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3. HASIL PENELITIAN 

 

3.1.  Karakter Fisik Bakso 

3.1.1.  Water Holding Capacity (WHC) 

Berikut merupakan hasil penelitian dari rata-rata nilai water holding capacity (WHC) 

dari masing-masing sampel bakso dapat dilihat pada gambar 3.    

 

Gambar 3. Perbandingan Water Holding Capacity (WHC) berbagai sampel bakso. 

Keterangan :   

1. Superscript huruf menunjukkan perbedaan yang signifikan antar perlakuan (p<0,05). Uji signifikansi 

menggunakan ragam anova satu arah yang dilanjutkan dengan post hoc duncan.  

2. Komersial: bakso komersial, Perlakuan 1: bakso tepung putih telur 0,2%, Perlakuan 2: bakso tepung 

putih telur 0,3%, Perlakuan 3: bakso tepung putih telur 0,4%, Perlakuan 4: bakso tepung putih telur 

0,5%, Kontrol negatif: bakso penambahan STPP 

 

Berikut adalah hasil dari nilai rata-rata jumlah air yang tidak terikat dari bakso sapi 

dengan 3 kali perulangan dari 3 batch penelitian. Nilai rata-rata jumlah air yang tidak 

terikat paling tinggi didapatkan pada bakso yang ditambah boraks (kontrol positif) 

sebesar 11,99 ± 0,051 % mgH2O . Sedangkan untuk nilai rata-rata jumlah air yang tidak 

terikat paling rendah didapat pada bakso perlakuan 4 yaitu dengan penambahan tepung 

putih telur sebesar 0,5% yaitu 5,8 ± 0,069 % mgH2O. Penambahan perlakuan tepung 

putih telur akan menurunkan rata-rata jumlah air yang tidak terikat yang didapatkan, 

kemudian untuk hasil uji analisa data water holding capacity (WHC) dengan 

menggunakan SPSS metode uji One Way ANOVA, dapat dilihat, bahwa dengan 
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pengujian menggunakan tingkat kepercayaan 95%, setiap bakso diperoleh hasil yang 

berbeda nyata.  

 

3.1.2.  Susut Masak 

Setelah melakukan pengujian susut masak didapatkan rata-rata susut dari semua sampel 

bakso yang dapat dilihat pada gambar 4.  

 

Gambar 4. Perbandingan susut masak berbagai sampel bakso. 

Keterangan :   

1. Superscript huruf menunjukkan perbedaan yang signifikan antar perlakuan (p<0,05). Uji signifikansi 

menggunakan ragam anova satu arah yang dilanjutkan dengan post hoc duncan.  

2. Komersial: bakso komersial, Perlakuan 1: bakso tepung putih telur 0,2%, Perlakuan 2: bakso tepung 

putih telur 0,3%, Perlakuan 3: bakso tepung putih telur 0,4%, Perlakuan 4: bakso tepung putih telur 

0,5%, Kontrol negatif: bakso penambahan STPP 

 

Berikut adalah hasil nilai dari rata-rata susut masak dari bakso sapi dengan 3 batch dan 

3 kali perulangan. Rata-rata susut masak tertinggi adalah 10,45 ± 0,47 % yang didapat 

dari bakso dengan kontrol STPP negatif. Sedangkan untuk rata-rata susut masak 

terendah adalah 5,52 ± 0,63 % yang didapat perlakuan 4 menggunakan perlakuan 

tepung putih telur sebesar 0,5%. Penambahan perlakuan tepung putih telur akan 

menurunkan susut masak. Untuk hasil pengujian SPSS metode uji One Way ANOVA, 

dapat dilihat, bahwa dengan pengujian menggunakan tingkat kepercayaan 95% (<0,05), 

didapatkan hasil perlakuan boraks, tepung putih telur 0,2%; 0,4%; dan 0,5% tidak 

berbeda nyata. Sedangkan perlakuan STPP dan tepung putih telur 0,3% didapatkan 

berbeda nyata. 
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3.1.3. Tekstur Bakso 

a. Hardness 

Untuk rata-rata pengukuran hardness yang didapatkan dari pengukuran menggunakan 

alat texture analyzer pada semua sampel bakso yang dapat dilihat dari gambar 5.  

 

Gambar 5. Perbandingan rata-rata hardness berbagai sampel bakso. 

Keterangan :   

1. Superscript huruf menunjukkan perbedaan yang signifikan antar perlakuan (p<0,05). Uji signifikansi 

menggunakan ragam anova satu arah yang dilanjutkan dengan post hoc duncan.  

2. Komersial: bakso komersial, Perlakuan 1: bakso tepung putih telur 0,2%, Perlakuan 2: bakso tepung 

putih telur 0,3%, Perlakuan 3: bakso tepung putih telur 0,4%, Perlakuan 4: bakso tepung putih telur 

0,5%, Kontrol negatif: bakso penambahan STPP 

 

Diatas adalah hasil rata-rata dari hardness yang didapat dari bakso sapi dengan 3 kali 

perulangan dan 3 batch. Untuk rata-rata hardness tertinggi adalah perlakuan 4 dengan 

penambahan tepung putih telur sebanyak 0,5% yaitu 3254,3 ± 12,27 gf. Sedangkan nilai 

rata-rata paling rendah perlakuan boraks dengan nilai 1197,26 ± 12,49 gf. Semakin 

banyak konsentrasi tepung putih telur yang ditambahkan akan mengakibatkan hardness 

juga akan semakin besar pula. Untuk hasil pengujian SPSS metode uji One Way 

ANOVA dengan pengujian menggunakan tingkat kepercayaan 95% (<0,05), dapat 

dilihat bahwa diperoleh berbeda nyata antar sampel.    
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b. Springiness 

Pada pengukuran parameter springiness untuk sampel bakso kontrol dan perlakuan 

digunakan alat texture analyzer yang didapatkan rata-rata springiness yang dapat dilihat 

pada gambar 6. 

 

Gambar 6. Perbandingan rata-rata sprinnginess berbagai sampel bakso. 

Keterangan :   

1. Superscript huruf menunjukkan perbedaan yang signifikan antar perlakuan (p<0,05). Uji signifikansi 

menggunakan ragam anova satu arah yang dilanjutkan dengan post hoc duncan.  

2. Komersial: bakso komersial, Perlakuan 1: bakso tepung putih telur 0,2%, Perlakuan 2: bakso tepung 

putih telur 0,3%, Perlakuan 3: bakso tepung putih telur 0,4%, Perlakuan 4: bakso tepung putih telur 

0,5%, Kontrol negatif: bakso penambahan STPP 

 

Diatas dapat dilihat nilai rata-rata dari springiness bakso sapi 3 batch dengan 3 kali 

perulangan. Dari nilai yang didapat dapat dilihat bahwa nilai paling tinggi adalah 

perlakuan 4 dengan penambahan tepung putih telur 0,5% dengan nilai 13,15 ± 0,072 

mm. Sedangkan yang paling rendah adalah perlakuan 1 dengan penambahan tepung 

putih telur sebanyak 0,2% didapatkan hasil 11,83 ± 0,071 mm. Penambahan tepung 

putih telur berbanding lurus dengan nilai springiness yang didapatkan atau semakin 

besar nilai springiness. Dengan pengujian SPSS metode uji One Way ANOVA dengan 

tingkat kepercayaan 95% (<0,05), didapatkan bahwa berbeda nyata pada semua sampel 

kecuali perlakuan komersial, STPP, dan penambahan tepung putih telur 0,4%.  
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3.1.4.  Uji Warna (Chromameter) 

  

(a)     (b) 

  

(c)     (d) 

Gambar 7. (a) 0,2%, (b) 0,3%, (c) 0,4%, (d) 0,5% 

a.  Nilai L* (Ligthness) 

Untuk mengetahui lightness atau kecerahan pada semua sampel bakso maka dilakukan 

uji lightness atau kecerahan menggunakan alat chromameter. Kemudian didapatkan 

hasil rata-rata lightness yang dapat dilihat pada gambar 8. 

 

Gambar 8. Perbandingan hasil rata-rata lightness berbagai sampel bakso. 

Keterangan :   

1. Superscript huruf menunjukkan perbedaan yang signifikan antar perlakuan (p<0,05). Uji signifikansi 

menggunakan ragam anova satu arah yang dilanjutkan dengan post hoc duncan.  



22 

 

 

2. Komersial: bakso komersial, Perlakuan 1: bakso tepung putih telur 0,2%, Perlakuan 2: bakso tepung 

putih telur 0,3%, Perlakuan 3: bakso tepung putih telur 0,4%, Perlakuan 4: bakso tepung putih telur 

0,5%, Kontrol negatif: bakso penambahan STPP 

 

Berikut merupakan hasil nilai rata-rata nilai L* (whiteness) bakso sapi dari tiga kali 

pengulangan dari 3 batch pengujian. Nilai L* tertinggi diperoleh bakso dengan 

perlakuan tepung putih telur 0,2% sebesar 58,39 ± 0,16, sedangkan nilai rata-rata nilai 

L* terendah diperoleh bakso boraks (kontrol positif) sebesar 50.23 ± 0,33. Berdasarkan 

uji analisis data dengan menggunakan SPSS metode uji One Way ANOVA, dengan 

pengujian menggunakan tingkat kepercayaan 95% (<0,05), setiap bakso berbeda nyata 

satu dengan yang lain, sedangkan pada bakso perlakuan tepung putih telur 0,3% dengan 

perlakuan tepung putih telur 0,4% tidak berbeda nyata. 

 

b. Nilai a* (Redness) 

Selain parameter L juga dilakukan pengujian parameter a* atau redness pada semua 

sampel bakso dan diperoleh hasil pada gambar 9. 

 

Gambar 9. Perbandingan hasil rata-rata redness berbagai sampel bakso. 

Keterangan :   

1. Superscript huruf menunjukkan perbedaan yang signifikan antar perlakuan (p<0,05). Uji signifikansi 

menggunakan ragam anova satu arah yang dilanjutkan dengan post hoc duncan.  

2. Komersial: bakso komersial, Perlakuan 1: bakso tepung putih telur 0,2%, Perlakuan 2: bakso tepung 

putih telur 0,3%, Perlakuan 3: bakso tepung putih telur 0,4%, Perlakuan 4: bakso tepung putih telur 

0,5%, Kontrol negatif: bakso penambahan STPP 
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Berikut merupakan hasil nilai rata-rata nilai a* (redness) bakso sapi dari tiga kali 

pengulangan dari 3 batch pengujian. Nilai a* tertinggi diperoleh bakso perlakuan 

penambahan tepung putih telur sebanyak 0,2% sebesar 3.86 ± 0.051, sedangkan nilai 

rata-rata nilai a* terendah diperoleh bakso boraks (kontrol positif) sebesar 2.60 ± 0,055. 

Berdasarkan uji analisis data dengan menggunakan SPSS metode uji One Way ANOVA, 

dapat dilihat, bahwa dengan pengujian menggunakan tingkat kepercayaan 95% (<0,05), 

setiap bakso berbeda nyata satu dengan yang lain kecuali perlakuan penambahan tepung 

putih telur 0,3% dengan 0,4% didapatkan tidak berbeda nyata. 

 

c. Nilai  b* (Yellowness) 

Parameter terakhir yang diuji pada pengujian warna adalah nilai b* atau yellowness, 

hasil dari pengujian yellowness yang didapat dapat dilihat pada gambar 10. 

 

Gambar 10. Perbandingan hasil rata-rata yellowness berbagai sampel bakso. 

Keterangan :   

1. Superscript huruf menunjukkan perbedaan yang signifikan antar perlakuan (p<0,05). Uji signifikansi 

menggunakan ragam anova satu arah yang dilanjutkan dengan post hoc duncan.  

2. Komersial: bakso komersial, Perlakuan 1: bakso tepung putih telur 0,2%, Perlakuan 2: bakso tepung 

putih telur 0,3%, Perlakuan 3: bakso tepung putih telur 0,4%, Perlakuan 4: bakso tepung putih telur 

0,5%, Kontrol negatif: bakso penambahan STPP 

 

Berikut merupakan hasil nilai rata-rata nilai b* (yellowness) bakso sapi dari tiga kali 

pengulangan dari 3 batch pengujian. Nilai b* tertinggi diperoleh bakso perlakuan 1 
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dengan penambahan tepung putih telur 0,2% sebesar 12,57 ± 0,17, sedangkan nilai rata-

rata nilai b* terendah diperoleh bakso boraks (kontrol positif) sebesar 8.09 ± 0,18. 

Berdasarkan uji analisis data dengan menggunakan SPSS metode uji One Way ANOVA, 

dapat dilihat, bahwa dengan pengujian menggunakan tingkat kepercayaan 95% (<0,05), 

semua bakso berbeda nyata, sedangkan pada bakso perlakuan tepung putih telur 0,3% 

dan 0,4% diperoleh hasil yang saling tidak berbeda nyata. 

 

3.1.5. Uji Organoleptik 

Uji organoleptik yang dilakukan pada penelitian tersebut, antara lain warna, tekstur, 

rasa, dan overall (keseluruhan). Data yang diperoleh diolah menggunakan SPSS dengan 

metode MannWhitney. 

 

Hasil data uji sensori pada bakso sapi dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Hasil Uji Sensori 

 

Perlakuan Warna Tekstur Rasa Overall 

Kontrol Negatif 3,33±1,84
a 

3,47±1,41
a 

3,93±1,95
a 

3,80±1,99
a 

Perlakuan 3 3,30±1,74
a 

4,03±1,58
a 

3,63±1,67
a 

3,87±1,72
a 

Perlakuan 4 3,60±1,48
a 

3,37±1,61
a 

3,4±1,49
a 

3,43±1,56
a 

Komersial  3,60±1,81
a 

3,77±2,24
a 

3±2,05
a 

3,07±2,02
a 

 

Keterangan :   

1. Superscript huruf menunjukkan perbedaan yang signifikan antar perlakuan (p<0,05). Uji signifikansi     

menggunakan post hoc MannWhitney. 

2. Komersial: bakso komersial, Perlakuan 1: bakso tepung putih telur 0,2%, Perlakuan 2: bakso tepung 

putih telur 0,3%, Perlakuan 3: bakso tepung putih telur 0,4%, Perlakuan 4: bakso tepung putih telur 

0,5%, Kontrol negatif: bakso penambahan STPP  

 

Pada tabel 3. Di atas merupakan hasil dari uji sensori terhadap 6 bakso sapi. Parameter 

yang diujikan meliputi warna, tekstur, rasa serta overall. Penilaian dilakukan oleh 30 

panelis. Sebelum diuji digunakan 2 perlakuan terbaik untuk diuji menggunakan metode 

Mann Whitney didapatkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan yang bermakna antar 

perlakuan bakso pada parameter uji warna, tekstur, rasa, serta overall.  
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3.2.  Korelasi 

Untuk mengetahui adanya hubungan antar uji yang dilakukan pada sampel bakso daging 

sapi maka dilakukan uji korelasi. Pengujian korelasi yang dilakukan menggunakan 

metode korelasi Pearson, dan hasilnya dapat dilihat pada tabel 5. 

 

Tabel 5. Tabel korelasi antar sampel bakso sapi. 

 

 WHC Susut Masak Hardness Springiness 

WHC              Pearson Correlation 

                      Sig. (2-tailed) 

                      N 

1 

 

54 

.180 

.193 

54 

-.973** 

.000 

54 

.148 

.287 

54 

Susut masak    Pearson Correlation 

                      Sig. (2-tailed) 

                      N 

.180 

.193 

54 

1 

 

54 

-.147 

.290 

54 

.248 

.071 

54 

Hardness         Pearson Correlation 

                      Sig. (2-tailed) 

                      N 

-.973** 

.000 

54 

-.147 

.290 

54 

1 

 

54 

-.009 

.950 

54 

Springiness     Pearson Correlation 

                      Sig. (2-tailed) 

                      N 

.148 

.287 

54 

.248 

.071 

54 

-.009 

.950 

54 

1 

 

54 
Keterangan : dari semua sampel bakso sapi kontrol dan perlakuan penambahan tepung putih telur hanya 

sampel bakso komersial yang tidak diuji korelasi. 

 

Dari hasil pengujian korelasi didapatkan hasil dari tabel. 4 dengan nilai korelasi yang 

didapatkan sig < 0,05 dan korelasi yang sangat kuat bila didapatkan **. Maka WHC 

dengan hardness didapatkan korelasi yang sangat kuat dan sifatnya berbanding terbalik. 

Sedangkan untuk parameter lainnya didapatkan korelasi yang lemah atau tidak adanya 

hubungan.   
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3.3.  Penentuan Perlakuan Terbaik 

Setelah melakukan pengujian baik fisik maupun pengujian organoleptik ranking 

hedonik maka didapatkan hasil dari masing-masing parameter uji. Sesudah didapatkan 

nilai rata-rata dari masing-masing parameter uji maka dapat ditentukan perlakuan 

terbaik yang dapat diamati pada gambar 11. 

 

Gambar 11. penetuan bakso daging sapi perlakuan terbaik 

 

Dari masing-masing bakso dengan perlakuan penambahan tepung putih telur 0,2%; 

0,3%; 0,4%; dan 0,5% yang diuji dengan parameter uji water holding capacity (WHC), 

susut masak, hardness, springiness, warna (L, a*, b*), serta sensori overall. Maka dapat 

ditentukan bakso sapi dengan perlakuan penambahan tepung putih telur paling baik. 

Dengan cara memberikan skor dari 1-5, dimana skor 5 paling baik dan skor 1 paling 

tidak baik. Skor yang diberikan mengacu pada hasil data dari kontrol komersial, apabila 

didapatkan hasil yang tidak beda nyata maka akan diberikan skor yang sama dan setelah 

diberikan skor maka disajikan dalam bentuk grafik jaring. Dari gambar diatas dapat 

dilihat bahwa perlakuan penambahan terbaik adalah perlakuan 4 dengan penambahan 

tepung putih 0,5%, perlakuan kontrol STPP (negatif) mendapatkan hasil yang cukup 

baik, kemudian diikuti dengan perlakuan 3 dengan penambahan tepung putih telur 

sebanyak 0,4%. Lalu diikuti perlakuan 2 dengan penambahan tepung putih telur 0,3% 

dan yang terakhir adalah perlakuan 1 dengan penambahan tepung putih telur 0,2%. 
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Penentuan perlakuan terbaik didasarkan dari hasil penelitian yang didapatkan bakso 

kontrol komersial.   

 

 


