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FARIZ PRAYOGI HERLAMBANG. NIM: 145100207111021. 

Kajian Sifat Fisik dan Uji Organoleptik Pada Produk Bakso 

dari Tepung Singkong (Manihot Esculenta) sebagai 

Substitusi Bahan Tapioka. Skripsi. Pembimbing: Dr. Ir. 

Anang Lastriyanto, MSi dan Dr. Ir. Ary Mustofa Ahmad, MP 

 

RINGKASAN 

 Bakso merupakan makanan dari produk olahan daging 

yang telah dikenal dan disukai masyarakat. Bakso daging 

adalah salah satu produk pangan yang diatur oleh SNI. Salah 

satu parameter untuk menentukan bagus atau tidaknya suatu 

produk bakso adalah kekenyalannya. Masyarakat cenderung 

menyukai bakso yang teksturnya kenyal dan tidak keras. Faktor 

yang mempengaruhi tekstur bakso adalah komposisi bakso, 

proses pembuatan dan lama pemanasannya. Bahan baku dari 

bakso umumnya adalah daging dan tepung tapioka. Selain 

tepung tapioka, dapat juga digunakan jenis tepung lain seperti 

tepung singkong.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sifat fisik, 

kekenyalan dan kualitas bakso yang dibuat dari tepung 

singkong. Substitusi tepung singkong yang digunakan yaitu 0% 

hingga 100%. Bakso yang dihasilkan akan dilakukan uji 

organoleptik menggunakan 5 orang panelis yang merupakan 

produsen bakso. Hasil uji organoleptik menunjukkan bakso 
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dengan perlakuan V yang menggunakan 100% tapioka paling 

disukai oleh panelis. Hasil analisa profil tekstur menggunakan 

texture analyzer menunjukkan bahwa perlakuan IV (25% tepung 

singkong : 75% tapioka) memiliki nilai hardness yang mendekati 

kontrol. Sementara nilai cohesiveness, springiness, chewiness, 

gumminess yang medekati kontrol adalah pada bakso dengan 

perlakuan II yaitu 75% tepung singkong : 25% tapioka. 

 

 

 

Kata Kunci: Bakso, Tapioka, Tepung Singkong 
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SUMMARY 
 

Meatballs are processed food from meat that have been 

known and liked by the public. Meatballs are regulated by SNI. 

One parameter to determine the quality is hardness. People 

tend to like meatballs that are chewy and not hard. Factors that 

influence the texture of meatballs are the composition of 

meatballs, the manufacturing process and the time of the 

heating. The raw materials of meatballs generally are tapioca 

flour and meat. Besides tapioca flour, other types of flour can 

also be used such as cassava flour. 

The purpose of this study was to determine the physical 

properties, hardness and quality of meatballs made from 

cassava flour. The substitution of cassava flour used is 0% to 

100%. The meatballs produced will be carried out by 

organoleptic tests using 5 panelists who are meatball producers. 

The organoleptic test results showed that meatballs which used 

100% tapioca were most preferred by panelists. The results of 

the texture profile analysis using a texture analyzer indicate that 
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the IV treatment (25% cassava flour: 75% tapioca) has a 

hardness value that approaches the control. While the 

cohesiveness, springiness, chewiness, and gumminess values 

which were approaching the control were on meatballs with 

treatment II, 75% cassava flour: 25% tapioca. 

 

 

 

Keywords: Cassava Flour, Meatballs, Tapioca 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bakso merupakan makanan jajanan dari produk olahan 

daging yang telah dikenal dan disukai masyarakat banyak. 

Bahan pangan ini umumnya menggunakan daging sapi sebagai 

bahan bakunya, sehingga hampir 40% daging sapi di Indonesia 

digunakan sebagai bahan baku bakso. Salah satu produk 

pangan yang diatur oleh SNI adalah bakso daging. Dalam SNI, 

banyak sekali produk bakso dengan kualitas yang berbeda-

beda. Salah satu parameter yang digunakan oleh masyarakat 

untuk menentukan bagus atau tidaknya suatu produk bakso 

adalah kekenyalannya. Masyarakat cenderung menyukai bakso 

yang teksturnya kenyak dan tidak menyukai bakso yang terlalu 

empuk dan terlalu keras (Pramuditya dan Yuwono, 2014).   

Banyak faktor yang mempengaruhi tekstur bakso, antara 

lain adalah komposisi bakso, proses pembuatan dan lama 

pemanasannya. Pedagang bakso memiliki perilaku tertentu 

dalam memanaskan dan lama pemanasannya. Cita rasa yang 

enak dan teksturnya yang kenyal menyebabkan bakso disukai 

oleh semua kalangan. Bahan baku dari bakso umumnya adalah 

daging dan tepung tapioka. Tidak hanya daging sapi, berbagai 

jenis daging lain dapat dicampurkan dalam proses 

pembuatannya seperti daging ayam hingga seafood. Dalam 

pembuatan bakso terdapat bahan tambahan lain seperti garam, 
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es, Sodium Tripolyposphat (STPP) dan bumbu penyedap 

(Suradi, 2007). 

Tepung dalam pembuatan bakso berperan sebagai 

bahan pengisi dan pengikat air dalam adonan. Tepung yang 

biasa digunakan dalam pembuatan bakso adalah tepung 

tapioka. Selain tepung tapioka, dapat juga digunakan jenis 

tepung lain seperti tepung singkong. Tepung tapioka merupakan 

ekstrak pati dari singkong. Berbeda dengan tapioka, tepung 

singkong dibuat dari singkong yang dikupas dan dicuci bersih. 

Kemudian disawut dan dikeringkan. Sawut yang telah kering 

digiling dan diayak hingga dihasilkan tepung. Sehingga dalam 

tepung singkong masih terdapat komponen lain seperti serat. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini digunakan tepung 

singkong sebagai bahan baku bakso guna meningkatkan 

pemanfaatan dari tepung singkong dan sebagai upaya 

diversifikasi pangan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana sifat fisik bakso tepung singkong (Manihot 

Esculenta) yang di hasilkan? 

2. Bagaimana sifat organoleptik bakso tepung singkong 

(Manihot Esculenta) yang di hasilkan? 
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1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui sifat fisik (hardness, cohesiveness, springiness, 

chewiness, gumminess) pada bakso tepung singkong 

(Manihot Esculenta) yang di hasilkan. 

2. Mengetahui sifat organoleptik (warna, rasa, aroma, tekstur) 

dari bakso yang dibuat dari tepung singkong. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Memberikan nilai tambah pada singkong itu sendiri yang 

akhirnya bisa menciptakan lapangan kerja baru bagi 

masyarakat. 

2. Menjadi alternatif bagi masyarakat tentang pengolahan 

tepung singkong untuk bahan baku pembuatan bakso 

3. Meningkatkan ketahanan pangan Indonesia dan 

meningkatkan potensi pangan lokal 

1.5 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang digunakan dalam penelitian 

iniadalah sebagai berikut: 

1. Tidak membahas proses pengeringan dan penepungan 

2. Tidak membahas analisa ekonomi dan biaya 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Singkong (Manihot esculenta Crantz) 

(Manihot esculenta Crantz) adalah salah satu bahan 

pangan pengganti beras yang mampu menopang ketahanan 

pangan suatu wilayah. Singkong merupakan sumber karbohidrat 

lokal Indonesia ketiga setelah padi dan jagung. Memiliki 

karakteristik fisik dengan diameter 2-3cm dengan panjang 50-

80cm dengan daging umbi berwarna putih atau kekuningan. 

Singkong memiliki nama yang berbeda di tiap daerah. 

Contohnya seperti tela pohung di Jawa dan di Bali disebut 

dengan kesawi.Taksonomi singkong menurut Lies (2005) 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisio    : Spermatophyta 

Subdivisio   : Angiospermae 

Kelas    : Dicotyledonae  

Ordo     : Euphorbiales  

Famili    : Euphorbiaceae  

Genus    : Manihot  

Species    : Manihot esculenta Crantz  

Singkong merupakan sumber energi tertinggi dibandingkan 

padi, jagung, ubi jalar dan sorgum (Widianta dan Dewi, 

2008).Dalam singkong tidak hanya terdapat kandungan gizi 
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melainkan racun. Racun tersebut memiliki nama asam sianida 

(HCN) yang terkandung baik dalam daun maupun umbi. Kadar 

sianida rataa-rata singkong dibawah 50 mg/kg berat asal yang 

mana masih dalam batas aman untuk dikonsumsi manusia 

(Winarno, 2004).Tabel 2.1 menunjukkan kandungan gizi dalam 

100 g singkong 

 

Tabel 2.1 Kandungan gizi dalam 100 g singkong 

Unsur gizi Singkong Putih Singkong Kuning 

Kalori (kal) 146 157 
Protein (g) 1,2 0,8 
Lemak (g)  0,3 0,3 
Karbohidrat (g)  34,7 37,9 
Kalsium (mg)  33 33 
Fosfor (mg)  40 40 
Zat Besi (mg)  0,7 0,7 
Vitamin A (SI)  0 385 
Vitamin B1 (mg)  0,06 0,06 
Vitamin C (mg)  30 30 
Air (g)  62,5 60 

Sumber: Direktorat Gizi Depkes R.I. (1981) 

 

Produktivitas singkong di Indonesia cenderung meningkat 

setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan rata-rata 2,64% per 

tahun. Menurut Kementrian Pertanian (2016), produktivitas 

singkong pada tahun 1980 sebesar 97,51 ku/ha dan meningkat 

hingga 239,13 ku/ha pada tahun 2016. Berikut adalah rata-rata 

luas panen, produksi, produktivitas dan rata-rata pertumbuhan 

singkong di Indonesia dalam Tabel 2.2 
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Tabel 2.2 Rata-rata luas panen, produksi, produktivitas dan rata-rata 
pertumbuhan singkong di Indonesia 

Wila
yah 

Tahun 
Luas 
Panen 
(Ha) 

Pert
umb
uhan 
(%) 

Produ
ksi 
(Ton) 

Pertu
mbuh
an (%) 

Produkti
vitas 
(Ku/Ha) 

Pertumb
uhan (%) 

Indo
nesia 

1980-
2016 

1.217.
091 

-0,89 
17.615
.781 

1,51 147,90 2,60 

2011-
2016 

1.003.
269 

-5,37 
22.819
.484 

-2,38 228,16 3,16 

Sumber: BPS (2016) 

 

Di Indonesia, singkong dapat dikonsumsi dengan diolah 

secara langsung seperti singkong rebus, goreng, keripik, tape 

dan gethuk. Selain itu singkong juga dapat diolah menjadi 

tepung seperti gaplek, tepung kasava, tapioka, tepung kasava 

termodifikasi, sagu kasbi dan kasoami. Di sisi lain, singkong 

juga dapat diolah menjadi bioetanol (Anonymous, 2011). 

 

2.2 Tapioka 

Tapioka adalah esktrak pati dari umbi singkong yang 

berwarna putih, tidak mempunyai rasa manis dan tidak berbau. 

Tahap ekstraksi pati tersebut antara lain pengupasan, 

pencucian, pemarutan, pemerasan, penyaringan, pengendapan, 

pengeringan dan penggilingan. Komposisi zat gizi tapioka cukup 

baik dibandingkan dengan tepung jagung, kentang, gandum 

atau terigu (Radiyati dan Agusto, 2008). Tapioka memiliki 

kandungan pati yang lebih tinggi. Pati memegang peranan 

penting dalam menentukan tekstur makanan, dimana campuran 
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granula pati dan air bila dipanaskan akan membentuk gel. Pati 

yang telah berubah menjadi gel bersifat irreversible, dimana 

molekul-molekul pati saling melekat membentuk suatu 

gumpalan sehingga viskositasnya semakin meningkat 

(Handershot, 1970). Menurut Rahman (2007) melaporkan kadar 

pati pada tapioka berkisar antara 72-81%bb dan kadar abu pada 

tapioka berkisar antara 0.01-0.04%bb. Komposisi tapioka dalam 

100g tercantum pada Tabel 2.3 

 

Tabel 2.3 Komposisi Tapioka dalam 100g 

Komposisi Jumlah 

Serat (g) 0,9 
Karbohidrat (g) 88,69 
Protein (g) 0,19 
Lemak (g) 0,02 
Energi (kkal)  358 

Sumber: Cahyono (2004) 

 

2.3 Tepung Singkong/ kasava 

Tepung singkong atau kasava adalah tepung yang terbuat 

dari singkong dan merupakan perbaikan dari proses pembuatan 

tepung gaplek. Singkong yang diolah menjadi tepung memiliki 

waktu simpan yang lebih lama dan lebih mudah diolah. Proses 

pembuatan tepung singkong yaitu ubi kayu dikupas dan dicuci 

bersih. Kemudian disawut dan dikeringkan. Sawut yang telah 

kering digiling dan diayak menggunakan ayakan ukuran 80 

mesh (Kementrian Perdagangan,2016). 
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Tepung singkong yang dihasilkan dipengaruhi oleh mutu 

singkong segar. Apabila singkong yang digunakan masih baru 

dipanen dan werwarna putih segar maka dihasilkan tepung 

berwarna putih pula. Namun jika pengolahan yang dilakukan 

terlambat maka umbi singkong dan tepung yang dihasilkan akan 

berwarna cokelat. Aplikasi pada tapioka  juga dipakai untuk 

pengenyal pada bakso, pengganti sagu pada pempek, dan juga 

sebagai bahan baku kerupuk. Ada juga yang membuat cendol 

dari bahan tapioka, sehingga cendolnya menjadi lebih panjang, 

lentur dan bening (Kementrian Perdagangan,2016). 

Kelebihan tepung singkong dibandingkan tapioka adalah 

kandungan seratnya yang mana kandungan serat pada tepung 

singkong lebih tinggi. hal itu disebabkan karena proses 

pengolahan yang berbeda. tepung singkong dibuat dari seluruh 

bagian daging umbi sementara tapioka dibuat melalui proses 

ekstraksi sehingga yang dihasilkan hanya pati saja tepung 

singkong dapat menghasilkan adonan yang lebih kental 

dibandingkan tapioka sehingga tidak membutuhkan bahan 

tambahan pangan seperti gum atau bahan pengental lainnya 

(Natural, 2018). Komposisi tepung singkong dapat dilihat pada  

Tabel 2.3 
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Tabel 2.4 Komposisi tepung singkong 

Komponen Jumlah (%) 

Kadar air 7,54 ± 0,14 
Kadar lemak 0,51 ± 0,08 
Kadar protein 0,51 ± 0,07 

Kadar pati 90,99 ± 0,67 
Kadar abu 0,20 ± 0,05 

Gula reduksi 0,83 ± 0,02 
Amilosa ekuivalen 16,27 ± 0,32 

Sumber: Rai dan Mishra (2002) 

 

2.4 Bakso 

Bakso merupakan produk pangan olahan yang berpotensi 

dan digemari di pasaran Indonesia. Ciri khas bakso yaitu 

memiliki bentuk bulat seperti bola. Cita rasa yang enak dan 

teksturnya yang kenyal menyebabkan bakso disukai oleh semua 

kalangan. Bahan baku dari bakso umumnya adalah daging dan 

tepung. Tidak hanya daging sapi, berbagai jenis daging lain 

dapat dicampurkan dalam proses pembuatannya seperti daging 

ayam hingga seafood. 

Dalam pembuatan bakso terdapat bahan tambahan lain 

seperti garam, es, Sodium Tripolyposphat (STPP) dan bumbu 

penyedap (Ngadiwaluyo dan Suharjito, 2003). Tepung yang 

umum digunakan adalah tapioka yang berperan sebagai bahan 

pengisi atau pengikat air pada adonan. Tapioka memiliki tingkat 

elastisitas dan kadar pati yang tinggi. Selain tapioka, tepung dari 

umbi-umbian lain dapat digunakan untuk bahan tambahan 

bakso. Kelemahan pada tapioka tak cocok untuk gorengan 
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karena menyerap minyak dan mengeras setelah dingin 

beberapa lama. Pada skala industri, tapioka termodifikasi 

(modified tapioca starch) dipakai untuk pengental/stabilizer 

aneka saus. Kandungan gizi bakso dapat dilihat pada tabel 2.4 

 

Tabel 2.5 Komposisi kimia bakso daging sapi dalam 100gr 

Komposisi Kadar (%) 

Air 77,85 
Lemak 0,31 
Protein 6,95 
Karbohidrat - 
Abu 1,75 
Garam - 

Sumber: Wibowo (2009) 

 

Tabel 2.6 Syarat Mutu Bakso Sapi Berdasarkan SNI 01-3818-1995 

Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

Keadaan 
1.1 Aroma 
1.2 Rasa 
1.3 Warna 
1.4 Teksur  

 
- 
- 
- 
- 

 
Normal, khas daging 
Gurih 
Normal 
Kenyal 

Air  % Maksimal 70,0 
Abu % Maksimal 3,0 
Protein % Minimal 9,0 
Lemak % Minimal 2,0 

Sumber: Anonymous (1995) 

 

Proses pembuatan bakso dimulai dengan penggilingan 

daging segar yang telah dihilangkan lemak dan uratnya. Pada 

saat oenggilingan dimasukkan es batu untuk menjaga elastisitas 

daging sehingga bakso yang dihasilkan kenyal. Daging yang 

telah halus dicampur dengan tepung dan bumbu halus. 
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Campuran tesrsebut digiling kembali untuk membentuk adonan 

yang halus dan homogen. Adonan yang dihasilkan dicetak 

bulatan. Pencetakan dapat dilakukan dengan mengepal adonan 

dan ditekan sehingga akan keluar berupa bulatan serta dapat 

menggunakan sendok kecil. Bakso yang terbentuk kemudian 

direbus hingga matang. Bakso matang ditandai dengan 

mengapung pada permukaan. Bakos matang kemudian 

ditiriskan dan siap diolah lebih lanjut (Widyaningsih dan Murtini, 

2006) 

 

2.5 Pengujian Organoleptik 

Organoleptik adalah ilmu pengetahuan yang menggunakan 

indera manusia untuk mengukur tekstur, penampakan, aroma 

dan flavor produk pangan. Uji organoleptik adalah pengujian 

yang dilakukan untuk mengetahui daya terima konsumen 

terhadap produk tersebut. Uji ini penting dalam pengembangan 

produk guna meminimalisir resiko dalam pengambilan 

keputusan. Uji organoleptik terbagi menjadi 3 jenis yaitu uji 

pembeda (discriminative test), uji deskripsi (descriptive test) dan 

uji afektif (affective test). Uji pembeda dilakukan untuk 

mengetahui apakah ada perbedaan diantara contoh produk 

yang disajikan. Uji deskripsi digunakan untuk menentukan sifat 

dan intensitas perbedaannya. Sedangkan uji afektif didasarkan 

pada pengukuran tingkat kesukaan (Ebookpangan, 2006). 
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Uji pembeda dan deskripsi dilakukan oleh kelompok panelis 

terlatih atau berpengalaman sementara uji afektif tidak. Panel 

bertindak sebagai instrumen atau alat. Terdiri dari orang atau 

kelompok yang bertugas menilai sifat atau mutu produk yang 

disajikan. Terdapat beberapa jenis panel dalam melakukan uji 

organoleptik. Panel perseorangan adalah orang yang sangat 

ahli dengan kepekaan sensitif yang sangat tinggi yang diperoleh 

karena bakat atau latihan intensif. Panel terbatas terdiri dari 3-5 

orang yang mempunyai kepekaan tinggi. Panel terlatih terdiri 

dari 15-25 orang yang telah diseleksi dan mempunyai kepekaan 

cukup baik karena latihan. panel agak terlatih terdiri dari 15-25 

orang yang sebelumnya dilatih untuk mengetahui sifat tertentu. 

panel Tidak terlatih terdiri dari 25 orang awam yang dipilih 

dengan jumlah panelis pria dan wanita sama. Panel konsumen 

yang terdiri dari 30 hingga 100 orang tergantung target 

pemasaran komoditi. Terakhir adalah panel anak-anak berusia 3 

hingga 10 tahun. Produk yang diujikan biasanya pangan yang 

disukai anak-anak seperti permen, es krim dan sebagainya 

(Unimus, 2013). 

Sampel yang diujikan harus seragam dalam 

penampilannya. Apabila tidak, maka penampilan dapat 

mempengaruhi penilaian panelis. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan adalah estetika. Selain itu suhu penyajian. Suhu 

yang digunakan harus sesuai dengan kondisi bagaimana produk 

tersebut dikonsumsi. Suhu yang terlalu tinggi atau rendah dapat 
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mengurangi kepekaan panelis. Selain itu, ukuran yang disajikan 

harus seragam dalam ukuran yang biasa dikonsumsi. Kemudian 

adalah kode. Pemberian kode umumnya digunakan 3 angka 

atau huruf secara acak sehingga isi contoh tidak dapat ditebak 

berdasarkan penamaannya. Terakhir adalah jumlah contoh 

yang harus disesuaikan dengan jenis uji yang dilakukan. Jumlah 

contoh uji pembedaan disajikan lebih sedikit dibandingkan uji 

penerimaan (Unimus, 2013). 

 

2.6 Texture Analyzer  

Texture analyzer adalah alat yang digunakan untuk 

menganalisa profil tekstur pada suatu produk. Prinsip 

pengukuran tekstur bahan pangan dengan texture analyzer 

adalah dengan memberikan gaya kepada bahan dengan 

besaran tertentu sehingga profil tekstur bahan pangan tersebut 

dapat diukur. Bakso terpilih, dibuat dengan ukuran yang 

seragam (diameter 4 cm), lalu dianalisis menggunakan Texture 

Analyzer. Hasil pengujian akan menghasilkan grafik dengan dua 

kurva. Perhitungan nilai diperoleh melalui kurva hubungan plot 

gaya dan waktu pada grafik (Huidobro, 2015). 

Nilai yang diperoleh saat pengujian menggunakan texture 

analyzer adalah kekerasan / hardness (gaya maksimum yang 

diperoleh dari kurva pertama). Daya kohesif/ cohesiveness 

(perbandingan antara luas kurva positif pada penekanan 

pertama dan kedua). Springiness (Perbandingan jarak yang 
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ditempuh selama penekanan pertamadan penekanan kedua 

(L2/L1). Gumminess (nilai hardness dikalikan dengan 

cohesiveness) (Oktoratribuana, 2015). Daya kunyah / 

chewiness (nilai kekerasan dikalikan dengan stickiness dan 

daya kohesif) diperoleh pada akhir pengujian (Huidobro, 2015). 
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BAB III METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu UMKM di Jalan Ikan 

Teri No 2 Blimbing, Malang dan Laboratorium Teknik Pengolahan 

Pangan dan Hasil Pertanian Universitas Brawijaya, Malang. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari hingga Februari 

2019.  

 

3.2 Alat dan BahanPenelitian 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian yaitu: 

1. Mesin Penggiling : Untuk menggiling daging  

2. Panci    : Sebagai alat untuk merebus 

3. Baskom   : Tempat adonan bakso 

4. Spatula   : Untuk pengaduk adonan bakso 

5. Kompor   : Untuk memasak bakso 

6. Texture Analyzer : Untuk mengukur tekstur bakso 

 

Bahan yang digunakan untuk penelitian yaitu: 

1. Tepung Singkong : Sebagai bahan perlakuan 

2. Garam, Merica, Bawang putih : Sebagai bumbu 

pembuat bakso 

3. Daging sapi : Sebagai bahan pembuat bakso 

4. Air   : Sebagai pencampur adonan bakso 
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3.3 Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan membuat sampel bakso 

sebanyak 5 perlakuan. Bakso yang dibuat merupakan hasil 

substitusi antara tapioka dan tepung singkong. Substitusi tepung 

singkong yang digunakan yaitu 0% hingga 100%. Sampel bakso 

yang dihasilkan kemudian dilakukan pengujian organoleptik dan 

uji tekstur menggunakan alat. Uji organoleptik dilakukan oleh 5 

orang panelis yang merupakan produsen bakso dengan uji 

hedonic untuk mengukur tingkat kesukaan panelis dengan skala 

1-5 yaitu sangat tidak suka, tidak suka, suka, dan sangat suka. 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi perlakuan 

tepung singkong yang disukai panelis (Lestari dan Susilawati, 

2015). 

 

 Tabel 3.1 Uji Organoleptik 

Perlakuan 

(Tepung 

singkong: 

Tapioka) 

Warna Aroma Tekstur Rasa Keseluruhan 

100% :0%      

75% : 25%      

50% : 50%      

25% : 75%      

0% : 100%      
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3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Penelitian Utama 

Berikut adalah tahapan penelitian pada pembuatan bakso 

substitusi tepung singkong: 

1. Disiapkan bahan yang akan digunakan 

2. Ditimbang daging dan proporsi tepung yang akan 

digunakan 

3. Daging digiling menggunakan mesin penggiling hingga 

halus 

4. Dilakukan penggilingan kedua dan dicampur dengan 

bumbu serta tepung hingga terbentuk adonan halus 

dan merata 

5. Adonan yang telah jadi dilakukan pencetakan 

menggunakan sendok hingga terbentuk bulat dengan 

diameter kurang lebih 3cm 

6. Bulatan tersebut kemudian direbus dalam air mendidih 

hingga matang yang ditandai dengan munculnya 

bakso ke permukaan air (mengapung) 

7. Bakso yang telah matang kemudian dicelupkan dan 

direndam 2 menit dalam air es untuk menurunkan suhu 

8. Bakso yang telah dingin kemudian ditiriskan dan siap 

dilakukan pengujian 

 

  



18 
 

3.5 Pengamatan 

Pengamatan yang dilakukan antara lain: 

1. Uji Organoleptik Hedonik dengan panelis 5 orang (Bambang, 

dkk, 1988 dalam Tandean 2016)  

a. Warna: merupakan atribut yang dinilai dari indra pengelihatan 

(mata) 

b. Rasa: merupakan atribut yang dapat dirasakan atau dinilai 

dari indera perasa (lidah) 

c. Aroma: merupakan atribut yang dapat dirasakan atau dinilai 

dari indera penciuman (hidung) 

d. Tekstur: merupakan atribut yang dapat dirasakan atau dinilai 

dari bentuk melalui sentuhan dengan indera peraba (kulit) 

ataupun indera perasa (lidah). 

 

2. Uji Tekstur dengan Texture Analyzer 

a. Hardness : Secara fisik, kekerasan adalah gaya yang 

diperlukan untuk mencapai perubahan bentuk bahan, secara 

sensori kekerasan adalah gaya yang dibutuhkan untuk 

menggigit bahan. 

b. Cohesiveness : Nilai yang menunjukkan sejauhmana material 

dapat berubah bentuk sebelum pecah atau seberapa besar 

suatu materi ditekan antara gigi 

c. Springiness : Secara sensorik springiness merupakan 

keadaan dimana suatu produk kembali ke bentuk semula 

setelah dipadatkan diantara gigi. 
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d. Chewiness : Energi yang dibutuhkan untuk mengunyah 

makanan hingga makanan tersebut siap untuk ditelan 

e. Gumminess : Energi yang dibutuhkan untuk mengecilkan 

bahan makanan hingga siap ditelan 

 

3.6 Diagram Alir Penelitian (Bintoro, 2008) 
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20 
 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Bakso daging menurut SNI 01-3818 1995 adalah produk 

makanan berbentuk bulatan atau behtuk lain yang diperoleh dari 

campuran daging temak (kadar daging tidak< kurang dari 50%) 

dan pati atau serealia dengan atau tanpa Bahan Tambahan 

Pangan (BTP) yang diizinkan (Dewan Standardisasi Indonesia, 

1995). 

Dalam pembuatan bakso, digunakan bahan pengenyal dan 

pengisi yang ditambahkan. Fungsi penambahan bahan pengisi 

dan pengenyal adalah memperbaiki stabilitas emulsi, mereduksi 

penyusutan selama pemasakan, memperbaiki sifat irisan, 

meningkatkan citarasa, bahan ini dapat mengabsorpsi air dua 

sampai tiga kali lipat dari berat semula, sehingga adonan bakso 

menjadi lebih besar (Ockerman, 1978) 

 

4.1. Proses Pembuatan Bakso 

Proses pembuatan bakso yang mengacu pada penelitian 

Bintoro (2008), antara lain: 

1. Penggilingan Daging 

Proses pembuatan bakso dilakukan dengan menimbang 

daging yang akan digunakan. Setiap perlakuan yang akan 

dibuat, digunakan daging sebesar 500gr. Daging tersebut 

kemudian digiling hingga halus. Tujuannya untuk 
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memperluas permukaan daging sehingga protein larut garam 

dapat keluar kemudian menyebabkan perubahan jaringan 

lunak pada daging menjadi mikropartikel sehingga mudah 

tercampur dengan bahan lainnya. Pada saat penggilingan, 

dicampurkan tapioka sesuai proporsi yang telah ditentukan. 

Kemudian ditambahkan bumbu-bumbu seperti garam, 

merica, penyedap, bawang putih dan bawang goreng. 

Adonan diaduk hingga tercampur rata (Yuniarni, 2012). 

2. Pencetakan Adonan 

Setelah adonan jadi, dilakukan pencetakan yang dibantu 

dengan sendok. Proses pencetakan tersebut dilakukan 

dengan meremas-remas adonan ditangan kemudian 

menekannya ke tengah-tengah antara ibu jari dan telunjuk 

kemudian adonan yang keluar diambil dengan sendok 

sehingga terbentuk bulatan kecil. 

3. Perebusan dan Perendaman 

Bulatan adonan dimasukkan ke dalam panci berisi air 

mendidih. Bakso direbus hingga matang kurang lebih selama 

5 hingga 10 menit. Bakso yang telah matang ditandai dengan 

munculnya pada permukaan air. Bakso yang telah matang 

tersebut kemudian dilakukan perendaman 30 detik untuk 

menurunkan suhu bakso. Setelah itu bakso ditiriskan dalam 

suatu wadah dan diletakkan pada wadah terpisah agar tidak 

mempengaruhi kualitas bakso yang lain. 
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4.2. Uji Organoleptik 

Penilaian organoleptic menggunakan uji Hedonic merupakan 

pengujian yang digunakan untuk mengukur tingkat kesukaan 

panelis terhadap suatu produk yang dituliskan dalam bentuk 

angka. Uji hedonik dilakukan dengan memberikan kuisioner dan 

menyajikan produk bakso sebanyak 5 sampel terhadap 5 panelis 

tidak terlatih yang merupakan penjual bakso. Panelis tidak terlatih 

diminta memberikan tanggapan pribadi mengenai tingkat 

kesukaan terhadap bakso dengan empat parameter yaitu warna, 

aroma, rasa dan keseluruhan. Panelis dapat memberikan 

tanggapan pribadi mengenai tingkat kesukaan dengan 

menuliskan angka skala 1-5 (sangat tidak suka – sangat suka) 

pada parameter warna, aroma, rasa dan keseluruhan sampel. 

Skala yang digunakan adalah skala numeric yang dimulai dari 

angka 1 sebagai angka terendah yang menyatakan sangat tidak 

suka hingga angka 5 sebagai angka tertinggi yang menyatakan 

sangat suka terhadap produk yang disajikan.  

 

Gambar 4.1 Uji Organoleptik Bakso 
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1. Warna 

Warna merupakan komponen yang sangat penting untuk 

menentukan kualitas atau derajat penerimaan suatu bahan 

pangan. Bahan pangan dengan warna yang tidak menarik atau 

memberikan kesan menyimpang dari yang seharusnya tidak 

akan dikonsumsi. Sehingga penentuan mutu suatu bahan 

pangan umumnya tergantung warna yang terlihat lebih dahulu 

(Winarno, 2004). Menurut SNI 01-3818-1995 untuk kriteria uji 

warna pada bakso daging adalah normal. Menurut Wibowo 

(1995), warna bakso daging berupa cokelat muda cerah atau 

sedikit agak kemerahan atau cokelat muda hingga cokelat 

muda agak keputihan atau abu-abu dengan warna yang merata 

tanpa warna lain yang mengganggu. 

 

Gambar 4.2 Hasil Warna Bakso 
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Berdasarkan grafik histogram diatas rasa terbaik yang 

dihasilkan yaitu pada perlakuan I (100% tepung singkong : 0% 

tapioka) dengan nilai 3,4 hasilnya agak disukai oleh panelis, 

perlakuan II (75% tepung singkong : 25% tapioka) dengan nilai 

3,2 hasilnya agak  disukai oleh panelis, perlakuan III (50% 

tepung singkong : 50% tapioka) dengan nilai 3,2 hasilnya agak 

disukai oleh panelis, perlakuan IV (25% tepung singkong : 75% 

tapioka) dengan nilai 3,2 hasilnya agak disukai oleh panelis, 

perlakuan V (0% tepung singkong : 100% tapioka) dengan nilai 

3,6 hasilnya agak disukai oleh panelis. 

Hasil tertinggi diperoleh pada perlakuan V yang merupakan 

bakso dengan proporsi tepung seperti pada umumnya. Hal itu 

disebabkan oleh pengaruh dari warna asal tepung yang 

digunakan dimana tapioka berwarna putih bersih sedangkan 

tepung singkong memiliki warna putih kusam. Bakso yang 

dibuat dengan substitusi tepung singkong akan cenderung lebih 

gelap dibandingkan bakso tanpa substitusi. 

 

2. Aroma 

Aroma bahan makanan banyak menentukan kelezatan 

makanan tersebut. Uji aroma dianggap penting bagi industri 

karena aroma dapat dinilai secara cepat dengan hasil disukai 

atau tidak disukai (Soekarto, 1985).Pada produk bakso, hal 

yang mempengaruhi aroma adalah daging, tepung bahan 

pengisi, bumbu-bumbu dan bahan lain yang ditambahkan. 
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Pemasakan juga dapat mempengaruhi warna, bau, rasa dan 

produk daging (Sudrajat, 2007). Menurut SNI 01-3818-1995 

untuk kriteria uji bau/ aroma pada bakso daging adalah normal 

khas daging. Menurut Wibowo (1995), bau bakso daging berupa 

bau khas daging segar rebus lebih dominan, tanpa bau tengik, 

masam, basi atau busuk, serta bau bumbu cukup tajam. 

 

Gambar 4.3 Hasil Aroma Bakso 
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perlakuan V (0% tepung singkong : 100% tapioka) dengan nilai 

3,8 hasilnya agak disukai oleh panelis. 

Hasil tertinggi diperoleh pada perlakuan V yang merupakan 

bakso dengan proporsi tepung seperti pada umumnya. Namun 

secara keseluruhan perbedaan aroma yang dihasilkan tidak 

signifikan. Aroma dari produk berasal dari bahan utamanya 

yaitu daging. Tapioka merupakan tepung yang tidak berbau 

(Maharaja, 2008), begitu pula dengan tepung singkong. Selama 

pemasakan juga akan terjadi berbagai reaksi antara bahan 

pengisi dan daging, sehingga aroma daging berkurang selama 

pengolahan produk (Sudrajat, 2007). 

 

3. Rasa 

Rasa adalah salah satu atribut yang sangat penting selain 

penampilan untuk suatu produk dan bahan pangan serta 

berpengaruh pada nilai jual suatu produk. Rasa bakso daging 

memiliki cita rasa tersendiri, jika tidak di olah secara baik dan 

benar maka akan timbul bau amis sehingga harus ada 

pengolahan khusus agar rasa yang di hasilkan akan lebih baik. 

Cita rasa merupakan faktor penentu dari bahan pangan atau 

produk, sangat mudah untuk mentukan daya terima konsumen 

dari segi rasa tersebut. Rasa yang di pengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu senyawa kimia, suhu, konsentrasi dan interaksi 

pada komponen rasa yang lain. Menurut Andayani (1999), 3 

macam rasa bakso yang sangat menentukan penerimaan 
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konsumen yaitu kegurihan, keasinan dan rasa daging.Menurut 

SNI 01-3818-1995 untuk kriteria uji rasa pada bakso daging 

adalah gurih. Menurut Wibowo (1995), rasa bakso daging yaitu 

lezat, enak, rasa daging dominan dan rasa bumbu menonjol 

tetapi tidak berlebihan serta tidak terdapat rasa asing yang 

mengganggu. 

 

Gambar 4.4 Hasil Rasa Bakso 
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perlakuan V (0% tepung singkong : 100% tapioka) dengan nilai 

3,8 hasilnya agak disukai oleh panelis.  

Hasil tertinggi diperoleh pada perlakuan V yang merupakan 

bakso dengan proporsi tepung seperti pada umumnya. Hal itu 

disebabkan karena panelis belum terbiasa mengkonsumsi 

bakso substitusi dari tepung singkong. 

4. Tekstur 

Pada Tekstur merupakan atribut yang penting pada 

pengujian organolaptik. Pada tekstur dapat dirasakan atau di 

nilai dari bentuk melalui sentuhan dengan indera peraba (kulit) 

ataupun indera perasa (lidah). Tekstur juga sangat berperan 

untuk segala jenis makanan, ataupun nilai jual dapat 

mempengaruhi jika tekstur terlihat tidak baik ataupun menarik. 

Olahan pangan yang renyah seperti biskuit, lunak seperti 

daging dan kenyal seperti bakso. Tekstur merupakan sensasi 

tekanan yang dapat diamati dengan mulut (pada waktu digigit, 

dikunyah, dan ditelan) ataupun perabaan dengan jari. 

Menurut SNI 01-3818-1995 untuk kriteria uji tekstur pada 

bakso daging adalah kenyal. Menurut Wibowo (1995),tekstur 

bakso daging seharusnya adalah kompak, elastis, kenyal, tetapi 

tidak membal, tidak ada serat daging, tidak lembek, tidak basah 

berair dan tidak rapuh 
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Gambar 4.5 Hasil Tekstur Bakso 

 

Berdasarkan grafik histogram diatas tekstur terbaik yang 

dihasilkan yaitu pada perlakuan I (100% tepung singkong : 0% 

tapioka) dengan nilai 2,8 hasilnya tidak disukai oleh panelis, 

perlakuan II (75% tepung singkong : 25% tapioka) dengan nilai 

2,8 hasilnya tidak disukai oleh panelis, perlakuan III (50% 

tepung singkong : 50% tapioka) dengan nilai 3 hasilnya agak 

disukai oleh panelis, perlakuan IV (25% tepung singkong : 75% 

tapioka) dengan nilai 3,4 hasilnya agak disukai oleh panelis, 

perlakuan V (0% tepung singkong : 100% tapioka) dengan nilai 

3,6 hasilnya agak disukai oleh panelis. 
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Gambar 4.6 Tekstur pada bakso daging 

 

Hasil tertinggi diperoleh pada perlakuan V yang merupakan 

bakso dengan proporsi tapioka 100%. Tekstur tersebut 

dipengaruhi oleh tepung sebagai bahan pengisi. Tapioka 

merupakan ekstrak pati dari singkong, sehingga pada saat 

dimasak, protein daging yang mengalami pengerutan akan diisi 

oleh molekul-molekul pati yang dapat mengkompakkan tekstur 

sehingga tekstur bakso pada perlakuan V lebih padat dan lebih 

disukai. Tekstur ini juga dipengaruhi oleh garam yang 

digunakan, karena sifat basis dari garam menyebabkan gel 

sehingga viskositas karbohidrat meningkat dengan adanya 

pemasakandan akan menghasilkan produk yang lebih kompak 

(Maharaja, 2008). 
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4.3. Analisa Tekstur dengan Texture Analyzer 

1. Pengaruh Substitusi Tapioka terhadap Kekerasan 

(Hardness) 

Hardness merupakan salah satu parameter penting dalam 

tekstur makanan. Nilai hardness muncul sebagai puncak 

tertinggi dari kurva hasil analisis menggunakan texture 

analyxzer. Secara fisik, kekerasan adalah gaya yang 

diperlukan untuk mencapai perubahan bentuk bahan, secara 

sensori kekerasan adalah gaya yang dibutuhkan untuk 

menggigit bahan (Szczesniak, 2002). Hasil analisis hardness 

dapat dilihat pada gambar 4.7 

 

Gambar 4.7 Hasil Analisis Hardness 

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa bakso perlakuan IV 

dengan proporsi 25% tepung singkong : 75% tapioka memiliki 

nilai hardness tertinggi dibandingkan bakso formulasi lain yaitu 
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455,45gf. Bila dibandingkan dengan nilai kontrol yaitu  484,8gf, 

nilai hardness pada perlakuan IV masih lebih rendah.Menurut 

Huang et al. (2005), peningkatan kekerasan bakso berasal 

dari peningkatan karbohidrat dalam bakso sehingga 

penggunaan pati yang semakin banyak dapat meningkatkan 

nilai kekerasan (hardness) bakso. Seharusnya bakso dengan 

perlakuan V memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan IV, 

akan tetapi hasilnya menyatakan lebih rendah. Salah satu 

faktor yang menyebabkan nilai hardness pada perlakuan V 

rendah adalah pemanasan. Kekerasan bakso sangat 

ditentukan oleh tingkat kerapatan struktur akibat pemanasan, 

dimana semakin tinggi kerapatan struktur maka semakin tinggi 

nilai kekerasan yang dihasilkan (Indrarmono, 1987). Terdapat 

kemungkinan perbedaan lama pemanasan yang lebih lama 

sehingga ikatan hidrogen antar molekul pati digantikan oleh 

ikatan pati dan molekul air (Pramuditya dan Yuwono, 2014). 

Hal ini membuat molekul pati mengembang dan menyebabkan 

pelarutan dan berakibat pada rendahnya nilai kekerasan pada 

bakso perlakuan V rendah dibandingkan perlakuan IV.  

 

2. Pengaruh Substitusi Tapioka terhadap Daya Kohesif 

(Cohesiveness) 

Cohesiveness dilakukan dengan melihat sejauhmana 

material dapat berubah bentuk sebelum pecah atau seberapa 

besar suatu materi ditekan antara gigi (Szczesniak, 2002). 
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Semakin tinggi range yang dihasilkan maka kekuatan interaksi 

(kekompakan) dari produk semakin tinggi atau kompak pula 

(Indarto dkk, 2007). Hasil analisis cohesiveness dapat dilihat 

pada gambar 4.8 

 

Gambar 4.8 Hasil Analisis Cohesiveness 

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa bakso perlakuan II 

dengan proporsi 75% tepung singkong : 25% tapioka 

memiliki nilai cohesiveness tertinggi dibandingkan bakso 

formulasi lain yaitu 1,23. Nilai cohesiveness pada perlakuan 

IIlebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai kontrol yaitu  

1,06. Nilai yang mendekati nilai kontrol diperoleh pada 

perlakuan V yaitu 1,02. Nilai cohesiveness dipengaruhi oleh 

keberadaan air dalam granula. Keberadaan air yang lebih 

banyak dapat meningkatkan nilai cohesiveness produk 
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sehingga dapat menahan tekanan lebih kuat (Hattunisa RS, 

2011). 

 

3. Pengaruh Substitusi Tapioka terhadap Springiness 

Pengukuran nilai springiness bertujuan untuk menentukan 

seberapa produk dapat kembali ke kondisi awal setelah diberi 

tekanan pertama kali (Szczesniak, (2002). Secara sensorik 

springiness dipahami sebagai keadaan dimana suatu produk 

kembali ke bentuk semula setelah dipadatkan diantara gigi. 

Springiness disebut juga elastisitas (Wijayanti dkk, 2015).Hasil 

analisis springiness dapat dilihat pada gambar 4.9 

 

 

Gambar 4.9 Hasil Analisis Springiness 

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa bakso perlakuan II 

dengan proporsi 75% tepung singkong : 25% tapioka memiliki 
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nilai springiness tertinggi dibandingkan bakso formulasi lain 

yaitu 10,79. Nilai springiness pada perlakuan II sedikit lebih 

tinggi bila dibandingkan dengan nilai kontrol yaitu  10,47. Nilai 

yang mendekati nilai kontrol diperoleh pada perlakuan V yaitu 

10,65. Menurut Putra dkk (2011), keberadaan air pada granula 

pati dapat meningkatkan springiness bakso. Perbedaan hasil 

yang diperoleh dapat disebabkan karena penggunaan jenis 

dan proporsi pati yang berbeda. 

 

4. Pengaruh Substitusi Tapioka terhadap Daya Kunyah 

(Chewiness) 

Chewiness adalah energi yang dibutuhkan untuk 

mengunyah makanan hingga makanan tersebut siap untuk 

ditelan. Hasil analisis chewiness dapat dilihat pada gambar 4.8 

 

Gambar 4.10 Hasil Analisis Chewiness 
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Hasil analisis menunjukkan bahwa bakso perlakuan II 

dengan proporsi 75% tepung singkong : 25% tapioka memiliki 

nilai chewiness tertinggi dibandingkan bakso formulasi lain 

yaitu 49,03. Nilai chewiness pada perlakuan II lebih rendah 

bila dibandingkan dengan nilai kontrol yaitu  55,43 namun 

merupakan nilai yang paling mendekati. Menurut Caine et al. 

(2003) chewiness dipengaruhi oleh nilai kekerasan produk, 

semakin tinggi kekerasan produk, maka nilai chewiness 

semakin tinggi pula. Akan tetapi hal tersebut tidak sesuai 

dengan hasil yang diperoleh. Pada penelitian ini kekerasan 

tertinggi diperoleh pada perlakuan IV sementara chewiness 

tertinggi diperoleh pada perlakuan II. Seharusnya gumminess 

tertinggi diperoleh pada perlakuan IV atau V dengan 

kandungan pati yang lebih tinggi. Nilai chewiness yang tinggi 

dapat menunjukkan kualitas tekstur bakso yang baik (Felicia, 

2010).Perbedaan hasil yang diperoleh dapat disebabkan 

karena penggunaan jenis dan proporsi pati yang berbeda. 

 

5. Pengaruh Substitusi Tapioka terhadap Gumminess 

Gumminess didefinisikan sebagai energi yang dibutuhkan 

untuk mengecilkan bahan makanan hingga siap ditelan 

(Szczesniak, 2002). Hasil analisis guminess dapat dilihat pada 

gambar 4.11 
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Gambar 4.11 Hasil Analisis Gumminess 

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa bakso perlakuan II 

dengan proporsi 75% tepung singkong : 25% tapioka memiliki 

nilai guminess tertinggi dibandingkan bakso formulasi lain 

yaitu 463,4. Nilai guminess pada perlakuan II lebih rendah bila 

dibandingkan dengan nilai kontrol yaitu  539,8 namun 

merupakan nilai yang paling mendekati. Menurut Huang et al. 

(2005), nilai hardness berpengaruh terhadap nilai chewiness 

dan gumminess. Selain itu penggunaan pati yang semakin 

banyak akan meningkatkan nilai gumminess. Akan tetapi pada 

hasil penelitian yang diperoleh, nilai hardness tidak 

mempengaruhi nilai gumminess yang mana nilai hardness 

tertinggi diperoleh pada perlakuan IV sementara nilai 

gumminess tertinggi diperoleh pada perlakuan II. Seharusnya 

gumminess tertinggi diperoleh pada perlakuan IV atau V 
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dengan kandungan pati yang lebih tinggi. Perbedaan hasil 

yang diperoleh dapat disebabkan karena penggunaan jenis 

dan proporsi pati yang berbeda. 
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BAB V. PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Panelis lebih menyukai bakso dengan perlakuan V yang 

menggunakan 100% tapioka yang mana bakso tersebut 

serupa dengan bakso komersil.  

2. Diduga panelis belum terbiasa dengan bakso yang 

disubstitusi dengan tepung singkong.  

3. Hasil analisa profil tekstur menggunakan texture 

analyzer menunjukkan bahwa perlakuan IV (25% tepung 

singkong : 75% tapioka) memiliki nilai hardness yang 

mendekati kontrol. 

4. Sementara nilai cohesiveness, springiness, chewiness, 

gumminess yang medekati kontrol adalah pada bakso 

dengan perlakuan II yaitu 75% tepung singkong : 25% 

tapioka. 

 

5.2 Saran 

Saran dari penelitian ini adalah perlu adanya penelitian 

lebih lanjut mengenai proporsi tepung yang tepat sehingga 

produk dapat diterima dan disukai oleh konsumen 
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