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4. PEMBAHASAN 

 
 

4.1. Proksimat Tepung Sagu 

a. Kadar Air pada Tepung Sagu 

Metode kadar air yang digunakan, yaitu dengan menggunakan oven. Dari uji yang 

dilakukan kadar air dari sampel tepung sagu merk “Lentera Naga” diperoleh kandungan 

air sebesar 9,55%. Menurut Auliyah (2012), kadar air pada tepung sagu sebesar 14%. 

Menurut Rahman (2007), perbedaan dari hasil yang diperoleh dapat disebabkan oleh 

proses pengolahan, dimana adanya perbedaan dari proses pengeringan menggunakan 

mesin pengering. 

 
b. Kadar Lemak pada Tepung Sagu 

Uji kadar lemak yang digunakan, yaitu metode Soxhlet. Dari uji yang dilakukan kadar 

lemak dari sampel tepung sagu merk “Lentera Naga” diperoleh kandungan lemak 

sebesar 0,29%. Menurut Auliyah (2012), kadar lemak pada tepung sagu, yaitu sebesar 

0,2%. Menurut Harsono (2006), adanya kandungan lemak dalam adonan dapat 

menghambat proses gelatinisasi. Hal tersebut disebabkan, karena lemak membentuk 

suatu lapisan lemak pada permukaan granula yang menyebabkan penetrasi air 

terhambat. 

 
c. Kadar Abu pada Tepung Sagu 

Uji kadar abu yang digunakan, yaitu dengan cara diabukan menggunakan tanur. Dari uji 

yang dilakukan kadar abu dari sampel tepung sagu merk “Lentera Naga” diperoleh 

kandungan abu sebesar 0,76%. Menurut Sudarmadji et al. (1997), abu merupakan zat 

anorganik sisa dari pembakaran dari zat organik. Penentuan kadar abu berhubungan 

dengan kandungan mineral, kemurnian, serta kebersihan dari suatu bahan. 

 
d. Kadar Protein pada Tepung Sagu 

Uji kadar protein yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode Kjeldahl. Dari uji 

yang dilakukan kadar protein dari sampel tepung sagu merk “Lentera Naga” diperoleh 

kandungan protein sebesar 0,35%. Menurut Auliyah (2012), kadar protein pada tepung 

sagu, yaitu sebesar 0,2%. Protein dapat membantu pembentukan struktur dari gel yang 
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terbentuk. Menurut Bird (1983), rantai-rantai panjang protein, berfungsi dalam 

pembentukan jaringan tiga dimensi pada matrik gel, dimana kekuatannya dapat terjaga 

karena adanya gaya Van Der Waals, ikatan hidrogen, serta ikatan kovalen. 

 
4.2. Karakteristik Fisik Bakso 

4.2.1. Susut Masak 

Susut masak merupakan berat yang hilang pada saat proses pemasakan. Metode susut 

masak juga bertujuan untuk dapat menentukan mutu atau kualitas bakso yang diuji. Jika 

suhu atau waktu suatu proses pemasakan semakin tinggi, maka semakin besar kadar 

cairan yang hilang hingga konstan. Susut masak merupakan indikator nilai nutrien 

daging, yaitu banyaknya air yang terikat di dalam serta di antara serabut otot (Soeparno, 

2005). Pada saat proses perebusan, molekul pati yang saling berikatan, ikatan hidrogen 

akan peningkatan dan diikuti dengan penurunan kekuatan ikatan hidrogen. Dengan 

melemahnya ikatan hidrogen tersebut, molekul air dapat masuk pada molekul protein 

dan pati (Riyadi, 2006). Dalam pengujian susut masak, sampel bakso komersial tidak 

diuji, karena sampel tersebut merupakan sampel yang sudah matang, sehingga berat 

bakso mentah (berat sebelum perebusan) tidak dapat diukur. 

 
Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini (Gambar 6.), nilai susut masak tertinggi 

diperoleh bakso perlakuan boraks (kontrol positif) sebesar 10,45 ± 0,47%, sedangkan 

nilai rata-rata susut masak terendah diperoleh bakso tepung sagu 15%, sebesar 6,84 ± 

0,38%. Dari hasil uji korelasi (Tabel 6.), terdapat hubungan yang nyata (sig. <0,05), 

memiliki korelasi yang sangat kuat, tetapi berbanding terbalik antara WHC, hardness, 

dan springiness dengan susut masak, dimana semakin tinggi kemampuan menahan air 

daribakso, maka nilai susut masak bakso akan semakin rendah, dan juga sebaliknya. 

Hasil tersebut sesuai dengan pernyataan dari Usmiati (2009), dimana bahan pengisi, 

yaitu tepung salah satunya berfungsi untuk memperkecil penyusutan, serta menambah 

berat produk. Kandungan pati yang tinggi pada tepung dapat mengikat air, tetapi tidak 

dapat mengemulsi lemak. Komariah (2009), menambahkan bahwa nilai susut masak 

yang rendah mempunyai kualitas yang lebih baik daripada nilai susut masak yang 

tinggi. Hal tersebut dikarenakan nutrien yang hilang selama proses pemasakan hilang 

lebih sedikit. 



31 
 

 

 

 

4.2.2. Tekstur 

a. Hardness 

Hardness adalah suatu parameter mekanis, berupa gaya yang diberikan agar suatu bahan 

pangan (zat) mencapai deformasi (perubahan bentuk). Gaya tersebut digunakan untuk 

menekan suatu bahan pangan (zat) antara gigi geraham (zat bentuk padat) atau antara 

lidah dan langit-langit (bentuk semi-padat) (Szczesniak, 2002). Pada uji tersebut 

digunakan blade probe, untuk mengetahui hardness bakso. Blade probe tersebut 

digunakan agar bakso dapat terpotong bakso (deformasi), sehingga sesuai dengan teori 

Szczesniak (2000), bahwa dalam mengukur hardness suatu bahan (zat) akan mencapai 

perubahan bentuk (deformasi). 

 
Dari hasil yang diperoleh (Gambar 10.), nilai hardness tertinggi diperoleh bakso 

perlakuan sagu 15% sebesar 2597,84 ± 12,59 gf, sedangkan nilai rata-rata hardness 

terendah diperoleh bakso boraks (kontrol positif) sebesar 1197,26 ± 12,49 gf. Tepung 

sagu memiliki kadar amilosa yang lebih tinggi daripada tepung tapioka. Menurut 

penelitian dari Yuliasih et al. (2007), pati sagu mengandung 26,19% amilosa serta 

73,81% amilopektin, sedangkan menurut teori dari Winarno (2004), tepung tapioka 

memiliki kandungan amilopektin 83% serta amilosa 17%. Menurut Jane dan Chen 

(1992), amilosa adalah suatu rantai lurus dan menyerap air yang terdiri dari molekul- 

molekul glukosa yang berikatan α-(1,4)-D-glukosa. Dari hasil uji korelasi (Tabel 6.), 

terdapat hubungan yang nyata (sig <0,05) dan memiliki hubungan atau korelasi yang 

kuat antara WHC dengan hardness bakso, dimana semakin tinggi kemampuan menahan 

air dari bakso, maka semakin tinggi pula hardness dari bakso, dan sebaliknya. Hasil 

yang diperoleh sesuai dengan teori dari Ockerman (1983), bahwa semakin tinggi daya 

mengikat air, maka semakin tinggi kekenyalan yang akan terbentuk. Hal tersebut 

disebabkan, karena sedikitnya air yang keluar pada pada proses pemasakan, dimana 

membuat produk akhir yang terbentuk menjadi lebih kompak Indrarmono (1987), 

menambahkan gelatinasi pada bakso dibagi menjadi dua jenis, yaitu gelatinasi protein 

dan pati, tetapi gelatinasi pati paling dominan dalam pembentukan kekenyalan bakso. 

Pada proses gelatinasi akan terjadi pengikatan air oleh jaringan yang terbentuk dari 

rantai molekul pati atau protein. Menurut Iso et. al. (1985), proses terjadinya penguatan 

gel, disebabkan oleh bahan pengisi, dimana bahan pengisi akan menyerap air ke dalam 
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produk tersebut. Pati berfungsi sebagai pengisi gel protein yang sederhana, tidak 

berinteraksi langsung dengan matriks protein atau mengubah formasi protein (Wu et al., 

1985). 

 
b. Springiness 

Spriginess atau elastisitas secara fisik adalah, kecepatan kembalinya bahan (zat) ke 

dalam kondisi awal atau sebelumnya, setelah energi yang menekan bahan (zat) tersebut 

hilang. Secara sensori, springiness diartikan sebagai keadaan dimana suatu bahan (zat) 

dapat kembali ke bentuk semula setelah dipadatkan diantara gigi (Szczesniak, 2002). 

Pada uji tersebut digunakan ball probe untuk mengetahui springiness bakso. Ball probe 

tidak digunakan untuk menekan untuk mengubah bentuk bakso, melainkan untuk 

menekan dengan mengukur kembalinya bahan kedalam kondisi semula, sehingga sesuai 

dengan teori dari Szczesniak (2000), bahwa dalam mengukur springiness yang diukur, 

yaitu kecepatan dimana kembalinya bahan (zat) ke dalam kondisi awal atau 

sebelumnya, setelah energi yang menekan bahan (zat) tersebut hilang. 

 
Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini (Gambar. 11.), nilai springiness tertinggi 

diperoleh bakso kontrol bakso boraks (kontrol positif) sebesar 12,94 ± 0,04 mm, 

sedangkan nilai rata-rata springiness terendah diperoleh bakso perlakuan tepung sagu 

5% sebesar 2,60 ± 0,05 mm. Dari hasil uji korelasi (Tabel 6.), terdapat hubungan yang 

nyata (sig. <0,05), memiliki korelasi yang sangat kuat, dan berbanding lurus antara 

WHC dengan springiness bakso, dimana semakin tinggi kemampuan menahan air dari 

bakso, maka semakin tinggi pula springiness (kekenyalan) dari bakso, dan sebaliknya. 

Tepung sagu memiliki kadar amilosa yang lebih tinggi daripada tepung tapioka. 

Menurut penelitian dari Yuliasih et al. (2007), pati sagu mengandung 26,19% amilosa 

serta 73,81% amilopektin, sedangkan menurut teori dari Winarno (2004), tepung 

tapioka memiliki kandungan amilopektin 83% serta amilosa 17%. Menurut Jane dan 

Chen (1992), amilosa adalah suatu rantai lurus dan menyerap air. Boediono (2012), 

menambahkan bahwa amilopektin juga berperan dalam menentukan elastisitas. Hasil 

yang diperoleh sesuai dengan teori dari Ockerman (1983), bahwa semakin tinggi daya 

mengikat air, maka semakin tinggi kekenyalan yang akan terbentuk. Hal tersebut 

disebabkan, karena sedikitnya air yang keluar pada pada proses pemasakan, dimana 
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membuat produk akhir yang terbentuk menjadi lebih kenyal. Haryanto dan Pangaloli 

(1992), menambahkan bahwa penambahan tepung berfungsi untuk menambah 

elastisitas dari produk. 

 
4.2.3. Warna (Chromameter) 

a. Nilai L* 

Nilai L* (Lightness) pada chromameter menunjukkan intensitas terang atau gelapnya 

suatu benda. Hasil pembacaan dari alat chromameter berupa interval angka 0 sampai 

100. Semakin kecil angka yang dihasilkan dari pembacaan alat, maka warna akan 

semakin gelap atau hitam kenampakan dari bahan makanan, sedangkan jika semakin 

tinggi pembacaan nilai akan semakin terang atau putih (Maureen et al., 2016). Dari hasil 

yang diperoleh dalam penelitian ini (Gambar 7.), nilai L* tertinggi diperoleh bakso 

kontrol bakso perlakuan sagu 15% sebesar 57,25 ± 0,33, sedangkan nilai rata-rata nilai 

L* terendah diperoleh bakso boraks (kontrol positif) sebesar 50,23 ± 0,23. Hal tersebut 

dapat disebabkan karena bakso perlakuan sagu 15% mengandung lebih banyak tepung 

sagu, dimana nilai L* tepung sagu yang digunakan lebih tinggi daripada nilai L* tepung 

tapioka (Tabel 5.), sehingga bakso perlakuan sagu 15% tampak lebih terang daripada 

bakso sagu perlakuan yang lainnya. 

 
b. Nilai a* 

Nilai a* (redness) pada chromameter menunjukkan intensitas warna merah pada suatu 

benda. Hasil pembacaan dari alat chromameter berupa interval angka negatif hingga 

positif. Angka pada interval positif (+) menunjukkan dari suatu benda semakin merah, 

sedangkan angka pada interval negatif (-), menunjukkan warna dari suatu benda 

semakin hijau (Maureen et al., 2016). Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini 

(Gambar 8.), nilai a* tertinggi diperoleh bakso kontrol bakso komersial sebesar 3,61 ± 

0,06, sedangkan nilai rata-rata nilai a* terendah diperoleh bakso boraks (kontrol positif) 

sebesar 2,60 ± 0,05. Dari hasil penelitian semakin tinggi konsentrasi tepung sagu yang 

ditambahkan, maka nilai a* (intensitas warna merah) akan menurun atau warna merah 

cenderung hilang. Hal tersebut dapat disebabkan karena nilai a* (intensitas warna 

merah) dari tepung sagu yang digunakan lebih rendah daripada nilai a* (intensitas 

warna merah) tepung tapioka (Tabel 5.), sehingga nilai a* (intensitas warna merah) dari 
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tepung sagu yang digunakan lebih rendah daripada nilai a* (intensitas warna merah) 

pada bakso perlakuan sagu 15% lebih rendah daripada bakso perlakuan sagu lainnya. 

 
c. Nilai b* 

Nilai b* (yellowness) pada chromameter menunjukkan intensitas warna kuning pada 

suatu benda. Hasil pembacaan dari alat chromameter berupa interval angka negatif 

hingga positif. Angka pada interval positif (+) menunjukkan dari suatu benda semakin 

kuning, sedangkan angka pada interval negatif (-), menunjukkan warna dari suatu benda 

semakin biru (Maureen et al., 2016). Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini 

(Gambar 9.), nilai b* tertinggi diperoleh bakso kontrol bakso komesrial sebesar 10,60 ± 

0,17, sedangkan nilai rata-rata nilai b* terendah diperoleh bakso boraks (kontrol positif) 

sebesar 8,09 ± 0,17. Dari hasil penelitian semakin tinggi konsentrasi tepung sagu yang 

ditambahkan, maka nilai b* (intensitas warna kuning) dari akan menurun. Hal tersebut 

dapat disebabkan karena nilai b* (intensitas warna kuning) tepung sagu yang digunakan 

lebih rendah daripada nilai b* tepung tapioka (Tabel 5.), sehingga nilai b* (intensitas 

warna kuning) pada bakso perlakuan sagu 15% lebih rendah daripada bakso perlakuan 

sagu lainnya. 

 
4.2.4. Water Holding Capacity (WHC) 

Menurut Honikel dan Hamm (1994) serta Honikel (1998), water holding capacity 

(WHC) adalah kemampuan daging dalam mempertahankan kelembaban (moisture) atau 

kandungan air meski diberi tekanan dari luar seperti gravitasi, pemanasan, sentrifugasi, 

dan penekanan. Metode Water Holding Capacity (WHC) bertujuan untuk mengetahui 

kapasitas menahan air dari bakso, serta dapat menentukan mutu dari bakso. Dari hasil 

yang diperoleh dalam penelitian ini (Gambar 10.), nilai WHC tertinggi diperoleh bakso 

kontrol bakso boraks (kontrol positif) sebesar 35,99 ± 0,07%, sedangkan nilai rata-rata 

terendah diperoleh bakso komersial 27,03 ± 0,07%. Nilai WHC dari bakso perlakuan 

tepung sagu akan meningkat seiring bertambahnya konsentrasi tepung sagu. Dari hasi 

uji korelasi (Tabel 6.), terdapat hubungan yang nyata (sig. <0,05), memiliki korelasi 

yang sangat kuat, dan berbanding lurus antara WHC dengan hardness dan springiness, 

dimana semakin tinggi kemampuan menahan air dari bakso, maka semakin tinggi pula 

hardness dan springiness (kekenyalan) dari bakso, dan sebaliknya. Pada hubungan 
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WHC dengan susut masak terdapat hubungan yang nyata (sig. <0,05), memiliki korelasi 

yang sangat kuat, tetapi berbanding terbalik, dimana semakin tinggi kemampuan 

menahan air dari bakso, maka nilai susut masak bakso akan semakin rendah, dan juga 

sebaliknya. Tepung sagu memiliki kadar amilosa yang lebih tinggi daripada tepung 

tapioka. Menurut penelitian dari Yuliasih et al. (2007), pati sagu mengandung 26,19% 

amilosa serta 73,81% amilopektin, sedangkan menurut teori dari Winarno (2004), 

tepung tapioka memiliki kandungan amilopektin 83% serta amilosa 17%. Menurut Jane 

dan Chen (1992), amilosa adalah suatu rantai lurus dan menyerap air, sehingga 

kandungan air pada bakso tepung sagu akan meningkat, dan nilai WHC akan meningkat 

juga. Hal tersebut sesuai dengan teori dari Kramlich et al. (1973), dimana faktor yang 

menyebabkan tingginya nilai WHC, antara lain, kandungan air, protein, dan penggunaan 

garam. Menurut Riyadi (2006), molekul air berfungsi dalam penguatan molekul pati dan 

protein, dimana molekul air masuk kedalam molekul-molekul protein dan pati. 

Kemudian, terjadi penguatan ikatan hidrogen kembali pada saat didinginkan, dengan 

melibatkan molekul air menjadi jembatan ikatan hidrogen. 

 
4.3.3. Uji Organoleptik 

Pengujian hedonik dilakukan untuk melihat tingkat kesukaan panelis tanpa 

membandingkan satu sama lain yang dapat dinilai oleh 30 orang secara objektif dengan 

skala 1 (sangat tidak suka) sampai 5 (sangat suka). Parameter yang diamati, antara lain 

warna, tekstur, rasa dan overall. 

 
a. Warna 

Warna adalah salah satu sifat dari suatu bahan yang dianggap berasal dari penyebaran 

spektrum sinar. Warna tidak termasuk salah satu dari zat atau benda, tetapi merupakan 

suatu sensasi seseorang oleh karena adanya rangsangan dari suatu energi radiasi yang 

jatuh ke indera penglihatan atau retina mata. Berdasarkan uji analisis data dengan 

menggunakan SPSS metode Kruskal-Wallis berdasarkan rata-rata dari 30 panelis 

(Gambar. 13.), nilai rata-rata tertinggi diperoleh sampel bakso sagu 10% sebesar 82,50, 

sedangkan rata-rata terendah diperoleh sampel sagu 15% sebesar 70,50. Dari hasil yang 

diperoleh, para panelis lebih menyukai warna bakso perlakuan sagu 10%, sedangkan 

kurang menyukai bakso perlakuan sagu 15%. Munculnya suatu warna dipengaruhi oleh 
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suatu faktor, yaitu adanya sumber sinar. Pengaruh tersebut terlihat apabila suatu bahan 

dilihat di tempat yang terang dan di tempat yang gelap akan memberikan perbedaan 

yang mencolok (Kartika et al., 1988). Warna bakso dapat dipengaruhi oleh warna dari 

daging (kandungan mioglobin pada daging), pengaruh lingkungan, serta penambahan 

bahan tambahan seperti bahan pengisi dan bumbu-bumbu (Rahmatina, 2010). Maureen 

et al. (2016), menambahkan warna dari suatu makanan berasal dari pigmen yang secara 

alami terdapat pada produk pangan tersebut atau dikarenakan adanya perubahan akibat 

proses pengolahan terhadap makanan tersebut. 

 
b. Tekstur 

Tekstur merupakan suatu sensasi tekanan yang dapat diamati dengan menggunakan 

mulut (pada saat digigit, dikunyah, serta ditelan) ataupun dengan perabaan dengan 

menggunakan jari. Pada saat dilakukan pengujian secara inderawi, sifat-sifat seperti 

keras atau tidaknya bahan pada saat digigit, hubungan antar serat-serat yang ada, serta 

sensasi lain contohnya rasa berminyak, berair, dan juga mengandung cairan. 

Pengamatan tekstur juga dapat dilakukan dengan meggunakan jari, dimana dapat 

menimbulkan kesan apakah bahan tersebut kenyal atau agak lembek. Ciri penting yang 

sering digunakan sebagai acuan penilaian tekstur suatu makanan, yaitu kekerasan 

(Kartika et al., 1988). Berdasarkan uji analisis data dengan menggunakan SPSS metode 

Kruskal-Wallis berdasarkan rata-rata dari 30 panelis (Gambar. 13.), nilai rata-rata 

tertinggi diperoleh sampel bakso komersial sebesar 90,50, sedangkan rata-rata terendah 

diperoleh bakso perlakuan sagu 15% sebesar 65,50. Menurut Kartika et al. (1988), 

acuan penilaian tekstur dari suatu makan adalah kekerasan, maka para panelis lebih 

menyukai kekerasan dari bakso komersial, sedangkan kurang menyukai bakso 

perlakuan sagu 15%. 

 
c. Rasa 

Selain penampakan, tekstur, dan warna, rasa merupakan salah satu faktor yang penting 

dari suatu produk makanan. Pada umumnya bahan pangan tidak hanya memiliki satu 

rasa saja, melainkan rasa yang muncul merupakan gabungan dari berbagai jenis rasa 

yang bergabung, sehingga dapat menimbulkan cita rasa makanan yang utuh serta 

berpadu (Kartika et al., 1988). Berdasarkan uji analisis data dengan menggunakan SPSS 

metode Kruskal-Wallis berdasarkan rata-rata dari 30 panelis (Gambar 13.), nilai rata- 
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rata tertinggi diperoleh sampel bakso sagu 10% sebesar 82,50; sedangkan rata-rata 

terendah diperoleh sampel sagu 15% sebesar 66,50. Dari hasil yang diperoleh, para 

panelis lebih menyukai rasa bakso perlakuan sagu 10%, sedangkan kurang menyukai 

bakso perlakuan sagu 15%. Penerimaan panelis terhadap rasa suatu produk dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, antara lain suhu, senyawa kimia, konsentrasi, serta interaksi 

dengan komponen lainnya (Winarno, 1980). Rasa merupakan salah satu faktor penentu 

daya terima konsumen terhadap produk pangan. Rasa dari bakso dapat terbentuk oleh 

berbagai rangsangan bahkan terkadang juga dipengaruhi oleh aroma dan warna. Pada 

umumnya terdapat tiga macam rasa bakso yang sangat menentukan penerimaan 

konsumen, antara lain kegurihan, keasinan, dan rasa daging (Andayani, 1999). Menurut 

Kartika et al., (1988), rasa juga dipengaruhi oleh bumbu-bumbu, seperti garam, lada, 

bawang putih, and flavour daging pada saat pemasakan. 

 
d. Overall 

Overall merupakan suatu parameter yang mencakup hasil keseluruhan dari karakteristik 

dari bahan makanan atau minuman yang akan diuji. Berdasarkan uji analisis data 

dengan menggunakan SPSS metode Kruskal-Wallis berdasarkan rata-rata dari 30 

panelis (Gambar 13.), nilai rata-rata tertinggi diperoleh sampel bakso sagu 5% sebesar 

84,50; sedangkan rata-rata terendah diperoleh sampel sagu 15% sebesar 66,50. 


