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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kimpul 

Kimpul atau dalam bahasa asing (Xanthosoma sagittifolium) merupakan 

tumbuhan menahun yang memiliki umbi batang maupun batang palsu yang 

sebenarnya adalah tangkai daun. Tinggi tanaman dapat mencapai dua meter, 

tangkai daun tegak, tumbuh dari tunas yang berasal dari umbi yang merupakan 

batang dari bawah tanah. Secara anatomi, kimpul tersusun atas parenkim yang 

tebal, terbungkus kulit berwarna coklat pada bagian luar dan umbi berpati pada 

bagian dalamnya.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Umbi Kimpul (Xanthosoma sagittifolium) (Marinih, 2005) 

 

Kimpul termasuk dalam tumbuhan berbunga (Spermathophyta) yang 

berbiji tertutup (Angiospermae), dan berkeping satu (Monocotylae). Komposisi 

gizi dan kimia umbi kimpul tergantung dari varietas, iklim, kesuburan tanah, dan 

umur panen. Tanaman kimpul termasuk salah satu komoditi sumber karbohidrat 

karena komponen terbesar umbi kimpul adalah karbohidrat. Selain itu, umbi 

kimpul mengandung protein, lemak, vitamin, dan mineral. Selain itu umbi kimpul 

juga mengandung Polisakarida Larut Air (PLA) yang berfungsi untuk 

melancarkan pencernaan, meningkatkan populasi Bifidobacterium dalam kolon. 
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Selain mengandung senyawa gizi, kimpul juga mengandung senyawa anti gizi 

yaitu kalsium oksalat. Kalsium oksalat ini menyebabkan rasa gatal ketika 

dikonsumsi (Jatmiko, 2014). 

2.1.1 Sifat Fisik dan Kimia Kimpul 

Menurut  Marinih (2005) ciri fisik kimpul secara umum adalah sebagai 

berikut : 

1. Bentuk umbi kimpul silinder hingga agak bulat, terdapat internode atau ruas 

dengan beberapa bakal tunas. Jumlah umbi anak dapat mencapai sepuluh buah 

atau lebih, dengan panjang sekitar 12 sampai 25 cm dan diameter 12 sampai 

dengan 25 cm. Umbi yang dihasilkan biasanya mempunyai berat 300 sampai 

dengan 1000 gram. 

2. Struktur umbi kimpul terdiri dari kulit, korteks dan pembuluh floem dan 

xylem. Kulit umbi kimpul mempunyai tebal sekitar 0,01 sampai 0,1 cm, 

sedangkan korteksnya setebal 0,1 cm. Pada pembuluh floem dan xylem 

terdapat pembuluh – pembuluh pati, sedangkan kandungan kimia kimpul per 

100 gram berat bahan dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan Gizi Kimpul per 100 gram Bahan 

Kandungan gizi 

(satuan) 

Jumlah per 100 g 

bahan 

Kandungan gizi 

(satuan) 

Jumlah per 100 g 

bahan 

Energi (kal) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Hidrat arang (g) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

145 

1,2 

0,4 

34,2 

26 

54 

Fe (mg) 

Karoten 

Vitamin B1 (mg) 

Vitamin C (mg) 

Air (g) 

Abu (g) 

1,4 

0 

0,1 

2 

63,1 

1 

Sumber: (Slamet dan Tarmotjo, 1980 dalam Lingga, 1995) 
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2.2 Edible Coating 

Edible coating merupakan suatu lapisan tipis yang dibuat dari bahan yang 

dapat dimakan, edible coating diharapkan dapat mempertahankan kualitas dari 

produk makanan dan merupakan barrier terhadap uap air dan pertukaran gas O2 

dan CO2 menurut Marzuki, (2013). Edible film berbahan dasar hidrokoloid 

mempunyai ketahanan yang baik terhadap oksigen serta mampu mempertahankan 

integritas struktural dari produk yang dilapisi. Kekurangan dari film ini adalah 

kurangnya ketahanan dalam menghambat transmisi uap air. Hal ini disebabkan 

oleh sifat alami dari hidrokoloid yang hidrofilik (Krochta et al.,1994).  

 Berdasarkan komposisi pembuatannya, film hidrokoloid dapat berasal dari 

karbohidrat (polisakarida) maupun protein. Film yang berasal dari karbohidrat 

dapat berasal dari pati, gum, pektin, alginate, karaginan, kitosan dan lain-lain. 

Sedangkan yang berbahan dasar protein dapat berasal dari kolagen, albumin, 

kasein, zein, gelatin, whey dan protein kedelai (Krochta et al.,1994).   

Edible coating aktif adalah pengemas lapis tipis yang dibuat dari bahan 

yang dapat dimakan dengan tambahan zat seperti pewarna, pemanis, antioksidan 

dan antimikroba. Penambahan zat aktif pada pengemas akan menambah fungsi 

dari pengemas yang dihasilkan sesuai dengan zat yang ditambahkan pada 

pengemas. Penambahan zat antimikroba pada pengemas edible berfungsi sebagai 

pengawet, zat ini mampu mengawetkan bahan makanan selama proses 

penyimpanan. Menurut (Quintavalla dan Vicini, 2002 dalam Winarti dkk.,2012). 

Edible film yang bersifat antimikroba berpotensi dapat mencegah kontaminasi 

patogen pada berbagai bahan pangan yang memiliki jaringan (daging, buah-

buahan, sayuran). Kombinasi antimikroba dengan pengemas film untuk 
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mengendalikan pertumbuhan mikroba pada makanan dapat memperpanjang masa 

simpan dan memperbaiki mutu pangan  

Beberapa keuntungan produk yang dikemas dengan edible coating adalah 

(a) menurunkan aktivitas air pada permukaan bahan, sehingga kerusakan oleh 

mikroorganisme dapat dihindari, (b) memperbaiki struktur permukaan bahan, 

sehingga permukaan menjadi mengkilap, (c) mengurangi terjadinya dehidrasi, 

sehingga susut bobot dapat dicegah, (d) mengurangi kontak oksigen dengan 

bahan, sehingga oksidasi dan ketengikan dapat dihambat, (e) sifat asli produk 

seperti flavor tidak mengalami perubahan dan (f) memperbaiki penampilan 

produk (Miskiyah dkk., 2011). 

Tabel 2. Aplikasi Edible Film menurut Komponennya 

Fungsi Aplikasi Komponen Film  

Menghambat migrasi uap air 

Menghambat migrasi gas 

Menghambat migrasi larutan 

Meningkatkan integritas struktural bahan 

Mempertahankan volatile flavor compounds 

Menyimpan food ingredients   

Lemak, komposit 

Hidrokoloid, lemak, komposit 

Hidrokoloid 

Hidrokoloid, lemak, komposit 

Hidrokoloid, lemak, komposit 

Hidrokoloid, lemak, komposit 

Sumber : Krochta et al.,1994 

2.3 Bahan Edible Coating 

2.3.1 Pati 

A. Struktur Pati  

 Pati merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan α-glikosidik. 

Berbagai macam pati berbeda sifatnya, tergantung dari panjang rantai C – nya, 

serta apakah lurus atau bercabang rantai molekulnya. Pati terdiri dari dua fraksi 

yang dapat dipisahkan dengan air panas. Fraksi terlarut disebut amilosa dan fraksi 

tidak larut disebut amilopektin. Amilosa memiliki struktur yang lurus dengan 
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ikatan α-(1,4) –D-glukosa, sedangkan amilopektin mempunyai cabang dengan 

ikatan α-(1,4) –D-glukosa sebanyak 4-5% dari berat total (Winarno, 2004). 

B. Gelatinisasi Pati 

 Apabila granula pati dipanaskan dalam air, maka energi panas akan 

menyebabkan ikatan hidrogen terputus, dan air masuk ke dalam granula pati. Air 

yang masuk selanjutnya membentuk ikatan hidrogen dengan amilosa dan 

amilopektin. Meresapnya air ke dalam granula menyebabkan terjadinya 

pembengkakkan granula pati. Ukuran granula akan meningkat sampai batas 

tertentu sebelum akhirnya granula pati tersebut pecah. Pecahnya granula 

menyebabkan bagian amilosa berdifusi keluar. Proses masuknya air ke dalam pati 

yang menyebabkan granula mengembang dan akhirnya pecah disebut dengan 

gelatinisasi, sedangkan suhu dimana terjadinya gelatinisasi disebut suhu 

gelatinisasi. Pati yang telah mengalami gelatinisasi akan kehilangan sifat 

birefringence atau sifat merefleksikan cahaya terpolarisasi sehingga di bawah 

mikroskop terlihat hitam putih. Kisaran suhu yang menyebabkan 90% butir pati 

dalam air panas membengkak sehingga tidak kembali kebentuk normalnya disebut 

“Birefringence End Point Temperature” atau disingkat BEPT (Whister et al., 

1984) dalam Rohmadi, 2013). 

 Suspensi pati bila dimasukan ke dalam air, dipanaskan pada suhu 50oC 

maka akan terjadi proses gelatinisasi. Mula – mula suspensi pati yang keruh 

seperti susu tiba – tiba mulai menjadi jernih pada suhu tertentu, tergantung jenis 

pati yang digunakan, misalnya pada pati jagung suhu 62oC – 70oC, beras 68oC – 

64oC, gandum 54,5oC – 64oC, kentang 58oC – 66oC dan tapioka 62o C – 70o C dan 

kemudian terjadi pembengkakan granula (Winarno, 2002). 
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C. Granula Pati 

 Granula pati mengandung campuran dari dua polisakarida berbeda yaitu 

amilosa dan amilopektin. 

 Amilosa 

Amilosa merupakan polimer yang tersusun dari glukosa sebagai 

monomernya. Tiap-tiap monomer terhubung dengan ikatan 1,4-glikosodik. 

Amilosa merupakan polimer yang tidak bercabang, meskipun sebenarnya amilosa 

dihidrolisa dengan α-amilase pada beberapa jenis pati tidak diperoleh hasil 

hidrolisa yang sempurna, α-amilosa menghidrolisis amilosa menjadi unit-unit 

residu glukosa dengan memutuskan ikatan α-(1,4) dari ujung non pereduksi rantai 

amilosa menghasilkan maltose (Myrna, 1994) 

 Amilosa merupakan salah satu molekul penyusun pati yang dapat 

digunakan dalam pembuatan pelapis dan gel yang kuat. Amilosa yang tinggi akan 

membuat pelapis menjadi lebih kompak karena amilosa bertanggung jawab 

terhadap pembentukan matrik pelapis (Myrna, 1994). 

  Amilopektin 

Amilopektin merupakan polisakarida yang tersusun dari monomer α-

glukosa. Walaupun tersusun dari monomer yang sama, amilopektin berbeda 

dengan karakteristik fisiknya. Secara struktural, amilopektin terbentuk dari rantai 

glukosa yang terikat dengan ikatan 1,4-glikosidik sama dengan amilosa, namun 

pada amilopektin terbentuk cabang-cabang dengan ikatan 1,6-glikosidik. 

Amilopektin dan amilosa mempunyai sifat fisik yang berbeda. Amilosa lebih 

mudah larut dalam air dibandingkan amilopektin. Apabila direaksikan dengan 
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larutan iod, amilosa akan menghasilkan warna biru tua, sementara amilopektin 

akan menghasilkan warna merah (Pomeranz, 1985 dalam Rohmadi, 2013). 

 Dalam produk makanan amilopektin bersifat merangsang terjadinya proses 

mekar (puffing) dimana produk makanan yang mengandung amilopektinnya tinggi 

akan bersifat ringan, porus, garing dan renyah. Kebalikannya, pati yang 

mengandung amilosa tinggi, cenderung menghasilkan produk yang keras, pejal, 

karena proses mekarnya terbatas (Pomeranz, 1985 dalam Rohmadi,2013). 

2.3.2 Gliserol  

            Plasticizer didefinisikan sebagai bahan non volatile dengan titik didih 

tinggi yang bila ditambahkan kedalam bahan yang lain akan merubah sifat fisik 

dan mekanik dari film tersebut. Edible film dan coating yang fleksibel dapat dibuat 

dengan menambahkan plasticizer (Goantard et al., 1993 dalam Handoko, 2008). 

 Jenis plasticizer yang digunakan harus cocok dengan sifat polimer dari 

film yang akan ditambahkan plasticizer. Syarat lainnya adalah bukan merupakan 

senyawa volatil dan mempunyai kemampuan menyatu (larut) dengan film harus 

tinggi. Jenis plasticizer yang dapat digunakan pada pembuatan edible  antara lain:  

mono- , di-, dan oligosakarida yang umumnya digunakan adalah sirup glukosa, 

hight fructose syrup, sukrosa. Polyol, utamanya gliserol, polyethylene glycol, dan 

sorbitol. Lemak dan derivatifnya, seperti asam lemak, monoglyserida dan 

esternya, asetoglyserida, phospholipid dan emulsifier yang lain (Guilbert dan 

Biquet, 1990 dalam Handoko, 2008). 

Gliserol merupakan Plasticizer yang ditambahkan dalam pembuatan edible 

coating sehingga dapat menghasilkan edible yang lebih fleksibel dan halus. 

Menurut hasil penelitian Tamaela dan Lewerissa, (2007) konsentrasi karagenan 
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dan gliserol berpengaruh terhadap karakteristik edible film. Semakin tinggi 

konsentrasi karagenan dan gliserol yang digunakan maka ketebalan edible film 

yang dihasilkan juga semakin tinggi. Edible film terbaik dibuat dengan 

konsentrasi karagenan 2% dan konsentrasi gliserol 1%. 

 Sifat fisik gliserol cairan tidak berwarna, tidak berbau, cairan kental dengan 

rasa manis, densitas 1,261, titik lebur 18,2oC, dan titik didih 290oC menurut 

McHugh et al., (1994) dalam Bourtoom (2008). Senyawa gliserol bermanfaat 

sebagai anti beku (anti freeze) dan juga merupakan suatu senyawa higroskopis 

sehingga banyak digunakan untuk mencegah kekeringan pada tembakau, 

pembuatan parfum, tinta, kosmetik, makanan, dan minuman lainnya (Austin, 

1985). 

2.3.3 Kalsium klorida (CaCl2)  

 Kalsium klorida (CaCl2) merupakan salah satu jenis garam yang terdiri 

dari unsur kalsium (Ca) dan klorin (Cl). Garam ini berwarna putih dan mudah 

larut dalam air. Kalsium klorida tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mudah 

terbakar. Kalsium klorida termasuk dalam tipe ion halide, dan padat pada suhu 

kamar. Karena sifat higroskopisnya, kalsium klorida harus disimpan dalam 

container kedap udara rapat tertutup. Didalam industri bahan makanan juga 

digunakan untuk memberikan keseimbangan yang tepat dari garam–garam 

mineral didalam air masakan. Selain dapat memperkeras tekstur, CaCl2  juga dapat 

mencegah terjadinya reaksi pencoklatan non enzimatis. Hal ini disebabkan oleh 

karena ion kalsium bereaksi dengan asam amino sehingga menghambat reaksi 

asam amino dengan gula pereduksi yang menyebabkan pencoklatan menurut 

(Susanto, 1994 dalam Rohmadi, 2013). 
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 Bahan yang digunakan dalam pelapis edible memiliki flavor dan tekstur 

yang dapat diterima konsumen dan fleksibel, sehingga diperlukan penambahan 

bahan tambahan seperti CaCl2. Penambahan CaCl2 berpengaruh pada modifikasi 

kohesi antara rantai protein karena pengaruh tipe, intensitas dan distribusi pada 

interaksi intermolekuler dan penambahan CaCl2 pada formulasi pelapis edible 

digunakan sebagai agen crosslinking. Agen crosslinking digunakan untuk 

meningkatkan resistensi air, kohesi, kekerasan, kekuatan mekanik dan sifat barrier 

dari bahan, dimana berinteraksi dengan sifat optic (Rohmadi, 2013). 

2.3.4 Bahan Pengawet 

 Bahan pengawet umumnya digunakan untuk mengawetkan pangan yang 

mempunyai sifat mudah rusak. Bahan ini dapat menghambat atau memperlambat 

proses fermentasi, pengasaman, atau penguraian yang disebabkan oleh mikroba 

(Cahyadi, 2009). 

 Menurut Aloysius dkk., (2006) bahan pengawet makanan adalah bahan 

yang ditambahkan pada makanan untuk mencegah atau menghambat terjadinya 

kerusakan atau kebusukan makanan. Penggunaan pengawet makanan terutama 

dilakukan oleh perusahaan yang mudah rusak, dengan pemberian bahan pengawet 

makanan tetap terpelihara kesegarannya.  

 Menurut Aloysius dkk., (2006) bahan pengawet digolongkan menjadi dua 

yaitu: 

 Pengawet Alami 

Pengawet alami merupakan suatu cara pengawetan makanan dengan 

menggunakan bahan atau cara-cara alami. Mengawetkan makanan secara 

alami telah lama dilakukan oleh manusia. Cara tertua penggunaan bahan 
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pengawet makanan adalah pengasapan yang dapat mengawetkan daging dan 

ikan. Selain pengasapan pengawetan alami dapat dilakukan dengan cara 

pemberian gula, penggaraman dan pengasaman dalam cuka. 

 Pengawet Buatan 

Pengawetan buatan merupakan teknik pengawetan yang dilakukan dengan 

menggunakan bahan-bahan kimia. Bahan-bahan kimia yang basa digunakan 

untuk mengawetkan makanan yaitu gas etilen oksida, gas propilen oksida, 

senyawa sulfit dalam bentu gas SO2, natrium sulfit, garam sulfit, garam nitrat, 

nitrit, dan garam benzoat. 

 Menurut Cahyadi, (2009) secara umum penambahan bahan pengawet pada 

pangan bertujuan sebagai berikut: 

1. Menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk pada pangan baik yang bersifat 

pathogen maupun yang tidak pathogen. 

2. Memperpanjang umur simpan pangan. 

3. Tidak menurunkan kualitas gizi, warna, cita rasa, dan bau bahan pangan yang 

diawetkan. 

4. Tidak digunakan untuk menyembunyikan kerusakan bahan pangan. 

Menurut Cahyadi, (2009) terdapat beberapa persyaratan untuk bahan 

pengawet kimiwi lainnya, selain persyaratan yang dituntut untuk semua bahan 

tambahan pangan antara lain sebagai berikut. 

1. Digunakan hanya apabila cara-cara pengawetan yang lain tidak mencukupi 

atau tidak tersedia. 

2. Memperpanjang umur simpan dalam pangan 
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3. Tidak menurunkan kualitas (warna, cita rasa dan bau) bahan pangan yang 

diawetkan. 

4. Mudah dilarutkan. 

5. Menunjukan sifat-sifat antimikroba pada jenjang pH bahan pangan yang 

diawetkan. 

6. Aman dalam jumlah yang diperlukan. 

2.3.5 Kalium Sorbat  

 Asam sorbat tergolong asam lemak monokarboksilat yang berantai lurus 

dan mempunyai ikatan tidak jenuh (α-diena). Bentuk yang digunakan umumnya 

garam Na- dan K-sorbat. Sorbat terutama digunakan untuk mencegah 

pertumbuhan kapang dan bakteri. Sorbat aktif pada pH diatas 6,5 dan 

keaktifannya menurun dengan meningkatnya pH (Winarno, 2004) 

 Mekanisme asam sorbat dalam mencegah pertumbuhan mikroba adalah 

dengan mencegah kerja enzim dehidrogenase terhadap asam lemak. Struktur α-

diena pada asam sorbat dapat mencegah oksidasi asam lemak oleh enzim tersebut. 

Sebaliknya hewan tingkat tinggi dapat memetabolisasi asam sorbat seperti asam 

lemak biasa (Winarno, 2004) 

Pada tingkat pertumbuhan jamur yang rendah, asam sorbat berperan 

sebagai fungistatis (menghambat namun tidak membunuh fungi), dan bahkan 

dapat memperlihatkan sifat fungisida terhadap organisme. Sifat dari kalium sorbat 

berbentuk kristal putih atau berbentuk tepung, berbau khas, larut didalam air, 

sedikit larut didalam etanol, kelarutan kalium sorbat dan asam sorbat bertambah 

dengan kenaikan suhu (Wisnu, 2006 dalam Subani, 2008). 
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CH3- CH = CH – CH = CH – COOK 

Gambar 2. Struktur Kalium sorbat (Wisnu, 2006 dalam Subani, 2008) 

Tabel 3. Kelarutan Asam Sorbat Dan Kalium Sorbat 

Pelarut dan Suhu Kelarutan (%) 

Asam Sorbat Kalium Sorbat 

Air                 200 C 

                       500 C 

                     1000 C 

Etanol             15% 

                        10% 

0,16 

0,55 

4,00 

4,00 

0,16 

 

58,2 

61,0 

64,0 

64,0 

57,4 

Sumber : (Wisnu, 2006 dalam Subani, 2008) 

 Tabel diatas menunjukan tingkat kelarutan asam sorbat dan kalium sorbat 

di dalam air dan etanol. Dilihat dari table diatas kalium sorbat tingkat 

kelarutannya lebih tinggi dibandingkan asam sorbat baik dari pelarut air maupun 

etanol. 

2.4 Bakso Daging Sapi 

Bakso merupakan produk pangan yang terbuat dari daging yang 

dihaluskan, dicampur dengan tepung, dibentuk bulat-bulat sebesar kelereng atau 

lebih besar dan dimasak dalam air hingga bakso mengapung. Kualitas bakso 

ditentukan oleh kualitas bahan mentah yang digunakan dan cara pemasakan. 

Produk olahan daging seperti bakso telah banyak dikenal oleh seluruh lapisan 

masyarakat. Secara teknis pengolahan bakso cukup mudah dan dapat dilakukan 

oleh siapa saja. Bila ditinjau dari upaya kecukupan gizi masyarakat, bakso dapat 

dijadikan sebagai sarana yang tepat, karena produk ini bernilai gizi tinggi dan 

disukai oleh semua lapisan masyarakat. Bakso yang baik biasanya berwarna abu-

abu segar yang merata pada semua bagian, baik dipinggir maupun ditengah. 

Bakso dengan warna abu-abu tua menandakan bakso tersebut dibuat dengan 

tambahan obat bakso yang berlebihan (Mahmub, 2012). 
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Kualitas bakso dapat dilihat dari pH, total mikroba dan H2S. Setiap 

organisme memiliki kisaran pH tertentu yang masih memungkinkan untuk 

pertumbuhan organisme dan juga mempunyai pH optimum. Pada umumnya, 

mikroorganisme dapat tumbuh pada pH kisaran 6,6-8,0 dan nilai pH luar pada 

kisaran 2,0-1,0 sudah bersifat merusak (Buckle, 1987 dalam Chrismanuel, 2012). 

Tabel 4. Kriteria Mutu Sensori Bakso 

Parameter Bakso daging sapi Bakso daging ikan 

 

 

Penampakan 

Bakso bulat halus, 

berukuran seragam, bersih 

dan cemerlang tidak kusam, 

sedikit tidak berjamur dan 

tidak berlendir. 

Bentuk bulat halus, 

berukuran seragam, bersih 

dan cemerlang tidak kusam. 

 

 

Warna 

Coklat muda cerah atau 

sedikit agak kemerahan atau 

coklat muda agak keputihan 

atau abu – abu. Warna 

tersebut merata tanpa warna 

lain yang mengganggu. 

Putih merata tanpa warna 

asing lain 

 

 

 

Bau 

Bau khas daging segar rebus 

dominan, tanpa bau tengik, 

masam, basi atau busuk. 

Bau bumbu cukup tajam. 

Bau khas ikan segar rebus 

dominan sesuai jenis ikan 

yang digunakan dan bau 

bumbu cukup tajam. Tidak 

terdapat bau yang 

menggangu, tanpa bau amis, 

masam atau busuk. 

 

 

 

Rasa 

Rasa lezat, enak, rasa 

daging dominan rasa bumbu 

cukup menonjol tetapi tidak 

berlebihan. Tidak terdapat 

rasa asing yang menggangu. 

Rasa lezat, enak, rasa ikan 

dominan sesuai jenis ikan 

yang digunakan, dan rasa 

bumbu cukup menonjol 

tetapi tidak berlebihan. 

Tidak terdapat rasa asing 

yang menggangu, dan tidak 

terlalu asin. 

 

 

 

Tekstur 

Tekstur kompak, elastis, 

kenyal tetapi tidak liat atau 

membal, tidak ada serat 

daging, tidak lembek, tidak 

basah berair, dan tidak 

rapuh. 

Tekstur kompak, elastis, 

kenyal tetapi tidak liat atau 

membal, tidak ada serat 

daging, tanpa duri atau 

tulang, tidak lembek, tidak 

basah berair, dan tidak 

rapuh. 

Sumber : (Wibowo, 2006 dalam Sudarwati, 2007) 
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Syarat mutu bakso daging menurut SNI 01-3818-1995 adalah kadar air 

maksimal 70%, abu maksimal 3%, protein minimal 9%b/b, lemak minimal 2%, 

sehingga bisa dikatakan bakso mengandung nutrisi yang cukup tinggi, dan 

merupakan media yang baik bagi pertumbuhan mikroorganisme yang 

mengkontaminasi bakso, dan dapat menyebabkan kerusakan mikrobiologis. 

Tabel 5. Syarat Mutu Bakso Daging   

Kriteria uji Satuan Persyaratan 

Bau 

Rasa 

Warna 

Tekstur 

Air 

Abu 

Protein 

Lemak 

Borak 

- 

- 

- 

- 

%b/b 

%b/b 

%b/b 

%b/b 

%b/b 

Normal daging 

Gurih  

Normal  

Kenyal  

Maksimal 70,0 

Maksimal 3,0 

Minimal 9,0 

Maksimal 2,0 

Tidak boleh ada 

 

Sumber: SNI 01-3818-1995 

 

2.5 Bahan – Bahan Pembuatan Bakso 

2.5.1 Daging 

Bahan utama pembuatan bakso adalah daging. Daging merupakan salah 

satu produk peternakan yang mengandung protein hewani tinggi. Komposisi 

daging terdiri atas 75% air, 18% protein, 3,5% lemak, dan 3,5% zat-zat non 

protein yang dapat larut. Beberapa jenis bakso diantaranya ialah bakso sapi, bakso 

ayam, bakso udang, dan bakso ikan yang saat ini banyak diproduksi, namun bakso 

daging sapi merupakan produk bakso yang paling digemari. Bakso daging sapi 

merupakan produk olahan daging sapi yang telah digiling terlebih dahulu, 

dicampur dengan bumbu-bumbu dan bahan tambahan lain seperti tepung tapioka, 

setelah semua bahan pembuatan bakso tercampur menjadi adonan, dibentuk 
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seperti bola-bola kecil dan direbus dalam air mendidih sampai matang (Agustina 

dkk., 2013). 

 Daging merupakan sumber utama untuk mendapatkan asam amino 

esensial. Asam amino esensial terpenting dalam otot segar adalah alanin, glisin, 

asam glutamate, dan histidin. Daging sapi mengandung asam amino leusin, lisin, 

dan valin yang lebih tinggi dari pada daging babi atau domba. Pemanasan dapat  

suhu 70oC akan mengalami pengurangan jumlah lisin menjadi 90%, sedangkan 

pemanasan pada suhu 160o C akan menurunkan jumlah lisin hingga 50%  (Lawrie, 

1995 dalam Maharaja, 2008). 

2.5.2  Tepung Sagu 

 Tepung sagu adalah pati yang diekstrak dari batang sagu. Produk ini 

digunakan untuk pengolahan makanan, pakan, kosmetika, indutri kimia dan 

pengolahan kayu. Batang sagu dapat diolah menjadi tepung sagu dengan cara 

sederhana menggunakan alat–alat yang biasa terdapat di dapur rumah tangga. 

(Hasbullah, 2008). 

2.5.3 Bawang Putih 

 Bawang putih merupakan bumbu yang berasal dari umbi, yang 

mengandung senyawa minyak atsiri dengan bau yang khas yang disebut Allium. 

Bawang putih mempunyai peranan penting dalam pengolahan makanan. Fungsi 

bawang putih adalah untuk memberikan rasa dan bau yang sedap pada makanan 

serta memberikan pengaruh tambahan karena mengandung Scornidin yang 

merupakan senyawa komplek tioglosida, substansi yang bersifat bakteriostatik 

(Wibowo, 1991 dalam Rihi, 2009). 
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Santoso, (1992) menerangkan bahwa scornidin merupakan senyawa yang 

berfungsi sebagai enzim pendorong pertumbuhan. Bawang putih mengandung 

sejumlah komponen aktif antara lain: Allicin, yaitu zat aktif yang mempunyai 

daya bunuh terhadap bakteri dan daya anti radang, Allin, yaitu suatu asam amino 

yang bersifat antibiotik, dan Selenium, yaitu suatu mikro mineral yang merupakan 

faktor yang bekerja sebagai antioksidan (anti kerusakan, anti oksidasi sel-sel 

tubuh oleh zat-zat racun yang merusak sel). 

2.5.4 Garam 

 Garam berfungsi untuk memperbaiki cita rasa, melarutkan protein dan 

sebagai pengawet. Konsentrasi garam yang digunakan mempunyai batasan yang 

pasti. Tekstur, warna, dan rasa dapat diperbaiki menggunakan garam sebanyak 1 – 

3% (Widyaningsih dan Martini, 2006). 

 Garam yang dibutuhkan dalam pembuatan bakso biasanya 2,5% dari berat 

daging. Bumbu penyedap dapat digunakan bumbu campuran bawang merah, 

bawang putih  dan merica bubuk. Sebaiknya tidak menggunakan bahan penyedap 

masakan monosodium glutamate atau yang dikenal dengan vetsin. Sejauh ini 

penggunaan penyedap ini masih menjadi perdebatan karena dicurigai menjadi 

penyebab berbagai kelainan kesehatan, bahkan dicurigai penyebab terjadinya 

kanker (Wibowo, 1995). 

 

 


