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4. PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan SNI 01-3818-2014 bakso merupakan produk hasil olahan daging yang 

dicampur dengan bumbu-bumbu serta pati yang dihaluskan dan dimasak hingga matang. 

Penggunaan tepung tapioka digunakan sebagai zat pengisi karena kandungan patinya. 

Pati akan meningkatkan daya ikat air pada bakso sehingga akan menghasilkan bakso 

dengan tekstur lebih kenyal. Kemampuan pati dalam menyerap air ditentukan oleh 

kandungan amilosa dan amilopektinnya. Kandungan amilosa yang tinggi akan membuat 

produk pangan menyerap lebih banyak air namun bersifat kering dan kurang lengket 

(Boediono, 2012). Sedangkan kandungan amilopektin akan membuat produk menjadi 

lebih kenyal namun menghasilkan produk yang lengket sehingga dapat mempengaruhi 

kualitas sensori (Dja’far et al., 2000 dalam Sede et al. 2015). 

 

4.1. Hasil Analisis Kimia Tepung Kimpul dan Tepung Tapioka 

 

Tepung talas kimpul merupakan produk dari talas kimpul yang dikeringkan untuk 

mengurangi kandungan oksalatnya. Senyawa oksalat pada makanan secara sensori dapat 

menyebabkan rasa gatal pada rongga mulut dan tenggorokan saat dikonsumsi (Maulina 

et al., 2012). Sebelum dapat diaplikasikan tepung tapioka dan tepung talas kimpul yang 

digunakan perlu diuji kandungan proksimatnya. Menurut Sudarmadji (2007), analisis 

proksimat merupakan analisis kimia untuk mengetahui kandungan bahan baku sebelum 

diproses menjadi bahan jadi. Analisis proksimat ini penting karena dapat menjadi acuan 

dalam penyusunan formulasi pada saat pembuatan produk pangan. Tepung tapioka yang 

digunakan memiliki merk Gunung Agung, sedangkan tepung talas kimpul yang 

digunakan memiliki merk Hasil Bumiku.  

 

Berdasarkan hasil yang didapat diketahui terdapat perbedaan antara hasil uji pada 

tepung talas kimpul yang digunakan dengan literatur. Perbedaan kandungan ini dapat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti iklim, umur panen, kesuburan tanah serta 

varietas dari talas kimpul (Jatmiko dan Estiasih, 2014). Menurut Djaafar et al. (2012), 

kandungan pati akan meningkat seiring dengan usia umbi saat dipanen. Pada hasil 

literatur tidak ditemukan kandungan glukomanan pada tepung talas kimpul yang 
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digunakan. Namun berdasarkan hasil uji kandungan glukomanan pada tepung yaitu 

0,159%. Hal ini tidak sesuai dengan teori dari Ekowati et al. (2015) yang menyatakan 

bahwa kandungan glukomanan pada talas kimpul yaitu sekitar 0,64%. Menurut Chairul 

dan Chairul (2006), kadar glukomanan pada umbi segar lebih tinggi dibandingkan 

ketika sudah ditepungkan. Suhu tinggi pada saat penepungan umbi talas kimpul dapat 

merusak senyawa glukomanan. Glukomanan dapat mengembang serta dapat 

menstabilkan emulsi produk lebih baik dibandingkan pati (Maulina et al., 2012). 

 

Berdasarkan hasil uji kadar pati dan kadar amilosa pada tepung tapioka dan tepung talas 

kimpul memiliki perbedaan dengan literatur. Kadar pati pada tepung talas kimpul adalah 

sebesar 93,36% dengan kadar amilosa sebesar 29,22%. Menurut Ridal (2003), tepung 

talas kimpul memiliki kandungan pati sebesar 85,68% dengan kadar amilosa 21,21%. 

Sedangkan pada tepung tapioka memiliki pati sebesar 92,10% dengan kadar amilosa 

sebesar 21,12%. Menurut Anggraini (2007), tepung tapioka memiliki kadar pati 86,21% 

dengan kadar amilosa sebesar 24,5%. Perbedaan ini menurut Jatmiko dan Estiasih 

(2014), disebabkan karena perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti 

iklim, umur panen, kesuburan tanah, serta varietas dari talas kimpul. Menurut Djaafar et 

al. (2012), kandungan pati akan meningkat seiring dengan usia umbi saat dipanen. 

Berdasarkan hasil uji didapatkan hasil tepung talas kimpul yang digunakan memiliki 

kandungan pati dan amilosa lebih tinggi dibandingkan tepung tapioka yang digunakan. 

Selain kandungan amilosa dan pati lebih tinggi kandungan glukomanan pada tepung 

kimpul dapat mengikat air lebih kuat serta dapat membuat tekstur bakso menjadi 

kenyal. Berdasarkan hasil tersebut substitusi tepung talas kimpul diharapkan dapat 

memperbaiki tekstur bakso lebih baik dibandingkan dengan bakso yang menggunakan 

tepung tapioka dengan penambahan sodium tripolifosfat atau boraks serta bakso 

komersial. 

 

4.2. Pembuatan Bakso 

Pada pembuatan bakso daging yang digunakan biasanya berada pada fase pre-rigor. Hal 

ini dimaksudkan karena daging sapi pada fase pre-rigor karena memiliki kekuatan gel 

yang lebih tinggi (Rahardiyan, 2002). Menurut Sunarlim (1992), daging pada fase pre-

rigor memiliki protein aktin dan miosin yang belum berikatan lebih tinggi dibandingkan 

daging pada fase rigor mortis ataupost rigor. Protein tersebut berfungsi untuk 
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menstabilkan emulsi antara lemak dan air pada produk daging sehingga strukturnya 

lebih kompak dan kenyal. Aktin dan miosin larut pada larutan garam. Sedangkan bagian 

daging sapi yang digunakan adalah has luar. Menurut penelitian Abustam et al. (2010), 

bagian daging sapi longissimus dorsi (has luar) akan membuat bakso sapi memiliki 

keempukan, kekenyalan, susut masak serta tingkat kesukaan lebih baik dari masyarakat 

dibandingkan dengan bakso dengan menggunakan bagian semitendinosus dan 

pectoralisprofundus. 

 

Pada pembuatan bakso, pertama daging sapi digiling bersama dengan es batu dan 

garam. Penambahan es batu menurut Wibowo (2006), dimaksudkan untuk 

meminimalkan efek dari pemanasan mekanis sehingga denaturasi protein pada daging 

dapat dikurangi. Selain itu penggunaan es batu juga dapat meningkatkan rendemen pada 

bakso yang akan dibuat. Hal ini disebabkan karena suhu optimum untuk mengekstrak 

protein adalah pada suhu 4-5oC. Sedangkan penggunaan garam menurut Sunarlim 

(1992), berfungsi untuk melarutkan protein aktin dan miosin pada daging, memperbaiki 

citarasa serta sebagai pengawet alami pada produk bakso. Protein aktin dan miosin yang 

larut akan menstabilkan emulsi pada bakso, membentuk matriks yang mampu 

meningkatkan daya ikat air serta memperbaiki teksturnya. Penggunaan garam yang 

optimal pada pembuatan bakso adalah 2,5% dari adonan bakso (Wibowo, 2006). 

 

Daging yang sudah digiling kemudian dicampurkan dengan tepung sesuai dengan 

formulasi yang sudah ditetapkan serta bumbu-bumbu. Bumbu yang ditambahkan dapat 

meningkatkan citarasa serta sebagai bahan pengawet alami suatu produk pangan. 

Bumbu yang ditambahkan pada bakso meliputi bawang putih, merica serta MSG. 

Bawang putih dapat meningkatkan cita rasa dan aroma pada bakso karena terdapat 

minyak diallyl sulfide. Penambahan merica menghasilkan rasa pedas pada makanan 

akibat adanya senyawa piperin (Farrel, 1990). Sedangkan penambahan MSG atau 

monosodium glutamat akan memperkuat rasa gurih pada produk pangan (Sunarlim, 

1992). Pada bakso kontrol ditambahkan boraks untuk bakso kontrol positif dan STPP 

untuk bakso kontrol negatif. 
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Adonan bakso kemudian dibentuk bulat dan direbus selama 15 menit hingga 

mengapung. Pada saat pemasakan terjadi perubahan warna bakso menjadi abu-abu 

akibat adanya reaksi Maillard antara asam amino dari daging sapi serta gula pereduksi 

dari tepung. Selain itu akan terjadi pembentukan matriks antara protein dan pati 

sehingga mampu menyerap dan mengikat air pada saat bakso direbus. Banyaknya air 

yang terikat akan menghasilkan tekstur bakso yang lebih kenyal (Winarno, 2004). 

Bakso kemudian diangkat, ditiriskan dan didinginkan hingga suhunya tidak terlalu 

panas dan diuji. Uji bakso dibagi menjadi 2, yaitu uji fisik serta uji sensori. 

 

4.3. Uji Fisik Bakso 

Pada uji fisik dilakukan uji susut masak, uji warna menggunakan alat chromameter, uji 

tekstur bakso menggunakan texture analyzer sertauji water holding capacity. Susut 

masak dihitung berdasarkan perbandingan antara berat yang hilang selama perebusan 

dengan berat adonan sebelum perebusan (Soeparno, 2005 dalam Abustam et al., 2010). 

Pada uji warna digunakan chromameter. Chromameter merupakan alat untuk mengukur 

warna pada permukaan bahan dengan indikator nilai L, a* dan b*. Nilai L menunjukkan 

tingkat kecerahan sampel dimana semakin tinggi nilai L maka sampel yang diuji 

memiliki kecerahan lebih tinggi. Nilai a* menunjukkan warna merah-hijau sedangkan 

nilai b* menunjukkan warna kuning-biru (Angga, 2007). Namun pada bakso lebih 

diutamakan uji nilai L karena mempengaruhi tingkat penerimaan konsumen 

(Hermanianto dan Andayani, 2002). Untuk uji tekstur terdapat dua atribut yang diuji, 

yaitu hardness dan springiness. Menurut Oktoratribuana (2015), nilai hardness 

merupakan besar gaya yang dibutuhkan untuk memutuskan sampel, sedangkan nilai 

springiness merupakan kecepatan sampel untuk kembali seperti semula setelah diberi 

tekanan. Uji terakhir adalah uji water holding capacity (WHC). Sampel yang diuji 

kemampuan mengikat airnya akan diberi tekanan tinggi sehingga air yang ada pada 

sampel keluar (Sudrajat, 2007). 

 

4.3.1. Susut Masak Bakso 

Berdasarkan hasil uji susut masak bakso kontrol positif memiliki susut masak tertinggi, 

sedangkan bakso perlakuan 1 memiliki nilai susut masak terendah. Menurut Sunarlim 

(1992), bakso yang baik kualitasnya akan memiliki susut masak yang relatif rendah. Hal 

ini dikarenakan air yang terdapat pada bakso mengandung nutrien sehingga semakin 
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sedikit air yang keluar maka nutrien pada bakso akan semakin tinggi (Sunarlim, 1992). 

Bakso kontrol positif memiliki susut masak tertinggi karena senyawaboraks hanya dapat 

berikatan dengan pati namun tidak dapat mengikat air di dalam bakso yang dibuat 

sehingga air yang keluar cenderung tinggi (Muharrami, 2015). Sedangkan cara kerja 

STPP pada bakso kontrol negatif menurut Hatta dan Murpiningrum (2012), STPP 

bersama dengan garam akan melarutkan protein pada daging. Protein pada daging 

bersama dengan pati dari tepung akan membentuk matriks yang mampu menyerap dan 

mengikat air sehingga tekstur bakso yang dihasilkan memiliki tekstur lebih padat 

(Winarno, 2004). Selain itu menurut Sunarlim (1992), STPP bersama dengan garam 

akan menstabilkan emulsi pada bakso sehingga air yang keluar dari bakso dapat ditahan. 

 

Pada bakso perlakuan substitusi tepung kimpul susut masaknya cenderung mengalami 

penurunan seiring substitusi tepung tapioka dengan tepung kimpul. Penggunaan tepung 

kimpul memiliki kandungan pati dan amilosa lebih tinggi dibandingkan tepung tapioka 

sehingga dapat mencegah keluarnya air dari bakso (Usmiati, 2009). Selain itu, terdapat 

senyawa glukomanan pada tepung kimpul. Glukomanan memiliki kemampuan 

mengikat air yang tinggi sehingga susut masaknya relatif rendah (Anggraeni et al., 

2014).  Hal ini dapat dilihat pada hasil yang didapat dimana semakin banyak konsentrasi 

tepung kimpul yang ditambahkan pada bakso maka susut masak semakin berkurang. 

Namun hanya pada bakso perlakuan 1 yang memiliki susut masak lebih rendah 

dibandingkan bakso kontrol negatif dan positif. Berdasarkan hasil tersebut diketahui 

bakso perlakuan 1 merupakan bakso terbaik berdasarkan hasil uji susut masak. 

Sedangkan berdasarkan hasil uji beda diketahui bakso perlakuan 2, perlakuan 3 serta 

perlakuan 4 memiliki persamaan dengan bakso kontrol negatif. 

 

4.3.2. Warna Bakso 

Pada uji warna terlihat hasil uji warna bakso berbagai perlakuan menggunakan 

chromameter. Uji ini lebih difokuskan pada nilai L atau tingkat kecerahan produk bakso 

karena menurut hasil penelitian Hermanianto dan Andayani (2002), warna bakso yang 

disukai masyarakat adalah warna abu-abu yang tidak terlalu gelap atau tidak terlalu 

pucat. Warna abu-abu ini dihasilkan akibat adanya reaksi Maillard antara asam amino 

yang berasal dari daging sapi serta gula pereduksi dari tepung yang digunakan pada saat 
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pemasakan (Winarno, 2004). Jumlah pigmen myoglobin yang teroksidasi menjadi 

metmyoglobin dan polimerasi protein pada daging akan menentukan warna bakso akhir. 

Semakin tinggi kandungan myoglobinnya maka bakso akan semakin gelap (Efrilia et 

al., 2016). 

 

Berdasarkan hasil uji warna bakso dengan tingkat kecerahan tertinggi ada pada bakso 

komersial sedangkan tingkat kecerahan terendah ada pada bakso kontrol positif. Warna 

bakso komersial yang cerah dapat disebabkan karena penggunaan tepung tapioka dalam 

jumlah tinggi juga dapat membuat warna produk yang dihasilkan memiliki warna lebih 

cerah (Despita et al., 2015). Selain itu penggunaan STPP yang ditambahkan juga dapat 

menstabilkan warna pada saat pemasakan sehingga warna bakso yang dihasilkan tidak 

menjadi terlalu gelap (Ockerman, 1983). Sedangkan bakso kontrol positif memiliki hasil 

akhir produknya berwarna gelap. Hal ini tidak sesuai dengan teori Efrilia et al. (2016) 

yang menyatakan bahwa bakso dengan kandungan boraks akan membuat bakso menjadi 

berwarna putih tidak merata. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan karena pengujian 

warna dilakukan pada saat bakso sudah tidak panas. Pada pengujian tingkat kecerahan 

bakso sebaiknya bakso dalam keadaan hangat sehingga hasilnya lebih tampak (Safrul, 

2017). Pada bakso kontrol negatif menunjukkan warnanya cenderung cerah. Hal ini 

disebabkan karena adanya STPP yang menyebabkan warna bakso menjadi stabil pada 

saat pemasakan sehingga warna bakso yang dihasilkan tidak menjadi terlalu gelap 

(Ockerman, 1983). 

 

Pada bakso perlakuan substitusi tepung kimpul tingkat kecerahannya cenderung 

mengalami penurunan seiring substitusi tepung tapioka dengan tepung kimpul. Tepung 

kimpul memiliki warna yang lebih gelap dibandingkan dengan tepung tapioka dan 

tepung lainnya. Hal ini sesuai dengan teori Prihatiningrum (2012) yang menyatakan 

bahwa penambahan tepung kimpul dapat membuat produk pangan menjadi lebih gelap. 

Untuk memperbaiki warna dari bakso tersebut maka diperlukan penambahan tepung 

tapioka dalam jumlah tinggi. Penggunaan tepung tapioka dalam rasio lebih tinggi pada 

adonan bakso dapat membuat warna produk yang dihasilkan memiliki warna lebih cerah 

(Despita et al., 2015). Bakso yang disukai masyarakat memiliki warna abu-abu yang 

tidak terlalu gelap atau tidak terlalu pucat (Hermanianto dan Andayani, 2002). 
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Berdasarkan hasil uji warna diketahui semua warna bakso yang dihasilkan memiliki 

beda nyata. 

 

4.3.3. Tingkat Kekenyalan 

Pada uji tingkat kekenyalan terlihat hasil tekstur bakso berbagai perlakuan 

menggunakan Lloyd Texture Analyzer. Uji ini menggunakan dua parameter, yaitu nilai 

hardness dan springiness. Pada uji nilai hardness digunakan probe blade atau Warner-

Bratzler. Menurut Timm et al. (2003), penggunaan probe Warner-Bratzler dapat 

mengukur daya putus pada daging dan produk olahannya. Semakin tinggi nilai hardness 

maka semakin sulit produk dipotong sehingga menghasilkan produk yang relatif keras. 

Hal ini dapat mempengaruhi pengaruh sensori karena menurut Efrilia et al. (2016), 

bakso yang baik tidak terlalu sulit untuk diputus pada saat digigit. Sedangkan untuk uji 

nilai springiness digunakan probe ball. Menurut Martynenko dan Janaszek (2013), 

penggunaan ball probe dapat digunakan untuk mengukur nilai springiness pada produk 

pangan dengan memberi tekanan pada sampel dan mengukur seberapa cepat sampel 

kembali ke bentuk semula. Semakin tinggi nilai springiness maka tekstur produk 

semakin membal. 

 

Berdasarkan hasil uji nilai hardness tertinggi dihasilkan pada bakso perlakuan 5 

sedangkan hardness terendah dihasilkan pada bakso kontrol positif. Pada bakso kontrol 

positif penambahan boraks akan mengikat pati sehingga nilai hardness pada bakso akan 

mengalami penurunan (Muharrami, 2015). Pada bakso kontrol negatif dengan 

penambahan STPP akan memiliki tekstur yang lebih kompak dan kenyal sehingga nilai 

hardness yang dihasilkan lebih rendah. Hal ini disebabkan karena kemampuan STPP 

dalam mengekstrak protein daging dapat memperbaiki emulsi sehingga tekstur bakso 

(Sunarlim, 1992). Selain itu kandungan pati dan gluten pada tepung tapioka juga 

mengalami gelatinasi pada saat pemanasan sehingga menghasilkan bakso bertekstur 

kompak (Winarno, 2004). Sedangkan pada bakso komersial memiliki nilai hardness 

lebih rendah dibandingkan bakso STPP dan perlakuan. Hal ini dimungkinkan karena 

penggunaan tepung tapioka berlebih akan membuat bakso menjadi lebih kenyal karena 

adanya gelatinasi pati pada tepung tapioka (Winarno, 2004). 
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Pada bakso perlakuan substitusi tepung kimpul nilai hardness yang dihasilkan 

cenderung mengalami penurunan seiring substitusi tepung tapioka dengan tepung 

kimpul. Hal ini disebabkan karena kandungan pati serta amilosa pada tepung kimpul 

lebih tinggi dibandingkan tepung tapioka yang digunakan sehingga kemampuan 

menahan air pada bakso perlakuan lebih tinggi (Kusnandar, 2010 dalam Sede et al. 

2015). Selain itu menurut Anggraeni et al. (2014), juga terdapat glukomanan pada 

tepung kimpul. Glukomanan yang diinteraksikan dengan pati pada tapioka akan 

mengalami gelatinasi lebih baik sehingga dapat mengikat air lebih kuat. Menurut 

Sunarlim (1992), semakin banyak kandungan air pada bakso maka akan dihasilkan 

bakso yang kenyal dan juicy. Semakin tinggi konsentrasi tepung kimpul yang digunakan 

maka kandungan glukomanan yang ada pada produk akan semakin besar. Hal ini 

menyebabkan bakso yang dihasilkan teksturnya lebih kenyal dan membal sehingga nilai 

hardness yang dihasilkan rendah. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bakso perlakuan 

1 merupakan bakso terbaik diantara hasil bakso perlakuan dan dapat menurunkan nilai 

hardness lebih baik dari STPP, namun masih belum dapat menggantikan bakso kontrol 

positif dan komersial. Berdasarkan hasil uji beda diketahui bahwa bakso perlakuan 1, 

bakso perlakuan 2 dan bakso perlakuan 3 memiliki nilai hardness sama dengan nilai 

hardness STPP. Namun tidak ada yang memiliki persamaan dengan bakso komersial 

dan bakso kontrol positif.  

 

Berdasarkan hasil uji korelasi diketahui bahwa susut masak dan nilai hardness memiliki 

nilai korelasi positif, dimana semakin tinggi nilai susut masak maka nilai hardness 

semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena semakin banyak air yang ditahan pada bakso 

maka bakso yang dihasilkan akan semakin kenyal sehingga nilai hardness yang 

dihasilkan rendah. Hal ini kurang baik karena menurut Sunarlim (1992), semakin tinggi 

susut masak maka kualitas bakso yang dihasilkan akan semakin rendah karena terlalu 

banyak kehilangan nutrien penting. Selain itu, nilai hardness yang tinggi akan 

menyebabkan bakso sulit untuk digigit sehingga mempengaruhi kualitas sensori. Bakso 

yang baik merupakan bakso yang tidak terlalu sulit untuk diputus pada saat digigit 

Efrilia et al. (2016). 
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Berdasarkan hasil uji nilai springiness tertinggi dihasilkan pada bakso perlakuan 1 

sedangkan springiness terendah dihasilkan pada bakso perlakuan 5. Semakin tinggi 

substitusi tepung kimpul dengan tepung tapioka maka nilai springiness yang dihasilkan 

cenderung mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena kandungan pati serta 

amilosa pada tepung talas kimpul lebih tinggi dibandingkan tepung tapioka yang 

digunakan sehingga kemampuan penyerapan air lebih tinggi (Kusnandar, 2010 dalam 

Sede et al. (2015). Selain itu menurut Anggraeni et al. (2014), juga terdapat 

glukomanan pada tepung kimpul. Glukomanan yang diinteraksikan dengan pati pada 

tapioka akan mengalami gelatinasi lebih baik sehingga dapat mengikat air lebih kuat. 

Menurut Sunarlim (1992), semakin banyak kandungan air pada bakso maka akan 

dihasilkan bakso yang kenyal dan juicy. Semakin tinggi konsentrasi tepung kimpul yang 

digunakan maka kandungan glukomanan yang ada pada produk akan semakin besar. 

Hal ini menyebabkan bakso yang dihasilkan teksturnya lebih kenyal dan membal 

sehingga nilai springiness yang dihasilkan tinggi.  

 

Pada hasil uji beda diketahui bahwa bakso kontrol negatif memiliki kesamaan dengan 

bakso komersial dan bakso perlakuan 3. Berdasarkan uji hasil korelasi diketahui bahwa 

susut masak dan nilai springiness memiliki korelasi negatif, dimana semakin rendah 

susut masak maka nilai springiness akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena 

semakin banyak air yang ditahan pada bakso maka bakso yang dihasilkan akan semakin 

kenyal sehingga nilai springiness yang dihasilkan tinggi (Sunarlim, 1992). Sedangkan 

pada korelasi nilai hardness dan nilai springiness memiliki korelasi negatif dimana 

semakin tinggi nilai hardness maka nilai springiness yang dihasilkan akan semakin 

rendah.  

 

Pada bakso kontrol negatif penggunaan STPP akan membuat nilai springiness bakso 

akan cenderung tinggi. Hal ini disebabkan karena kemampuan STPP dalam 

mengekstrak protein daging dapat memperbaiki emulsi sehingga tekstur bakso 

(Sunarlim, 1992). Selain itu kandungan pati dan gluten pada tepung tapioka juga 

mengalami gelatinasi pada saat pemanasan sehingga menghasilkan bakso bertekstur 

kompak sehingga bakso bersifat lebih membal (Winarno, 2004). Pada bakso komersial 

memiliki nilai springiness sedikit lebih tinggi dibandingkan bakso kontrol negatif. Hal 
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ini dimungkinkan karena penggunaan tepung tapioka berlebih akan membuat bakso 

menjadi lebih kenyal karena adanya gelatinasi pati pada tepung tapioka (Winarno, 

2004). Sedangkan pada bakso kontrol positif penggunaan boraks akan membuat nilai 

springiness cukup tinggi karena penggunaan boraks yang mengikat pati sehingga terjadi 

gelatinasi pati yang menyebabkan kekenyalan produk meningkat (Muharrami, 2015). 

 

4.3.4. Water Holding Capacity 

Pada uji WHC terlihat hasil WHC bakso dari berbagai perlakuan. Uji WHC dilakukan 

dengan memberikan beban untuk menekan sampel yang akan diuji sehingga air pada 

bahan akan keluar. Semakin tinggi nilai WHC yang dihasilkan maka kualitas bakso 

semakin rendah (Sudrajat, 2007). Berdasarkan hasil uji nilai WHC tertinggi dihasilkan 

bakso kontrol positif sedangkan yang terendah pada bakso komersial. Menurut 

Muharrami (2015), boraks hanya berikatan dengan pati pada produk namun tidak 

mengikat air sehingga nilai WHC bakso kontrol positif yang dihasilkan relatif tinggi. 

Sedangkan pada bakso komersial menghasilkan nilai WHC relatif kecil karena 

penggunaan tepung tapioka relatif tinggi. Hal ini dimungkinkan karena penggunaan 

tepung tapioka berlebih sehingga kandungan pati dan amilosa pada bakso akan 

meningkatkan kemampuan bakso dalam mengikat air (Usmiati, 2009). Kandungan pati 

dan gluten pada tepung tapioka juga mengalami gelatinasi pada saat pemanasan 

sehingga dapat menahan air yang keluar (Winarno, 2004). 

 

Pada bakso perlakuan substitusi tepung kimpul nilai WHC yang dihasilkan akan 

semakin menurun seiring penambahan konsentrasi yang ada. Hal ini menandakan 

bahwa produk bakso akan semakin baik seiring penambahan konsentrasi tepung kimpul 

dari segi daya mengikat air. Penggunaan tepung kimpul memiliki kandungan pati dan 

amilosa lebih tinggi dibandingkan tepung tapioka sehingga dapat mencegah keluarnya 

air dari bakso (Usmiati, 2009). Selain itu menurut Anggraeni et al. (2014), juga terdapat 

glukomanan pada tepung kimpul. Glukomanan yang diinteraksikan dengan pati pada 

tapioka akan mengalami gelatinasi lebih baik sehingga dapat mengikat air lebih kuat. 

Hal ini dapat dilihat pada hasil yang didapat dimana semakin banyak konsentrasi tepung 

kimpul yang ditambahkan pada bakso maka air yang keluar semakin sedikit sehingga 

nilai WHC yang dihasilkan semakin tinggi (Sudrajat, 2007). 
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Berdasarkan hasil tersebut diketahui semua bakso perlakuan memiliki kemampuan 

mengikat air yang lebih baik dibandingkan dengan bakso kontrol negatif dan bakso 

kontrol positif namun belum bisa menahan air lebih baik dibandingkan bakso komersial. 

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bakso komersial memiliki nilai WHC terbaik 

sedangkan untuk bakso perlakuan hasil terbaik pada uji WHC adalah bakso perlakuan 1. 

Berdasarkan uji beda diketahui bahwa tidak terdapat persamaan antara bakso kontrol 

dan perlakuan, namun pada bakso perlakuan 1 memiliki kesamaan dengan bakso 

perlakuan 2 dan bakso perlakuan 4 memiliki kesamaan dengan bakso perlakuan 5.  

 

Berdasarkan hasil korelasi antara nilai WHC dan susut masak memiliki nilai korelasi 

positif dimana semakin rendah nilai susut masak maka nilai WHC akan semakin rendah. 

Nilai WHC yang rendah menandakan semakin sedikit air yang keluar (Sudrajat, 2007). 

Hal ini sesuai dengan teori Ockerman (1983) yang menyatakan bahwa semakin rendah 

nilai susut masak maka semakin rendah air yang keluar pada produk. Pada uji korelasi 

antara nilai WHC dan hardness memiliki nilai korelasi positif dimana semakin tinggi 

nilai WHC maka air yang keluar lebih tinggi sehingga nilai hardness semakin tinggi. 

Sedangkan pada nilai WHC dan springiness memiliki nilai korelasi negatif dimana 

semakin rendah nilai WHC maka air yang keluar lebih tinggi sehingga nilai springiness 

semakin rendah. Menurut Sunarlim (1992), semakin banyak kandungan air pada bakso 

maka akan dihasilkan bakso yang kenyal dan juicy. Hal ini sesuai dengan teori karena 

bakso yang tidak dapat menahan air akan menghasilkan bakso yang keras dengan nilai 

hardness yang tinggi dan tidak kenyal dengan nilai springiness lebih rendah. 

 

4.4. Uji Sensori Bakso 

Uji terakhir adalah uji sensori. Sebelum dilakukan uji sensori bakso perlakuan dicari 

persamaan dengan bakso kontrol negatif dan komersial pada uji tingkat kekenyalan. 

Berdasarkan uji tersebut diketahui bahwa nilai hardness bakso kontrol negatif memiliki 

kesamaan dengan bakso perlakuan 1, perlakuan 2 serta perlakuan 3. Sedangkan pada 

bakso komersial dan bakso kontrol positif tidak ditemukan persamaan dengan bakso 

perlakuan. Pada nilai springiness diketahui bahwa bakso kontrol negatif memiliki 

kesamaan tekstur dengan bakso perlakuan 3 dan bakso komersial. Sedangkan pada 

bakso kontrol positif memiliki kesamaan tekstur dengan bakso perlakuan 2. 
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Berdasarkan hasil ini diketahui bahwa uji sensori akan menggunakan bakso perlakuan 1, 

bakso perlakuan 2, dan bakso perlakuan 3 yang akan dibandingkan dengan bakso 

komersial dan bakso kontrol negatif. 

 

Uji sensori yang dilakukan merupakan uji hedonik dengan metode ranking. Menurut 

Meilgaard et al. (1999), uji sensori merupakan uji penilaian terhadap produk pangan 

yang didasarkan pada organ indra. Uji sensori ranking hedonik dilakukan untuk melihat 

kesukaan panelis pada produk pangan tanpa membandingkan satu dengan lainnya. 

Penilaian diberikan pada skala 1 hingga 5 sesuai dengan parameter yang diamati. 

Atribut yang dinilai adalah warna, tekstur, rasa, dan overall. Menurut Hermanianto dan 

Andayani (2002), terdapat parameter mutu yang penting pada bakso, yaitu rasa, aroma, 

tekstur, warna, dan ukuran. Panelis yang dibutuhkan untuk uji sensori ini adalah 30 

orang. Hal ini sesuai dengan teori Meilgaard et al. (1999) yang menyatakan bahwa uji 

sensori dengan metode hedonik memiliki kekurangan yaitu membutuhkan panelis tidak 

terlatih dalam jumlah yang cukup banyak 

 

Berdasarkan hasil uji sensori terhadap parameter warna diketahui bakso perlakuan 3 

paling disukai panelis sedangkan bakso perlakuan 1 paling tidak disukai panelis. 

Menurut penelitian Hermanianto dan Andayani (2002), warna bakso yang disukai 

masyarakat cenderung memiliki warna abu-abu yang tidak terlalu pucat maupun terlalu 

gelap. Warna abu-abu ini dihasilkan akibat adanya reaksi Maillard antara asam amino 

yang berasal dari daging sapi serta gula pereduksi dari tepung yang digunakan pada saat 

pemasakan (Winarno, 2004). Bakso perlakuan 1 tidak disukai panelis karena 

menghasilkan warna bakso yang cenderung gelap. Hal ini dikarenakan penggunaan 

tepung kimpul akan membuat produk pangan menjadi semakin gelap (Prihatiningrum, 

2012). Untuk mengimbangi warna gelap yang dihasilkan tepung kimpul maka 

diperlukan tepung tapioka agar dihasilkan bakso dengan warna yang disukai panelis. 

Penggunaan tepung tapioka dalam rasio lebih tinggi pada adonan bakso dapat membuat 

warna produk yang dihasilkan memiliki warna lebih cerah (Despita et al., 2015). 

Berdasarkan hasil uji Friedman diketahui bahwa produk bakso yang telah diuji sensori 

memiliki hasil warna berbeda nyata antara warna bakso sehingga harus dilanjutkan 

dengan uji Least Significant Difference Test (LSD). Berdasarkan hasil uji tersebut 
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diketahui bahwa bakso perlakuan 1 memiliki kesamaan warna dengan bakso komersial 

dan bakso kontrol negatif, sedangkan bakso perlakuan 2 memiliki kesamaan warna 

bakso perlakuan 3. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bakso perlakuan 3 dapat 

menghasilkan hasil warnabakso terbaik. 

 

Berdasarkan hasil uji sensori terhadap parameter tekstur diketahui bakso perlakuan 2 

paling disukai panelis sedangkan bakso komersial paling tidak disukai panelis. Menurut 

Lawrie (1991), kekenyalan pada bakso didasarkan pada kemudahan awal pada saat 

penetrasi gigi ke dalam bakso serta kemudahan mengunyah menjadi potongan lebih 

kecil. Bakso komersial memiliki tekstur yang lebih kenyal dibandingkan bakso lainnya 

sehingga kurang disukai. Bakso yang terlalu kenyal dapat mengindikasikan bahwa 

bakso ditambahkan boraks Efrilia et al. (2016). Sedangkan pada bakso perlakuan 

memiliki tekstur yang lebih disukai panelis. Hal ini disebabkan karena interaksi antara 

glukomanan dan pati akan memperbaiki gelatinasi pada bakso sehingga dihasilkan 

bakso dengan tekstur lebih baik (Anggraeni et al., 2014). Berdasarkan hasil uji 

Friedman diketahui bahwa produk bakso yang telah diuji sensori memiliki hasil tekstur 

tidak berbeda nyata antara tekstur bakso perlakuan dan bakso kontrol. Berdasarkan hasil 

tersebut diketahui bakso perlakuan 2 menghasilkan hasil tekstur bakso terbaik. 

 

Berdasarkan hasil uji sensori terhadap parameter rasa diketahui bakso perlakuan 2 

paling disukai panelis sedangkan bakso kontrol negatif paling tidak disukai panelis. 

Bakso dengan mutu yang baik merupakan bakso dengan rasa daging yang dominan serta 

bumbu yang tidak berlebih (Wibowo, 2006). Senyawa kimia seperti protein, lemak, 

karbohidrat dan lain-lain akan saling berinteraksi pada saat pemasakan bakso (Winarno, 

2004). Rasa bakso dihasilkan oleh penambahan bumbu pada adonan bakso. Bumbu 

yang ditambahkan pada bakso meliputi bawang putih, merica serta MSG. Bawang putih 

dapat meningkatkan cita rasa dan aroma pada bakso karena terdapat minyak dialliiyl 

sulfide. Penambahan merica menghasilkan rasa pedas pada makanan akibat adanya 

senyawa piperin (Farrel, 1990). Sedangkan menurut Sunarlim (1992), monosodium 

glutamat digunakan untuk memperkuat citarasa gurih pada produk.  
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Pada bakso perlakuan penggunaan tepung kimpul akan mempengaruhi rasa pada produk 

yang dihasilkan. Menurut Prihatiningrum (2012), penggunaan tepung talas kimpul yang 

terlalu banyak akan mendominasi rasa bakso menjadi manis. Hal ini disebabkan karena 

pada kimpul memiliki karbohidrat dalam jumlah tinggi sehingga memerlukan 

pembatasan agar tidak merusak rasa bakso. Pada bakso kontrol negatif tidak disukai 

panelis dapat disebabkan karena penambahan STPP yang menimbulkan rasa pahit pada 

bakso yang dihasilkan. Penggunaan STPP dibatasi karena konsentrasi lebih tinggi dari 

0,5% dapat membuat produk bakso yang dihasilkan memiliki rasa pahit (Sudrajat, 

2007). Berdasarkan hasil uji Friedman diketahui bahwa produk bakso yang telah diuji 

sensori memiliki hasil rasa berbeda nyata antara rasa bakso sehingga harus dilanjutkan 

dengan uji Least Significant Difference Test (LSD). Berdasarkan hasil uji tersebut 

diketahui bahwa bakso komersial memiliki kesamaan rasa dengan bakso perlakuan 2 

dan perlakuan 3 namun tidak memiliki kesamaan rasa dengan bakso kontrol negatif. 

Sedangkan bakso perlakuan 1 memiliki kesamaan rasa dengan bakso komersial dan 

bakso kontrol negatif. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bakso perlakuan 2 

menghasilkan hasil rasa bakso terbaik. 

 

Secara keseluruhan bakso perlakuan 3 yang paling disukai panelis, sedangkan bakso 

komersial paling tidak disukai panelis. Berdasarkan hasil uji Friedman diketahui bahwa 

produk bakso yang telah diuji sensori secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan 

nyata. Penilaian overall merupakan penilaian panelis secara keseluruhan terhadap 

berbagai atribut bakso (Suryadilaga, 2015). Secara keseluruhan bakso dengan 

penambahan tepung talas kimpul memiliki nilai sensori lebih tinggi dibandingkan bakso 

kontrol negatif maupun bakso komersial. Hal ini membuktikan bahwa bakso sapi 

perlakuan 1, bakso perlakuan 2 dan bakso perlakuan 3 dapat menggantikan bakso 

kontrol negatif dan bakso komersial. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bakso 

perlakuan 3 menghasilkan hasil overall bakso terbaik. 

 

4.5. Bakso Terbaik  

Berdasarkan keseluruhan hasil uji diketahui bakso perlakuan yang terbaik. Parameter 

penilaian bakso terbaik adalah memiliki nilai susut masak terendah, warna, nilai 

hardness, dan nilai springiness yang tidak berbeda terlalu jauh dengan bakso komersial, 
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nilai WHC tertinggi, serta nilai overall tertinggi pada uji sensori. Berdasarkan hasil 

tersebut diketahui bakso perlakuan 1 memiliki hasil terbaik. Meski memiliki hasil 

terbaik bakso perlakuan 1 memiliki rasa dan warna yang kurang disukai panelis pada uji 

sensori. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bakso dengan tepung talas kimpul masih 

perlu dilakukan optimasi agar dapat diterima konsumen secara sensori. 

 

 

 

  

 


