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4. PEMBAHASAN 

Pengujian tepung ubi jalar kuning yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

diantaranya kadar air, lemak, abu, protein, karbohidrat, amilosa dan amilopektin. 

Sampel tepung ubi jalar kuning yang digunakan yaitu tepung ubi jalar kuning merk 

“Hasil Bumiku”. Hasil pengujian kimia dari tepung ubi jalar kuning merk “Hasil 

Bumiku” yaitu kadar air sebesar 7,87%, lemak sebesar 0,91%, abu sebesar 1,71%, 

protein sebesar 4,67% dan karbohidrat sebesar 87,66%. Molekul air pada tepung 

berfungsi dalam penguatan molekul pati dan protein. Molekul air tersebut masuk 

ke dalam molekul-molekul protein dan pati. Pada tepung ubi jalar kuning 

kandungan amilosa dan amilopektin berturut-turut sebesar 18,18% dan 81,12% 

sedangkan pada tepung tapioka sebesar 21,12% dan 78,88%. Kandungan amilosa 

lebih tinggi pada tepung tapioka sedangkan kandungan amilopektin lebih tinggi 

pada tepung ubi jalar kuning. Perbandingan dari amilosa dan amilopektin akan 

berpengaruh terhadap sifat kelarutan serta derajat gelatinisasi pati (Jane dan Chen, 

1992). Kemampuan penyerapan air pada pati ditentukan oleh perbandingan amilosa 

dan amilopektin didalamnya. Semakin besar kandungan amilosa, pati semakin 

bersifat kering serta kurang lengket dan cenderung menyerap air lebih banyak 

(Sidik, 1990). Kusnandar (2010) mengatakan kandungan amilosa yang lebih tinggi 

dapat meningkatkan kemampuan produk dalam menyerap air. Sedangkan 

kandungan amilopektin yang lebih tinggi cenderung membuat tekstur produk 

semakin kenyal dan hasil produk dihasilkan lengket.  

 

Bakso adalah sistem emulsi dari daging yang ditambahkan dengan tepung tapioka, 

garam, serta bumbu penyedap (Purnomo, 1990). Dalam pembuatan bakso daging 

yang biasa digunakan yaitu yang berada pada fase pre-rigor karena memiliki 

kekuatan gel yang lebih tinggi (Rahardiyan, 2002). Sunarlim (1992) mengatakan 

bahwa daging pre-rigor akan menghasilkan produk yang baik karena adanya 

protein aktin dan miosin dalam bentuk bebas serta belum terbentuk ikatan 

aktomiosin antara keduanya. Pada daging fase pre-rigor terdapat protein lebih 

banyak dibandingkan daging pada fase rigor mortis dan post rigor. Protein aktin 

dan miosin adalah jenis protein yang larut dalam larutan garam serta memiliki peran 

penting dalam pembentukan emulsi daging. Protein tersebut dapat meningkatkan 
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stabilitas adonan bakso. Protein pada daging akan membentuk struktur kompak 

pada bakso serta sebagai pengemulsi yang mengikat air dan lemak dengan baik 

(Winarno, 1997). 

 

Tepung tapioka merupakan bahan yang biasa digunakan dalam dalam pembuatan 

bakso. Tepung tapioka yang ditambahkan berperan sebagai filler pada bakso. 

Fadlan (2001) mengatakan bahwa bahan pengenyal yang 1azim digunakan dalam 

pembuatan bakso adalah tepung berkarbohidrat tinggi seperti tepung tapioka. 

Tepung tapioka adalah pati dari umbi singkong yang dikeringkan serta dihaluskan. 

Tepung tapioka memiliki sifat tepung berwarna putih lembut dan licin (Suprapti, 

2005). Rust (1987) menyatakan bahan pengisi yang digunakan pada proses 

produksi emulsi daging berperan untuk memperbaiki stabilitas emulsi, 

memperbaiki flavor dan juga mengurangi biaya produksi. Triatmodjo (1992) 

menambahkan zat pengisi yang digunakan tidak melebihi 50% dari berat daging 

karena dapat menurunkan kandungan protein pada bakso.  

 

4.1. Uji Fisik 

4.1.1. Susut Masak 

Susut masak adalah berat air yang hilang ketika dilakukan proses pemasakan. Susut 

masak merupakan salah satu indikator nilai nutrisi daging yang berhubungan 

dengan banyaknya air yang terikat di dalam dan di antara serabut otot (Soeparno, 

2005). Hasil dari susut masak dipengaruhi oleh tinggi rendahnya temperatur dan 

lama waktu yang digunakan selama proses pemasakan. Susut masak dapat 

dipengaruhi oleh temperatur dan lama pemasakan. Semakin tinggi temperatur 

pemasakan maka makin besar kadar cairan daging yang hilang hingga mencapai 

tingkat yang konstan. Besarnya susut masak dipengaruhi oleh banyaknya kerusakan 

membran seluler, banyaknya air yang keluar dari daging, umur simpan daging, 

degradasi protein dan kemampuan daging untuk mengikat air (Shanks et al., 2002). 

Ketika proses perebusan dilakukan, terjadi ikatan antar molekul pati dan ikatan 

penurunan kekuatan ikatan hidrogen. Penurunan ikatan hidrogen tersebut membuat 

molekul air dapat masuk pada molekul protein dan pati (Riyadi, 2006).  
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Dari hasil yang didapatkan (Tabel. 7), nilai susut masak tertinggi diperoleh bakso 

perlakuan tepung ubi jalar kuning (P1) sedangkan nilai rata-rata susut masak 

terendah diperoleh bakso boraks (kontrol positif). Boraks memiliki sifat mengikat 

pati namun tidak dapat mengikat air yang membuat lebih banyak air yang keluar 

(Apriyantono et al., 1989). Eilert et al. (1996) mengatakan bahwa STPP 

menstabilkan emulsi pada bakso sehingga nilai susut masak cenderung kecil. 

Menurut Hatta & Murpiningrum (2005), STPP yang dikombinasikan dengan garam 

akan memperbaiki kelarutan protein serta daya mengikat air pada produk daging. 

 

Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian (Tabel. 7) pada bakso dengan perlakuan 

tepung ubi, semakin tinggi tepung ubi jalar yang ditambahkan maka nilai susut 

masak yang didapatkan semakin rendah. Penambahan tepung ubi jalar kuning yang 

semakin tinggi membuat kandungan amilosa yang menyebabkan bakso lebih 

banyak menyerap air karena sifat amilosa yang mudah mengikat air. Hal tersebut 

sesuai dengan teori bahwa kandungan pati dan amilosa yang cukup tinggi dimana 

semakin besar kandungan amilosa, maka pati semakin bersifat kering dan kurang 

lengket serta cenderung menyerap air lebih banyak (Sidik, 1990).  Tepung yang 

ditambahkan berfungsi untuk memperkecil penyusutan dan menambah berat 

produk dimana kandungan pati yang tinggi pada tepung dapat mengikat air, tetapi 

tidak dapat mengemulsi lemak (Usmiati, 2009). Menurut Komariah (2009), nilai 

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

masak yang tinggi karena nutrien yang hilang selama proses pemasakan lebih 

sedikit. 

 

4.1.2. Warna L* 

Nilai L* (Lightness) dalam uji warna menggunakan chromameter menunjukkan 

intensitas terang atau gelap suatu bahan pangan. Nilai yang dihasilkan dari alat 

chromameter yaitu interval angka 0 sampai 100 dimana semakin kecil nilai yang 

dihasilkan, maka warna dari bahan pangan akan semakin gelap atau hitam, 

sedangkan semakin tinggi nilai yang dihasilkan akan semakin terang atau putih 

(Maureen S.B. et al., 2016).  
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Berdasarkan hasil pengamatan yang didapatkan (Tabel. 8) semakin tinggi 

penambahan tepung ubi jalar kuning menghasilkan bakso dengan nilai L yang 

semakin tinggi pula. Bakso dengan nilai L yang tinggi menunjukkan bahwa bakso 

berwarna lebih cerah, sedangkan nilai L rendah bakso lebih berwarna gelap (Angga, 

2007). Perubahan bakso yang menjadi semakin terang pada penambahan tepung 

yang semakin tinggi dapat disebabkan karena kandungan air yang tinggi di dalam 

bakso. Bakso dengan penambahan tepung ubi jalar kuning semakin tinggi lebih 

banyak menyerap air karena kandungan amilosa yang tinggi pada tepung yang 

digunakan. Selain itu pati juga akan semakin mudah membentuk gel. Selain itu 

bakso komersial juga menunjukkan nilai L paling tinggi setelah bakso perlakuan 4. 

Hal tersebut dapat disebabkan karena penambahan bahan pemutih seperti titanium 

dioksida (Yovita, 2000). Penggunaan tepung tapioka tinggi pada adonan bakso juga 

dapat menjadi faktor dimana menurut Radley (1976) penggunaan tapioka dapat 

membuat warna produk menjadi lebih cerah. Warna yang gelap pada bakso dapat 

disebabkan oleh terjadinya reaksi oksidasi myoglobin yang berlebihan pada bakso 

sehingga warnanya menjadi kecoklatan (Forrest et al., 1975).  

 

4.1.3. Tekstur Hardness 

Hardness merupakan sifat yang berhubungan dengan gaya yang digunakan untuk 

menekan produk makanan padat di antara gigi geraham atau antara makanan semi 

solid antara lidah dan langit-langit mulut. Gaya tersebut dapat membuat makanan 

mencapai perubahan bentuk atau deformasi. Hardness juga dapat diartikan tingkat 

kekerasan bahan pangan yang ditentukan dengan kemudahan atau tidaknya untuk 

digigit (Ryan et al., 2002). Dalam uji hardness alat yang digunakan yaitu texture 

analyzer dengan blade probe, untuk mengetahui tingkat kekerasan bakso. Blade 

probe tersebut digunakan agar bakso dapat terpotong atau mengalami deformasi.  

 

Berdasarkan hasil pengamatan yang didapatkan (Tabel. 9), pada bakso dengan 

perlakuan tepung ubi jalar kuning semakin tinggi persentase tepung maka nilai 

hardness yang didapatkan semakin rendah yang berarti bakso semakin lunak dan 

mudah dipotong. Nilai hardness memiliki keterkaitan erat dengan kemampuan 

bakso dalam mengikat air. Bakso dengan perlakuan tepung ubi jalar 35% dapat 
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mengikat air lebih kuat dibanding penambahan tepung ubi lainnya karena 

kandungan amilosa lebih banyak pada tepung yang digunakan. Kandungan amilosa 

yang semakin tinggi akan membuat kemampuan bakso dalam menyerap air lebih 

baik (Kusnandar, 2010). Ockerman (1983) mengatakan bahwa tepung berpati dapat 

meningkatkan daya mengikat air karena mempunyai kemampuan menahan air 

selama proses pengolahan dan pemanasan. Semakin tinggi daya mengikat air, maka 

kekenyalan yang akan terbentuk juga semakin tinggi. Hal tersebut membuat tekstur 

bakso menjadi lunak dan tidak terlalu keras.  

 

Faktor yang dapat mempengaruhi tekstur bakso antara lain komposisi bakso, proses 

pembuatan, dan lama pemanasan yang dilakukan. Selama pemasakan yang 

dilakukan, air akan terserap dan ikatan hidrogen antar molekul pati akan digantikan 

oleh ikatan pati dan molekul air. Hal tersebut membuat terjadinya pengembangan  

dan pelarutan pada molekul pati yang berakibat pada berkurangnya tingkat 

kekerasan (Pramuditya dan Yuwono, 2014). Iso et. al. (1985) menambahkan bahwa 

terjadinya proses penguatan gel disebabkan oleh bahan pengisi yang akan menyerap 

air ke dalam produk tersebut. Bahan pengisi dengan kandungan pati berfungsi 

sebagai pengisi gel protein yang sederhana yang tidak berinteraksi langsung dengan 

matriks protein atau mengubah formasi protein (Wu et al., 1985). Tekstur juga 

dipengaruhi oleh tepung sebagai bahan pengisi, dimana pada saat dimasak protein 

daging yang mengalami pengerutan akan diisi oleh molekul-molekul pati yang 

dapat mengkompakkan tekstur. Kandungan gluten dari jenis tepung dapat 

mempengaruhi tekstur bakso. Semakin tinggi kadar gluten tepung yang digunakan 

maka semakin baik tekstur bakso yang dihasilkan (Maharaja, 2008) 

 

4.1.4. Tekstur Springiness 

Spriginess atau kekenyalan adalah kemampuan produk pangan untuk kembali 

kebentuk semula setelah diberikan suatu gaya. Spriginess juga dapat diartikan yaitu 

keadaan dimana bahan pangan dapat kembali ke bentuk semula setelah ditekan atau 

dipadatkan diantara gigi (Szczesniak, 2002). Dalam melakukan uji springiness 

dengan texture analyzer digunakan probe jenis ball probe untuk menekan bakso 

dan mengukur kembalinya bakso ke bentuk semula.  
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Berdasarkan hasil pengamatan yang didapatkan (Tabel. 10) konsentrasi 

penambahan tepung ubi jalar kuning berbanding lurus nilai springiness yaitu 

semakin besar konsentrasi tepung maka semakin besar nilai springiness yang 

didapatkan. Nilai springiness yang semakin tinggi menunjukkan bahwa bakso yang 

dihasilkan semakin kenyal. Hal ini terjadi karena kandungan amilopektin pada 

tepung ubi jalar kuning yang tinggi. Selain itu semakin banyak konsentrasi tepung 

yang ditambahkan maka kandungan amilopektin yang terdapat dalam bakso lebih 

banyak. Sifat dari amilopektin sendiri yaitu dapat membentuk gel yang liat apabila 

dipanaskan (Naruki dan Kanoni, 1992).  Kusnandar (2010) menambahkan semakin 

tinggi kandungan amilopektin maka tekstur yang dihasilkan semakin empuk.  

 

Kekenyalan juga berhubungan dengan kemampuan molekul pati untuk membentuk 

gel. Penggunaan tepung yang rendah membatasi kemampuan pati untuk 

membentuk gel, sehingga kekenyalan menjadi rendah (Afrianty, 2002). 

Amilopektin dalam pati tepung berperan dalam pembentukan gel sehingga 

amilopektin yang tinggi dapat membentuk produk yang lekat (Nurhayati, 2009). 

Hartati dan Prana (2003) menambahkan bahwa amilopektin juga berpengaruh 

terhadap swelling properties atau sifat mengembang pada pati. Kombinasi dari sifat 

ini dengan daya mengikat air protein daging menyebabkan bakso mempunyai 

kekuatan untuk menahan tekanan dari luar dan kembali ke bentuk semula 

(Andayani, 1999). Putra (2009) mengatakan bakso yang mengandung boraks lebih 

kenyal dibanding bakso tanpa boraks dan akan lebih sulit dipotong dibandingkan 

bakso tanpa boraks. Menurut Apriyantono et al. (1989) penambahan boraks pada 

bahan pangan memiliki tujuan untuk meningkatkan kekenyalan, memberikan 

tekstur padat, serta rasa gurih, serta sebagai pengawet yang memperpanjang umur 

simpan produk pada bahan pangan yang mengandung pati. 
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4.1.5. Water Holding Capacity  

Daya mengikat air oleh protein adalah kemampuan daging untuk mengikat airnya 

atau air yang ditambahkan selama ada pengaruh kekuatan dari luar misalnya 

pemotongan daging, pemanasan, penggilingan dan tekanan (Soeparno, 2005). 

Semakin tinggi jumlah air yang keluar membuat daya mengikat air bakso semakin 

rendah dimana menurut Ockerman (1983) daya ikat air berbanding lurus dengan 

nilai susut masak. Jumlah air yang semakin banyak air keluar pada uji WHC 

menghasilkan nilai susut masak yang cenderung rendah. Hasil uji WHC dinyatakan 

dalam %WHC yaitu semakin tinggi nilai %WHC maka daya ikat air semakin tinggi.  

 

Pada hasil didapatkan pengujian bakso komersial nilai %WHC tertinggi dihasilkan 

bakso boraks sedangkan yang terendah pada bakso komersial. Untuk bakso boraks 

dan komersial nilai WHC yang dihasilkan relatif besar yang dapat dikarenakan 

penggunaan tepung tapioka relatif lebih tinggi maupun penggunaan bahan 

pengenyal lain. Tepung tapioka membantu memperkuat gelatinasi pada bakso 

sehingga dapat mengikat air lebih kuat yang disebabkan karena kandungan pati dan 

amilosa pada tepung tapioka yang cukup tinggi sehingga dapat menyerap air lebih 

banyak (Sidik, 1990). Selain itu STPP merupakan bahan yang sering ditambahkan 

pada bakso komersial. STPP berguna untuk daya mengikat air protein otot, 

menurunkan penyusutan selama pemasakan dan meningkatkan reaksi oksidasi serta 

meningkatkan mutu produk daging (Ockerman, 1983). Penambahan STPP dapat 

mencegah terjadinya rekahan dan terbentuknya permukaan yang kasar pada produk 

daging layu. Elviera (1988) menambahkan bahwa STPP juga dapat meningkatkan 

rendemen, kekenyalan dan kekompakan bakso.  

 

Berdasarkan hasil yang didapatkan (Tabel. 11) untuk bakso perlakuan tepung ubi 

semakin tinggi penambahan tepung ubi jalar kuning maka nilai %WHC semakin 

tinggi yang menandakan bahwa semakin banyak air yang terikat di dalam bakso. 

Hal tersebut dapat terjadi karena kandungan pati yang terdiri dari amilosa dan 

amilopektin pada tepung ubi jalar kuning yang cukup tinggi. Tepung berpati dapat 

meningkatkan daya mengikat air karena mempunyai kemampuan menahan air 

selama proses pengolahan dan pemanasan (Ockerman, 1983). Apabila pati 
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dipanaskan, maka granula pati akan bervibrasi secara cepat sampai akhirnya ikatan 

antara molekuler pecah dan sisi hidrogennya akan mampu mengikat air dalam 

jumlah yang lebih banyak (Whistler dan Daniel, 1985). 

 

4.2. Korelasi Parameter Uji Fisik 

Hubungan korelasi yang terjadi pada bakso yaitu pada parameter yaitu water 

holding capacity (WHC) dengan susut masak, hardness, dan spinginess. Korelasi 

antara WHC dengan hardness yaitu berbanding terbalik dimana semakin tinggi 

nilai WHC maka semakin rendah nilai hardness. Semakin banyak bakso menyerap 

air membuat tekstur bakso menjadi lebih lunak. Hal tersebut terjadi karena tepung 

berpati yang ditambahkan dapat meningkatkan daya mengikat air karena 

mempunyai kemampuan menahan air selama proses pengolahan dan pemanasan. 

(Ockerman, 1983). Proses tersebut membuat tekstur bakso menjadi lunak dan tidak 

terlalu keras. Selain itu kandungan amilosa yang semakin tinggi akan membuat 

kemampuan bakso dalam menyerap air lebih baik (Kusnandar, 2010). Faktor yang 

dapat mempengaruhi tekstur bakso antara lain komposisi bakso, proses pembuatan, 

dan lama pemanasan yang dilakukan. Selama pemasakan yang dilakukan, air akan 

terserap dan ikatan hidrogen antar molekul pati akan digantikan oleh ikatan pati dan 

molekul air. Hal tersebut membuat terjadinya pengembangan dan pelarutan pada 

molekul pati yang berakibat pada berkurangnya tingkat kekerasan (Pramuditya dan 

Yuwono, 2014).  

 

Untuk korelasi antara WHC dan springiness berbanding lurus sehingga nilai 

keduanya sama-sama mengalami peningkatan. Semakin banyak bakso menyerap 

air membuat tekstur bakso semakin kenyal. Hasil yang didapatkan tersebut sesuai 

dengan pendapat Ockerman (1983) yaitu semakin tinggi daya mengikat air semakin 

tinggi pula kekenyalan yang terbentuk. Hal ini disebabkan karena sedikitnya air 

yang keluar pada pada proses pemasakan yang membuat produk akhir yang 

terbentuk menjadi lebih kenyal. Selain itu Boediono (2012) menambahkan bahwa 

amilopektin juga memiliki peran dalam menentukan elastisitas.  
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Korelasi terakhir yaitu antara WHC dan susut masak yaitu berbanding terbalik 

dimana semakin tinggi nilai WHC maka semakin rendah nilai susut masak. Daya 

ikat air dari bakso yang semakin tinggi membuat bakso mengalami penyusutan 

yang lebih rendah karena bakso lebih banyak menyerap air. Hasil yang didapatkan 

sesuai dengan teori Ockerman (1983) yaitu daya ikat air berbanding terbalik dengan 

nilai susut masak dimana air yang semakin banyak keluar pada uji WHC maka nilai 

susut masak cenderung tinggi. 

 

4.3. Uji Organoleptik 

4.3.1. Warna 

Warna adalah suatu sifat bahan yang dianggap berasal dari penyebaran spektrum 

sinar. Warna bukan merupakan suatu zat atau benda, tetapi suatu sensasi seseorang 

dimana adanya rangsangan dari seberkas energi radiasi yang jatuh ke mata atau 

retina. Warna menjadi salah satu parameter dalam pengujian sifat sensori atau uji 

organoleptik menggunakan indera penglihatan. Warna yang diharapkan untuk 

bahan hasil pengeringan yaitu warna tidak terlalu menyimpang dari warna asli 

(Kusmawati, dkk, 2000).  

 

Pada uji sensori terhadap parameter warna, bakso komersial paling disukai dengan 

rata-rata skor 4,93 dan bakso perlakuan 2 paling tidak disukai dengan rata-rata skor 

1,17. Untuk bakso tepung ubi jalar kuning yaitu pada perlakuan 1 dan 4 yang paling 

disukai. Bakso komersial memiliki warna yang terang dan begitu pula dengan bakso 

STPP. Menurut Hermanianto & Andayani (2002) warna bakso yang lebih disukai 

masyarakat cenderung memiliki warna abu-abu terang dibandingkan dengan abu-

abu pucat atau abu-abu gelap. Warna dari bakso ditentukan oleh bahan baku serta 

bahan pengikat yang digunakan (Zakaria et al.,2010). Warna dari produk bakso 

juga dapat dipengaruhi oleh kandungan mioglobin daging dimana semakin tinggi 

mioglobin daging maka warna daging semakin merah. Warna merah pada daging 

akan mengalami perubahan menjadi abu-abu kecoklatan yang akan terjadi selama 

pemasakan karena terjadinya proses oksidasi (Soeparno, 2005). 
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4.3.2. Tekstur 

Dalam uji organoleptik tekstur merupakan salah satu parameter dalam pengujian 

sifat sensori (organoleptik) dengan bantuan mulut seperti digigit atau dikunyah dan 

indera perabaa yaitu tangan yang dinyatakan dalam sifat keras atau lunak. Tekstur 

yang bisa diterima bila bahan yang dalam keadaan normal dan tergantung pada 

spesifik bahan (Kusmawati, dkk, 2000). Dalam penilaian tekstur sifat yang sering 

digunakan yaitu seberapa tingkat kekerasan dari makanan tersebut (Kartika et al., 

1988).   

 

Pada uji sensori terhadap parameter tekstur, bakso perlakuan 1 adalah bakso 

perlakuan tepung ubi yang paling disukai dengan nilai rata-rata 3,73 sedangkan 

bakso perlakuan 2 yang paling tidak disukai dengan nilai rata-rata 2,30. Menurut 

Nurhayati (2009), konsumen atau panelis lebih menyukai bakso yang kenyal dan 

tidak cepat pecah. Akan tetapi bakso yang terlalu kenyal juga dapat 

mengindikasikan adanya penambahan boraks dimana menurut Putra (2009) bakso 

yang menggunakan boraks akan lebih kenyal dan sulit pada saat digigit. Bakso 

komersial mendapatkan hasil rata-rata tekstur yang paling disukail. Hal tersebut 

kemungkinan dapat disebabkan karena bahan pengisi atau bahan pengenyal yang 

ditambahkan dalam produk sehingga dapat mempengaruhi tekstur yang dihasilkan. 

Tekstur kenyal pada bakso ditentukan oleh daging yang digunakan sebagai bahan 

baku utama dalam pembuatan bakso. Kandungan kolagen yang terdapat pada 

daging yang digunakan dapat mempengaruhi tingkat kekenyalan bakso yang 

dihasilkan. Kolagen merupakan protein struktural utama pada jaringan ikat serta 

berpengaruh terhadap kealotan daging. Kandungan kolagen pada daging 

dipengaruhi oleh aktivitas ternak (Soeparno, 2005). 

 

4.3.3. Rasa 

Rasa adalah salah satu parameter dalam uji organoleptik dimana menggunakan 

indra pengecap yaitu lidah manusia sebagai penguji yang dibagi menjadi empat 

yaitu rasa asin, rasa pahit, rasa asam dan rasa manis (Kartika, et al, 1988). Uji 

sensori terhadap parameter rasa, bakso perlakuan 1 adalah bakso penambahan 

tepung ubi yang paling disukai dengan nilai rata-rata 3,93 dan bakso perlakuan 2 
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yang paling tidak disukai yaitu rata-rata sebesar 2,80.  Rasa yang dihasilkan pada 

bakso dapat dipengaruhi oleh daging dan bahan yang ditambahkan seperti garam, 

lada, bawang putih dan bahan lainnya pada saat pengolahan (Kartika et al., 1988).  

 

Untuk bakso kontrol yang paling disukai yaitu bakso kontrol negatif dengan 

penambahan STPP. Tetapi penggunakan STPP juga harus dibatasi karena 

menimbulkan rasa pahit. Laroche (1992) mengatakan bahwa pengaruh additif 

seperti garam, bumbu-bumbu, penyedap membantu pembentukan citarasa dan 

aroma. Winarno (1980) menambahkan bahwa senyawa kimia, suhu, konsentrasi, 

serta interaksi dengan komponen lainnya juga dapat mempengaruhi penerimaan 

rasa. Rasa merupakan faktor penentu daya terima konsumen terhadap suatu produk 

pangan.  

 

4.3.4. Overall 

Parameter terakhir yaitu overall adalah parameter yang mewakili keseluruhan hasil 

dari suatu bahan makanan atau minuman yang telah diuji. Hasil uji analisa data 

sensori tingkat kesukaan bakso sapi berdasarkan parameter overall menunjukkan 

nilai rata-rata overall tertinggi diperoleh sampel bakso komersial dengan rata-rata 

4.27, sedangkan rata-rata terendah diperoleh sampel bakso perlakuan 2 dengan rata-

rata 2.23. Untuk bakso tepung ubi jalar kuning yang paling disukai oleh panelis 

yaitu bakso perlakuan 1 dengan rata-rata sebesar 3,73.  

 

Secara keseluruhan berdasarkan hasil analisis fisik dan sensori yang telah 

dilakukan, bakso penambahan tepung ubi jalar kuning yang paling mendekati bakso 

kontrol negatif (STPP), bakso kontrol positif (boraks) dan bakso komersial adalah 

bakso dengan penambahan tepung ubi jalar kuning 35% (Perlakuan 4). Bakso 

perlakuan 4 mendapatkan nilai hardness dan springiness yang paling mendekati 

bakso kontrol dan komersial dibandingkan dengan bakso perlakuan lainnya. Dari 

hasi pengujian bakso perlakuan 4 masih belum dapat menggantikan bakso kontrol 

dan bakso komersial. Hasil nilai hardness dan springiness bakso perlakuan 4 yang 

didapatkan hanya masih mendekati nilai bakso kontrol. Hal tersebut dapat 

disebabkan karena tepung ubi jalar kuning yang digunakan memiliki kandungan 
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pati serta amilosa yang lebih rendah dibandingkan tepung tapioka yang digunakan 

pada bakso kontrol. Amilosa merupakan jenis pati yang yang cenderung menyerap 

air lebih banyak sehingga dapat berpengaruh pada daya mengikat air bakso dan 

selanjutnya juga mempengaruhi tingkat kekerasan dan kekenyalan bakso.




