso yang dihasilkan dapat dipengaruhi dari kualitas bahan yang digunakan untuk membuat 

bakso. 

Dari hasil uji tekstur pada bakso dengan penambahan tepung porang pada Tabel 11. di 

dapatkan hasil rata – rata nilai 20,55 g/mm2 sampai 24,3 g/mm2, hal tersebut menunjukkan 

bahwa bakso memiliki tekstur agak kenyal. Hasil uji tekstur tersebut penggunaan tepung porang 

yang ditambahkan pada bakso daging sapi memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap 

tekstur bakso daging sapi (P > 0,05). Hasil perhitungan dan hasil analisis ragam (ANOVA) 

dapat dilihat pada Lampiran 6. Penggunaan tepung porang dalam jumlah sedikit yang 

dimasukkan ke dalam adonan bakso hingga 4 % sehingga tidak dapat merubah tekstur bakso 

yang dihasilkan. Tekstur empuk atau keras pada bakso dapat dipengaruhi salah satunya karena 

bahan dasar (daging) serta bahan tambahan yang digunakan sebagai bahan tambah pada bakso. 

 

4.3 Nilai uji organoleptik terhadap penambahan tepung porang pada bakso daging sapi 

Uji organoleptik pada bakso daging sapi dengan pernambahan tepung porang yang 

dilakukan memiliki tujuan untuk menentukan pengaruh bakso daging sapi yang ditambahkan 

dengan tepung porang terhadap penerimaan konsumen dan karakteristik produk. Data dan 

analisis hasil penelitian bakso daging sapi yang ditambahkan dengan tepung porang yaitu uji 

organoleptik yang ada pada tabel. Uji organoleptik digunakan 4 kriteria yaitu aroma, rasa, 

warna dan tekstur (Firahmi, dkk, 2015). Rata – rata nilai organoleptik terhadap aroma dan rasa 

bakso daging sapi dengan penambahan tepung porang dapat dilihat pada Tabel. 12. 

 

Tabel 12. Rata – rata nilai uji organoleptik terhadap rasa, tekstur, aroma dan warna bakso 

      daging sapi dengan penambahan tepung porang 

 

 Perlakuan          Rata – rata 

  Rasa          Tekstur          Aroma          Warna 

       P0  3,70             3,65               3,70               2,85 

       P1  3,15             3,55               3,40               2,95 

       P2  3,30             3,40               3,45               2,90 

       P3  3,20             3,20               3,60               2,90 

       P4  3,25             3,20               3,70               3,30 

Kesimpulan : Berdasarkan rata – rata dari hasil uji organoleptik menunjukkan hasil yang tidak berbeda 

           nyata pada organoleptik (rasa, tekstur, aroma, dan warna) bakso daging sapi (P > 0,05). 

4.3.1 Rasa 
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Rasa adalah sesuatu yang dapat diketahui dengan indera perasa yaitu lidah saat mencoba 

suatu produk. Sifat organoleptik bakso yang memiliki peranan penting dalam penilaian 

konsumen salah satunya yaitu rasa, rasa makanan dapat dikenali dan dibedakan oleh kuncup – 

kuncup pengecap yang terletak pada papila yaitu noda merah jingga pada lidah (Yulianti dan 

Cakrawati, 2017). Rasa ada beberapa macam yaitu sangat gurih, gurih, agak gurih, tidak gurih, 

sangat tidak gurih. Rangsangan yang terbentuk pada bakso dapat mempengaruhi rasa bakso, 

bahkan terkadang juga di pengaruhi oleh aroma dan warna (Montolalu, dkk, 2013). Rasa yang 

ada dan timbul pada bakso karena bumbu atau bahan tambahan yang dicampurkan pada bahan 

utama bakso (daging dan tepung) diantaranya yaitu bawang putih, gula, garam, dll. Komposisi 

bahan penyusun pada makanan dapat mempengaruhi rasa pada produk makanan (Riyadi dan 

Atmaka, 2010). Rasa gurih pada bakso terutama dipengaruhi oleh bumbu - bumbu yang dipakai. 

Rasa pada suatu makanan atau minuman mempunyai peranan penting, sebab dengan rasa maka 

konsumen dapat mengetahui dan meknilai apakah makanan atau minuman tersebut enak atau 

tidak. Rasa gurih yang khas dimiliki oleh bakso. (Sidik, 2013). 

Dari hasil uji organoleptik rasa bakso daging sapi dengan penambahan tepung porang 

pada Tabel 12. mendapatkan rata – rata nilai rasa bakso berkisar 3,15 sampai 3,70, hal tersebut 

menunjukkan bahwa bakso memiliki rasa yang disukai oleh panelis, bakso juga memiliki rasa 

agak gurih / gurih. Hasil uji organoleptik, penggunaan tepung porang yang ditambahkan pada 

bakso daging sapi memberikan pengaruh tidak nyata terhadap rasa bakso daging sapi (P > 0,05). 

Hasil perhitungan dan hasil analisis ragam (ANOVA) dapat dilihat pada Lampiran 7. 

Penggunaan tepung porang dalam jumlah sedikit yang dimasukkan ke dalam adonan bakso 

hingga 4 % sehingga tidak dapat merubah rasa bakso yang dihasilkan. Rasa yang dimiliki 

tepung porang tidak dapat mempengaruhi rasa bakso, karena penggunaan tepung porang dalam 

jumlah yang sedikit dan yang mendominasi adalah rasa daging serta bumbu yang diberikan. 

Rasa bakso pada penetian ini memiliki rasa yang cukup sedap, karena berasal dari daging sapi 

yang fresh serta bumbu – bumbu yang digunakan. 

 

4.3.2 Tekstur 

Tekstur  adalah sesuatu yang dapat diketahui dengan indera peraba dan perasa yaitu 

tangan saat mencoba suatu produk. Untuk mengetahui dan merasakan tekstur suatu produk 

yaitu melalui sentuhan dengan indera peraba (kulit) ataupun indera perasa (lidah) (Salman, dkk, 

2018). Tekstur ada beberapa macam bentuk yang dapat dihasilkan diantaranya yaitu sangat 

kenyal, kenyal, agak kenyal, tidak kenyal, sangat tidak kenyal. Bakso yang sangat disukai 

banyak masyarakat yaitu bakso yang bertekstur kenyal dan tidak terlalu empuk atau terlalu 

keras (Pramuditya dan Yuwono, 2014). Tekstur yang ada dan timbul pada bakso karena bahan 

dasar serta bahan campuran yang digunakan untuk pembuatan adonan bakso. Mutu 

organoleptik pada bakso  yang dipengaruhi oleh daging dapat menentukan aroma, rasa dan 

tekstur bakso yang dihasilkan (Fuadi, dkk, 2016). Untuk menghasilkan bakso dengan kualitas 

yang baik seperti rasa yang enak, tekstur yang kenyal, warna yang cerah dan aroma yang khas 

merupakan ciri dalam pembuatan bakso daging yang segar sehingga akan sangat berbeda 

dengan daging yang dihasilkan yang selama ini dalam pembuatan bakso yang dilayukan 

(Firahmi, dkk, 2015). 

Uji tekstur pada bakso daging sapi dengan penambahan tepung porang yang dilakukan 

memiliki tujuan untuk menentukan pengaruh bakso daging sapi yang ditambahkan dengan 
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tepung porang terhadap penerimaan konsumen dan karakteristik produk. Bermacam – macam 

penilaian yang diberikan pada produk bakso yang dihasilkan diantaranya yaitu semakin kecil 

nilai pengukuran maka tekstur bakso akan semakin keras (nilai kekerasannya tinggi), 

sebaliknya jika semakin besar nilai pengukuran maka tekstur bakso akan semakin lunak/empuk 

(nilai kekerasannya rendah) (Fitriyani, dkk, 2017). Bermacam – macam parameter uji yang 

digunakan dalam analisis fisik berupa karakteristik tekstur (hardness, deformasi dan kekuatan 

gel), yaitu uji Hedonik yang terdiri 4 spesifikasi yaitu kenampakan, aroma rasa, warna dan 

tekstur dengan 9 skala yaitu 1. sangat tidak suka; 2. tidak suka; 3. agak tidak suka; 4. Biasa; 5. 

agak suka; 6. Suka; 7. sangat suka ; 8. amat sangat suka; 9. amat sangat suka sekali (Agustini, 

dkk, 2016). 

Dari hasil uji organoleptik  pada bakso dengan penambahan tepung porang pada Tabel 

12. didapatkan hasil rata – rata nilai tekstur berkisar antara 3,2 sampai 3,65, hal tersebut 

menunjukkan bahwa bakso memiliki tekstur yang disukai oleh panelis, bakso juga memiliki 

tekstur agak kenyal / kenyal. Hasil uji organoleptik, penggunaan tepung porang yang 

ditambahkan pada bakso daging sapi memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap tekstur 

bakso daging sapi (P > 0,05). Hasil perhitungan dan hasil analisis ragam (ANOVA) dapat dilihat 

pada Lampiran 7. Penggunaan tepung porang dalam jumlah sedikit yang dimasukkan ke dalam 

adonan bakso hingga 4 % sehingga tidak dapat merubah tekstur bakso yang dihasilkan. Tekstur 

bakso pada penelitian ini lebih menonjol pada daging serta tepung tapioka yang digunakan 

untuk pembuatan bakso, penambahan tepung porang tidak mempengaruhi bakso. 

 

4.3.3 Aroma 

Aroma adalah sesuatu yang dapat diketahui dengan indera penciuman yaitu hidung saat 

mencoba suatu produk. Aroma ada beberapa macam yaitu sangat gurih, gurih, agak gurih, tidak 

gurih, sangat tidak gurih. Aroma yang ada dan timbul pada bakso karena bumbu atau bahan 

tambahan yang dicampurkan pada bahan utama bakso (daging dan tepung) diantaranya yaitu 

bawang putih, gula, garam, lada, dll. Untuk menghasilkan kualitas bakso yang baik seperti rasa 

yang enak, tekstur yang kenyal, warna yang cerah dan aroma yang khas merupakan ciri dalam 

pembuatan bakso dengan menggunakan daging segar sehingga akan sangat berbeda dengan 

daging yang dihasilkan yang selama ini dalam pembuatan bakso yang dilayukan (Firahmi, dkk, 

2015). 

Untuk menentukan mutu organoleptik bakso yang meliputi aroma, rasa dan tekstur 

dapat dipengaruhi oleh daging yang digunakan (Fuadi, dkk, 2016). Aroma adalah sesuatu yang 

dapat diketahui dengan indera penciuman yaitu hidung saat mencoba suatu produk. Sensasi 

yang kompleks dan saling terkait merupakan aroma yang dimiliki oleh suatu produk, aroma 

daging berkembang selama pemasakan (Zurriyati, 2011). Aroma ada beberapa macam yaitu 

sangat gurih, gurih, agak gurih, tidak gurih, sangat tidak gurih. Bakso memiliki aroma khas 

yang dipengaruhi oleh aroma daging, aroma tepung, bahan pengisi, bumbu – bumbu dan bahan 

lain yang ditambahkan (Montolalu, dkk, 2013). Aroma yang ada dan timbul pada bakso karena 

bumbu atau bahan tambahan yang dicampurkan bahan utama bakso (daging dan tepung) bakso 

diantaranya yaitu bawang putih, gula, garam, lada, dll. Apabila bumbu yang ditambahkan dalam 

jumlah banyak maka aroma produk yang dihasilkan semakin kuat (Yulianti dan Cakrawati, 

2017). 
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Dari hasil uji organoleptik aroma bakso daging sapi dengan penambahan tepung porang 

pada Tabel 12. mendapatkan rata - rata nilai aroma bakso berkisar 3,4 sampai 3,7, hal tersebut 

menunjukkan bahwa bakso memiliki aroma yang disukai oleh panelis, bakso juga memiliki 

aroma agak harum / harum. Hasil uji organoleptik, penggunaan tepung porang yang 

ditambahkan pada bakso daging sapi memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap aroma 

bakso daging sapi (P > 0,05). Hasil perhitungan dan hasil analisis ragam (ANOVA) dapat dilihat 

pada Lampiran 7. Penggunaan tepung porang dalam jumlah sedikit yang dimasukkan ke dalam 

adonan bakso hingga 4 % sehingga tidak dapat merubah tekstur bakso yang dihasilkan. Dalam 

penelitian ini aroma pada bakso penelitian ini, yang menonjol adalah aroma daging serta bumbu 

yang digunakan untuk pembuatan bakso. Aroma tepung porang tidak mendominasi dikarenakan 

penggunaan tepung porang digunakan dalam jumlah sedikit. 

 

4.3.4 Warna 

Pada uji organoleptik, warna merupakan salah satu penilaian yang dapat dilakukan 

dengan menggunakan indera penglihatan (Firahmi, dkk, 2015). Warna adalah sesuatu yang 

dapat diketahui dengan indera penglihatan yaitu mata saat melihat suatu produk. 

Kecemerlangan dan warna yaitu penilaian yang dilakukan untuk menilai kenampakan 

(Nurhuda, dkk, 2017). Warna memiliki berbagai macam jenis diantaranya yaitu sangat gelap, 

gelap, agak gelap, tidak gelap, sangat tidak gelap. Warna pada bakso dapat dipengaruhi dari 

jenis daging yang digunakan dan bahan tambahan lain yang digunakan untuk bahan campuran 

bakso. Warna pada bakso juga dapat dipengaruhi dari proses pembuatan bakso. Produk bakso 

sapi yang telah direbus akan menghasilkan penurunan kecerahan warna dengan semakin 

bertambahnya tepung porang yang ditambahkan (Dewi dan Widjanarko, 2015). Warna pada 

bakso dapat terlihat berbeda saat diamati warna bakso dengan orang yang berbeda. Hal tersebut 

bisa terjadi karena perbedaan sudut pandangan atau penglihatan tiap orang yang berbeda. 

Dalam proses penerimaan konsumen terhadap suatu produk pangan, warna memiliki peranan 

yang sangat penting, warna dapat diukur secara obyektif dengan instrumen fisik seperti 

chromameter, tintometer, whiteness meter, maupun diukur secara subyektif dengan uji sensori 

yang menggunakan manusia sebagai subyek penilai warna sampel (Utami, dkk, 2016). Warna 

memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen terhadap suatu produk yaitu bakso.  Bakso daging 

sapi yang memiliki warna yang lebih terang sangat disukai konsumen (Falahudin, 2013). 

Uji warna pada bakso daging sapi dengan pernambahan tepung porang yang dilakukan 

memiliki tujuan untuk menentukan pengaruh bakso daging sapi yang ditambahkan dengan 

tepung porang terhadap penerimaan konsumen dan karakteristik produk. Selain itu, tujuan dari 

penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui hasil nilai warna (uji organoleptik). Dari hasil 

uji organoleptik rasa bakso daging sapi dengan penambahan tepung porang pada Tabel 12. 

mendapatkan rata - rata nilai warna bakso berkisar 2,85 sampai 3,3, hal tersebut menunjukkan 

bahwa bakso memiliki warna yang disukai oleh panelis, bakso juga memiliki warna agak gelap. 

Hasil uji organoleptik, penggunaan tepung porang yang ditambahkan pada bakso daging sapi 

memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap warna bakso daging sapi (P > 0,05). Hasil 

perhitungan dan hasil analisis ragam (ANOVA) dapat dilihat pada Lampiran 7. Penggunaan 

tepung porang dalam jumlah sedikit yang dimasukkan ke dalam adonan bakso hingga 4 % 

sehingga tidak dapat merubah tekstur bakso yang dihasilkan. Hasil yang didapat pada uji warna 

ini menunujukkan bahwa penambahan tepung porang pada bakso memberikan hasil perbedaan 
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yang tidak nyata. Hal tersebut bisa disebabkan selain karena penambahan tepung porang dalam 

jumlah yang sedikit, juga bisa disebabkan karena penggunaan daging yang digunakan pada 

penelitian ini. Penelitian ini menggunakan daging sapi dimana daging sapi memiliki ciri – ciri 

warna yang gelap. Selain itu, warna tepung porang yang digunakan dalam penelitian ini 

berwarna coklat terang dan pemberiannya juga dalam jumlah yang sedikit. Sehingga warna 

pada daging sapi lebih dominan dibandingkan warna pada tepung porang, karena warna tepung 

porang sudah bercampur dan tertutup dengan warna daging, tepung tapioka, dan bumbu yang 

digunakan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang sudah didapat, dari hasil penelitian dapat disimpulkan  bahwa, 

pengaruh penggunaan tepung porang (Amorphophallus oncophillus) sebagai bahan penambah 

pada bakso daging sapi belum mampu mempengaruhi kualitas warna, tekstur, dan organoleptik 

pada bakso daging sapi. Penggunaan tepung porang memiliki banyak manfaat dalam hal 

kesehatan atau sebagai alternatif pengganti bahan pengenyal STPP (Sodium Tri Poly Phosphat) 

yang terbuat dari bahan kimia. Penggunaan bahan yang alami dapat menghasilkan makanan 

yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi  tubuh apabila dikonsumsi banyak masyarakat setiap 

harinya. 

 

5.2 Saran 

Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih 

maksimal dalam penggunaan tepung porang yang dicampur pada produk makanan. Seharusnya 

penggunaan tepung porang ini digunakan atau dimanfaatkan secara maksimal pada berbagai 

macam produk makanan sebagai bahan penambah atau bahan pensubtitusi. 
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