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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Sagu dan ikan gabus merupakan hasil alam di Asmat (Papua) yang belum dimanfaatkan 

optimal. Pada penelitian sebelumnya tepung sagu dan ikan gabus dapat diolah menjadi 

berbagai olahan makanan seperti bakso ikan, pempek, mie sagu, macaroni sagu dan 

kerupuk (Marimutu 2012; Utomo 2011). Pada penelitian tersebut digunakan produk 

yang berasal dari tepung tapioka sebagai pembanding untuk produk dari tepung sagu. 

Pemilihan tepung sagu sebagai pengganti tepung tapioka disebabkan karena tepung 

sagu memiliki keunggulan pada sifat yang mudah tergelatinisasi dan viskositas yang 

tinggi, serta harga yang lebih rendah dibandingkan tepung tapioka (Polnaya et al., 2008; 

Uhi, 2006; Widaningrum, 2005). Tetapi produk dari tepung sagu yang berasal dari 

kabupaten asmat juga memiliki kelemahan pada warna produk yang gelap, warna yang 

gelap disebabkan karena warna pati sagu yang secara genetik berwarna putih kecoklatan 

(Uhi, 2006; Widaningrum, 2005). Selain itu kualitas kekentalan gel sagu akan mudah 

turun jika pengolahan dan suhu pemanasan tidak tepat (Widaningrum, 2005).  

 

Berdasarkan komposisi tepung sagu terdiri dari 69,35% karbohidrat, 14% air, 0,18% 

protein, 0,8% lemak, 28,59% amilosa, dan energi 355kalori/100g (Auliah, 2012; 

Limbongan, 2007). Sedangkan komposisi pati tapioka terdiri dari 88,2% karbohidrat, 

17% amilosa, 9%  air, 1,1% protein, 0,5% lemak dan energi sebesar 363 kalori/100g 

(Aulia, 2012; Utomo et al., 2011). Kemudian untuk Ikan gabus memiliki kandungan 

nutrisi yang tinggi seperti protein 17,61 %, lemak 1,34 %, vitamin A 45 µg dan vitamin 

B 0,04 µg dalam 100 g (Fitriyani & Ika, 2013). Dagingnya kenyal, berwarna putih, dan 

tidak menimbulkan alergi, namun belum banyak dimanfaatkan karena bau dan bentuk 

ikan gabus yang kurang digemari oleh konsumen (Fitriyani & Ika, 2013).   

 

Salah satu pengolahan yang paling mungkin dilakukan oleh masyarakat secara umum 

adalah diolah menjadi bakso. Berdasarkan SNI 01-3818-2014 bakso adalah produk hasil 

olahan daging yang dicampur dengan bumbu-bumbu serta pati. Bakso memiliki citarasa 

yang khas serta tekstur yang kenyal sehingga disukai oleh semua lapisan masyarakat.  
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Oleh karena itu, dilakukan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tepung sagu dari 

Kabupaten Asmat (Papua) sebagai alternatif pengganti tepung tapioka terhadap 

karakteristik fisiko-kimiawi dan sensori pada bakso ikan gabus serta untuk mengetahui 

perbandingan daging ikan gabus dan tepung sagu terbaik serta untuk menambah variasi 

makanan masyarakat yang ada di Kabupaten Asmat. Selain itu bakso ikan gabus dapat 

diharapkan sebagai sumber pangan yang bergizi, dan diharapkan dapat membantu 

meningkatkan perekonomian, dan penghidupan masyarakat karena produk bakso dapat 

juga dijual serta disukai masyarakat. Pengolahan bakso ikan gabus yang menggunakan 

tepung sagu lokal dari daerah Asmat, diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan 

hasil alam yang tersedia. Ikan merupakan sumber pangan hewani yang tinggi sumber 

protein serta harganya lebih terjangkau jika dibandingkan dengan daging sapi. Oleh 

karena itu, penelitian sagu dari Asmat dan ikan gabus menjadi bakso memberikan 

peluang bagi solusi ketersediaan bahan pangan di Asmat. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Sagu Berduri (Metroxylon rumphii Mart.) 

 

Sagu berduri (Metroxylon rumphii Mart.) merupakan salah satu jenis sagu yang ada. 

Sagu ini banyak tumbuh dirawa-rawa atau daerah dengan sumber air yang tinggi 

(Limbongan, 2007). Sagu merupakan sumber karbohidrat yang banyak dikonsumsi di 

Indonesia bagian timur. Karbohidrat tersebut bersumber dari batang dan dapat 

diaplikasikan secara luas dalam berbagai industri dan bergantung pada sifat fisikokimia 

dan fungsional. Tepung sagu adalah pati yang diperoleh dari pengolahan batang sagu. 

Kandungan amilosa dalam tepung sagu sebesar 25-31% (Javanmard et al., 2012). 

Dalam bidang pangan pati sagu sering digunakan dalam pembuatan roti, cracker, 

biskuit, sebagai pengental dalam pembuatan sup dan puding. Pati sagu mempunyai 

kadar karbohidrat sangat tinggi sekitar 98 % berat kering. Granula pati sagu mempunyai 

daya mengembang yang tinggi yaitu 97 % (Koswara, 2006). Komposisi tepung sagu 

terdiri dari 69,35% karbohidrat, 14% air, 0,18% protein, 0,8% lemak, 28,59% amilosa, 

kadar abu 0,127-0,137%, dan energi 355kalori/100g (Edam, 2016; Auliah, 2012; 
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Limbongan, 2007). Pada umumnya pati sagu berwarna putih namum pati sagu pada 

sagu berduri berwarna putih kemerahan (Limbongan, 2007).  

 

1.2.2. Ikan Gabus (Channa striata) 

 

Ikan gabus adalah ikan air tawar dan predator bagi hewan-hewan ari yang lebih kecil, 

seperti cacing, udang, ketam, udang kecil dan plankton (Utomo et al., 2011; 

Hadiwiyoto, 1993). Ikan gabus masuk dalam family Ophiocephalus yang hampir 

ditemukan di seluruh wilayah Indonesia. Ikan gabus memiliki kandungan nutrisi yang 

tinggi seperti protein 17,61 %, lemak 1,34 %, vitamin A 45 µg dan vitamin B 0,04 µg 

dalam 100 g (Fitriyani & Ika, 2013). Menurut Utomo et al. (2011) 6,224 % dari protein 

tersebut berupa albumin. Jumlah ini sangat tinggi dibanding sumber protein hewani 

lainnya. Albumin merupakan jenis protein terbanyak di dalam plasma yang mencapai 

60% dan bersinergi dengan mineral Zn yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan sel 

maupun pembentukan jaringan sel baru seperti akibat luka dan penyembuhan luka 

akibat operasi. Selain itu, kadar lemak ikan gabus relatif rendah dibandingkan kadar 

lemak jenis-jenis ikan lain (tongkol 24,4% dan lele 11,2% lemak). Daging ikan gabus 

kenyal, berwarna putih, dan tidak menimbulkan alergi, namun belum banyak 

dikembangkan pemanfaatan karena bau dan bentuk ikan gabus yang kurang digemari 

oleh konsumen (Fitriyani & Ika, 2013; Hadiwiyoto, 1993). Penurunan kualitas ikan 

sangat mudah terjadi jika ikan dalam kondisi mati (Hadiwiyoto, 1993). 

 

1.2.3. Tepung Tapioka  

 

Tepung tapioka adalah produk olahan ari ubi kayu (Manihot esculenta Crantz) (Utomo 

et al., 2011), merupakan salah satu bahan pengisi yang umum digunakan sebagai 

pengisi dalam pembuatan bakso. Tepung tapioka mempunyai kandungan karbohidrat 

yang tinggi, tidak dapat mengemulsikan lemak akan tetapi memiliki kemampuan dalam 

mengikat air (Usmiati, 2009). Fungsi tepung tapioka pada pembuatan bakso untuk 

menambah volume (pengganti daging), sehingga memperbaiki daya ikat air dan 

penusutan semakin kecil. Terjadinya pengembangan pada pembuatan bakso disebabkan 

oleh proses gelatinisasi dari tepung tapioka yang mempunyai sifat mudah menyerap air 
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dan air diserap pada saat temperatur yang relatif panas. Pada pemanasan pati, air akan 

menembus lapisan terluar granula dan granula ini akan mulai menggelembung saat 

temperatur meningkat dari 60° C sampai 85° C (Suarti, 2016). Komposisi tepung 

tapioka terdiri dari 88,2% karbohidrat, 17% amilosa, 9%  air, 1,1% protein, 0,5% lemak 

dan energi sebesar 363 kalori/100g (Aulia, 2012; Utomo et al., 2011). 

 

1.2.4. Bakso 

 

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

dicampur dengan bumbu-bumbu serta pati. Bahan-bahan pembuatan bakso tersebut 

kemudian digiling sehingga menjadi adonan bakso. Adonan bakso biasanya dibentuk 

bola dan direbus. Bakso pada umumnya dibuat menggunakan daging sapi. Namun 

penggunaan daging sapi dapat digantikan dengan daging lainnya, seperti ayam dan ikan 

(Wibowo, 2006). Sedangkan bakso ikan adalah produk makanan berbentuk bulatan atau 

lain, yang berasal dari campuran daging ikan (kadar daging ikan ≥40%) dan pati atau 

serealia dengan atau tanpa penambahan makanan yang diizinkan (SNI 7266:2014). 

Daging ikan sebagai bahan utama pembuatan bakso merupakan sumber protein 

myofibril yang membentuk gel. Sedangkan pati yang ditambahkan berfungsi sebagai 

pembentuk sekaligus memperbaiki adonan, meningkatkan daya ikat air dan 

memperbaiki tekstur. Kriteria mutu untuk tekstur bakso adalah tekstur kompak, elastis, 

tidak ada serat daging, tidak ada duri dan tulang, tidak basah berair dan rapuh (Utomo et 

al., 2011). 

 

1.2.5. Tujuan Penelitian 

 

Untuk mengetahui pengaruh tepung sagu dari Kabupaten Asmat (Papua) sebagai 

alternatif pengganti tepung tapioka terhadap karakteristik fisiko-kimiawi dan sensori 

pada bakso ikan gabus. Untuk mengetahui perbandingan daging ikan gabus dan tepung 

sagu terbaik serta untuk menambah variasi makanan masyarakat yang ada di Kabupaten 

Asmat. 


