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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ikan Gabus (Snakehead) 

 Ikan gabus atau Snakehead merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang 

terdiri dari 2 jenis yaitu jenis Channa, terdapat 26 spesies didaerah Asia, 

khususnya Malaysia dan Indonesia, dan Parachanna dengan 3 spesies yang hidup 

didaerah Afrika Tropis. Beberapa ikan gabus memiliki tubuh yang kecil, sekitar 

17 sentimeter. Namun banyak juga yang memiliki tubuh yang besar, dan pernah 

dilaporkan memiliki panjang mencapai 1,8 meter. Beberapa spesies dari ikan 

gabus sangat bernilai bila dijadikan makanan, terutama di India, Asia tenggara, 

China, dan dataran kecil di Afrika (Courtenay, 2004). Klasifikasi ikan gabus yaitu 

sebagai berikut :  

Kingdom  : Animalia  

Filum   : Chordata  

Kelas   : Actynopterygii  

Ordo   : Perciformes  

Family  : Channidae  

Genus   : Channa  

Species  : Channa striata (Courtenay, 2004).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Ikan Gabus (Snake Head) (Courtenay, 2004) 
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Ikan gabus disebut snakehead atau ikan kepala ular karena memiliki 

kepala besar dan agak gepeng, mulut besar dengan gigi-gigi besar dan tajam serta 

memiliki sisik besar diatas kepalanya. Tubuhnya berbentuk bulat gilig 

memanjang, seperti peluru kendali. Sirip punggung memanjang dan sirip ekor 

membulat di ujungnya. Sisi atas tubuh dari kepala hingga ekor berwarna gelap, 

hitam kecoklatan atau kehijauan. Sisi bawah tubuh berwarna putih, mulai dari 

dagu sampai ke belakang. Sisi samping bercoret-coret tebal (striata, bercoret-

coret) yang agak kabur. Warna ini sering kali menyerupai lingkungan disekitarnya 

(Ardianto, 2015). 

2.2 Morfologi Ikan Gabus 

 Menurut Khairuman dan Amri (2003), ikan gabus terdiri dari berbagai 

jenis spesies yakni: (1) ikan gabus (Ophiocephalus striatus) dengan ciri utamanya 

punggung yang berwarna coklat dan dapat mencapai ukuran panjang tubuh 

maksimal 90 cm; (2) ikan kehung (Ophiocephalus melanoptus) cirri-ciri spesies 

ini adalah warna tubuh agak coklat kehitaman, bobot tubuhnya dapat mencapai 

750 gram dan ukuran panjang tubuh maksimum adalah 65 cm; (3) ikan kerandang 

(Ophiocephalus pleurophtalmus) ciri spesies ini adalah warna tubuhnya agak 

kuning dan coklat kehitaman dengan perut warnanya agak putih. Bobot tubuh 

maksimal 0,5 kg panjang tubuh maksimal 40 cm; (4) Ikan unggui (Ophicephalus 

bankanensis) dikenal di Palembang dan memiliki punggung berwarna coklat 

sementara perutnya warnanya lebih terang. Bobot maksimumnya adalah 1 kg per 

ekor dengan panjang 24 cm; (5) Spesies yang terakhir adalah ikan toman 

(Ophicepalus micropeltes) banyak terdapat di Sumatera Utara, di Palembang dan 

di pulau Jawa ikan ini disebut dengan ikan buhung atau tobang. Saat muda ikan 
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ini berwarna merah namun jika sudah dewasa berganti warna hijau kebiruan dan 

bercampur ungu serta ikan jenis ini dapat mencapai 3 kg per ekor dengan panjang 

sekitar 64 cm. 

 Menurut Talwar dan Jhingran (2001), bukaan mulut ikan Gabus lebar dan 

memiliki 4-7 gigi kanin pada bagian rahang bawah. Pada bagian belakang gigi 

kanis terdadapat gigi villiform yang melebar sampai 6 baris pada bagian belakang 

rahang. Sirip dada setengah dari panjang kepala dan terdiri 15-17 duri. Sirip 

punggung terdiri dari 37-46 duri, sirip dubur terdiri dari 23-29 duri, sirip perut 

terdiri dari 6 duri. Sirip ekor berbentuk bulat. Sisik di bagian atas kepala 

berukuran besar, melingkar, berhimpitan, dan sisik kepala di bagian depan sebagai 

pusatnya, 9 baris sisik terdapat diantara bagian preoperculum dan batas posterior 

dari lingkaran yang terdiri dari 18-20 sisik predorsal, 50- 57 sisik dibagian lateral 

yang biasa disebut sebagai sisik orbit 

2.3 Kandungan Ikan Gabus 

Menurut Rohmawati (2010), Ada kecendrungan perbedaan kandungan 

albumin berdasarkan berat badan ikan gabus. Semakin berat bobot badan ikan 

gabus, maka kandungan albumin cenderung meningkat.  Menurut Suwandi 

(2014), kandungan protein yang diperoleh pada ikan gabus dengan jenis kelamin 

yang berbeda tidak menunjukkan nilai yang besar. Kadar abu yang terkandung 

dalam daging ikan gabus dipengaruhi oleh kandungan mineral yang terdapat pada 

habitat hidup dari ikan gabus tersebut. Kandungan ikan gabus dapat dilihat pada 

Tabel 1.  
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Tabel 1. Kandungan Zat Gizi 100 gram Ikan Gabus Segar 

Kandungan Zat Gizi Satuan Jumlah 

Energi Kkal 74,00 

Protein G 25,20 

Lemak G 1,70 

Karbohidrat G 0,00 

Kalsium Mg 62,00 

Fosfor Mg 176,00 

Fe Mg 0,90 

Vit A SI 150 

Vit B1 Mg 0,04 

Vit C Mg 0,0 

Sumber : Daftar Komposisi Bahan Makanan (2005) 

 

Ikan gabus diketahui mengandung protein yang lebih tinggi dibandingkan 

jenis ikan lainnya. Kadar protein ikan gabus mencapai 25,5%, lebih tinggi 

dibandingkan protein ikan bandeng (20,0%), ikan emas (16,05%), ikan kakap 

(20,0%), maupun ikan sarden (21,1%). Kadar albumin ikan gabus bisa mencapai 

6,22% (Carvalo, 1998; Nugroho, 2013).  

Ikan gabus merupakan sumber albumin yang potensial. Para praktisi 

kesehatan telah memanfaatkan ekstrak ikan gabus sebagai makanan tambahan 

(menu ekstra) untuk penderita terindikasi hipoalbuminemia, luka bakar, dan diet 

setelah operasi. Dari berbagai studi kasus dan penelitian diketahui bahwa ekstra 

ikan gabus secara nyata dapat meningkatkan kadar albumin pada kasus-kasus 

albuminemia dan mempercepat proses penyembuhan luka pada kasus pasca 

operasi (Nugroho, 2013). 

Ikan gabus mengandung protein lebih tinggi dari ikan jenis lainnya. 

Perbandingan komposisi protein ikan Gabus segar dan kering dengan beberapa 

ikan air tawar lainnya ditampilkan dalam Tabel 2. Ekstrak ikan Gabus 

mengandung protein dengan albumin sebagai kandungan utama, lemak, glukosa 

dan beberapa mineral Zn, Cu, dan Fe. Berdasarkan Tabel Komposisi Pangan 
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Indonesia, komposisi daging ikan Gabus mengandung sebagian besar unsur zat 

gizi. Daging ikan gabus dikukus sehingga memperoleh filtrat yang dijadikan 

menu ekstra bagi penderita hipoalbumin dan luka. Dalam tubuh manusia, albumin 

(salah satu fraksi protein) disintesis oleh hati kira-kira 100-200 mikrogram/g 

jaringan hati setiap hari (Yanti, 2001). 

Tabel 2. Perbandingan Protein Ikan Gabus dengan Beberapa Ikan Air Tawar  

No Jenis Ikan (Ikan Segar) Protein (gram) 

1. Gabus 25,2 

2. Ikan belida 16,5 

3. Ikan mas 16 

4. Ikan mujair 18,7 

5. Ikan lele pencok 7,8 

6. Ikan seluang 10 

Sumber : Mahmud (2005) 

 

2.4 Buah Naga 

 Dalam dunia taksonomi, buah naga masuk dalam Family Cactaceae. 

Berikut adalah klasifikasi ilmiah dari buah naga (Idawati, 2012):  

Kingdom  : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta ( tumbuhan berbiji )  

Subdivisi  : Angiospermae ( berbiji tertutup )  

Kelas   : Dicotyledonae ( berkeping dua )  

Ordo   : Cactales  

Family  : Cactaceae  

Genus   : Hylocereus  

Subfamily  : Hylocereanea  

Spesies  : Hylocereus Undarus ( daging putih )  

     Hylocereus Costaricensis ( daging merah ) 
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Buah naga adalah buah sejenis pohon kaktus. Buah naga berasal dari 

Meksiko, Amerika Selatan dan juga Amerika Tengah namun saat ini buah naga 

sudah ditanam secara komersial di Vietnam, Taiwan, Malaysia, Australia, dan 

Indonesia. Nama asing dari buah naga adalah “Dragon Fruit”, dalam bahasa latin 

buah naga dikenal dengan “Phitahaya”. Isi buah naga berwarna putih, merah, atau 

ungu dengan taburan biji-biji berwarna hitam yang boleh dimakan (Idawati, 

2012). 

Tanaman buah naga merupakan salah satu tanaman yang telah 

dibudidayakan di pulau Jawa seperti di Jember, Malang, Pasuruan dan daerah 

lainnya. Bentuk buahnya unik dan menarik, kulitnya merah dan bersisik hijau 

mirip sisik naga sehingga dinamakan buah naga atau dragon fruit. Jenis buah naga 

ada empat, yaitu Hylocereus undatus (buah naga kulit merah daging putih), 

Hylocereus costaricensis (buah naga kulit merah daging super merah), Hylocereus 

polyrhizus (buah naga kulit merah daging merah), Selenicereus megalanthus 

(buah naga kulit kuning daging putih) (Cahyono, 2009). Berdasarkan klasifikasi 

buah naga dalam ilmu taksonomi, maka secara morfologis bisa digambarkan 

bahwa tanaman buah naga merupakan tumbuhan tidak lengkap sebab tidak 

memiliki daun seperti tumbuhan lainnya. Meskipun demikian, tanaman buah naga 

juga memiliki akar, batang, cabang, biji, dan juga bunga. Buah naga atau dragon 

fruit merupakan buah yang eksotik, rasanya asam manis menyegarkan dan 

memiliki beragam manfaat untuk kesehatan (Idawati, 2012). 

2.4.1 Buah Naga Merah 

 Buah naga merah merupakan buah yang harus dipanen setelah matang, 

karena jika dipanen mentah maka buah tidak akan matang. Buah ini sudah dapat 
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dipanen 30 hari setelah berbunga. Buah naga daging merah memiliki kulit 

berwarna merah yang cerah dan dilingkupi dengan sisik. Buah naga daging merah 

memiliki daging buah yang berwarna merah. Tak hanya unik, rasa daging 

buahnya juga cukup nikmat. Di antara jenis buah naga lainnya, varian dengan 

daging merah ini banyak digemari karena memiliki karakteristik rasa manis 

melebihi rasa asamnya. Buah naga daging merah atau dalam dunia biologi dikenal 

dengan istilah Hylocereus costaricensis ini tergolong cukup popular di Indonesia 

(Idawati, 2012). 

 Hylocereus polyrhizus yang lebih banyak dikembangkan di Cina dan 

Australia ini memiliki buah dengan kulit berwarna merah dan daging berwarna 

merah keunguan. Rasa buah lebih manis dibanding Hylocereus undatus, dengan 

kadar kemanisan mencapai 13-15 % brix. Hylocereus polyrhizus tergolong jenis 

yanaman yang cenderung berbunga sepanjang tahun. Sayangnya tingkat 

keberhasilan bunga menjadi buah sangat kecil, hanya mencapai 50% sehingga 

produktivitas buahnya tergolong rendah dan rata-rata berat buahnya hanya sekitar 

400 gram (Kristanto, 2008). 

2.4.2 Kandungan Buah Naga Merah 

Pada Kulit buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) terdapat antosianin 

berjenis sianidin 3-ramnosil glukosida 5-glukosida, berdasarkan nilai Rf 2 

(retrogradation factor ) sebesar 0,36-0,38 dan absorbansi maksimal pada panjang 

gelombang dengan λ= 536,4 nm (Anis, 2013). 

 Hylocereus polyrhizus juga kaya akan antioksidan seperti vitamin C dan 

flavonoid, yang dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kosmetik untuk 

mencegah kehilangan kelembapan pada kulit (Sinaga dkk., 2014). Antosianin 
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merupakan salah satu bagian penting dalam kelompok pigmen setelah klorofil. 

Antosianin larut dalam air, menghasilkan warna dari merah sampai biru dan 

tersebar luas dalam buah, bunga, dan daun. Antosianin pada buah naga ditemukan 

pada buah dan kulitnya. Kandungan nutrisi pada daging dan kulit buah naga dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kandungan Nutrisi pada Daging dan Kulit Buah Naga 

Komponen Kadar 

Nutrisi daging buah 11,5 g 

Karbohidrat 0,71 g 

Serat 8,6 g 

Kalsium 9,4 mg 

Fosfor 60,4 g 

Magnesium 0,005 mg 

Betakaroten 0,28 g 

Vitamin B1 0,043 mg 

Vitamin C 9,4 mg 

Niasin 1,297 – 1,300 

Fenol 561,76 mg/100 g 

Nutrisi kulit buah  

Fenol 1.049,18 mg/100 g 

Flavonoid 1.310,10 mg/100g 

Antosianin 186,90 mg/100 g 

Sumber : (Taiwan Food Industrys Develop and Research Authorities, 2005) 

2.4.3 Antosianin 

Antosianin berasal dari bahasa Yunani, anthos yang berarti bunga dan 

kyanos yang berarti biru gelap. Antosianin tersebar luas dalam bunga dan daun, 

dan menghasilkan warna dari merah sampai biru dan merupakan pigmen yang 

larut dalam air. Zat pewarna alami antosianin tergolong ke dalam turunan benzene 

yang ditandai dengan adanya dua cincin aromatik benzena yang dihubungkan 

dengan tiga atom karbon yang membentuk cincin. Antosianin merupakan salah 

satu bagian penting dalam kelompok pigmen setelah klorofil. Antosianin larut 

dalam air, menghasilkan warna dari merah sampai biru dan tersebar luas dalam 

buah, bunga, dan daun. Antosianin umumnya ditemukan pada buah-buahan, 
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sayuran, dan bunga, contohnya pada kol merah, anggur, strawberry, cherry, buah 

naga dan sebagainya (Hernani, 2007). Zat warna ini terdapat pada air sel vakuola. 

Biasanya larut di dalamnya. Antosianin tersebut merupakan suatu glikosida. Jika 

kehilangan gulanya, yang tersisa tinggal antosianidin. Pada lingkungan asam zat 

ini berwarna merah sedangkan pada lingkungan basa berwarna biru dan pada 

lingkungan netral berwarna ungu. Pembentukan antosianin memerlukan gula 

seperti halnya pada pembentukan klorofil (Hernani, 2007). 

Antosianin merupakan kelompok pigmen yang berwarna merah sampai 

biru yang tersebar luas pada tanaman. Antosianin tergolong pigmen yang disebut 

flavonoid. Senyawa golongan flavonoid termasuk senyawa polar dan dapat 

diekstraksi dengan pelarut yang bersifat polar pula. Beberapa pelarut yang bersifat 

polar diantaranya etanol, air dan etil asetat. Kondisi asam akan mempengaruhi 

hasil ekstraksi. Keadaan yang semakin asam apalagi mendekati pH 1 akan 

menyebabkan semakin banyaknya pigmen antosianin berada dalam bentuk kation 

flavilium atau oksonium yang berwarna dan pengukuran absorbansi akan 

menunjukkan jumlah antosianin yang semakin besar. Disamping itu keadaan yang 

semakin asam menyebabkan semakin banyak dinding sel vakuola yang pecah 

sehingga pigmen antosianin semakin banyak yang terekstrak (Anis, 2002).  

2.5 Tepung ATC 

 Tepung ATC (Alkali Treated Cottonii) merupakan hasil produk olahan 

rumput laut jenis Eucheuma cottonii yang dapat digunakan sebagai bahan baku 

untuk pembuatan karaginan murni. Selain itu tepung ATC juga diekspor 

dalam rangka meningkatkan perekonomian Indonesia karena proses lebih 

lanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pengikat dalam industri makanan ternak 
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untuk pasaran Eropa, Amerika, dan Asia Pasifik. Tingginya manfaat dan peranan 

ATC sehingga perlu dipelajari proses pembuatan dan pengolahan rumput laut 

menjadi tepung ATC (Anggadiredja dkk., 2008) 

Rumput laut (Algae) selain diolah dalam bentuk kering juga dapat diolah 

menjadi bentuk tepung, seperti tepung agar-agar dan tepung ATC (Alkali Treated 

Cottonii) yang digunakan sebagai bahan baku untuk pengolahan karaginan murni. 

Jenis rumput laut yang digunakan dalam pembuatan tepung ATC adalah rumput 

laut Eucheuma. Beberapa jenis Eucheuma mempunyai peranan penting sebagai 

penghasil ekstrak karagenan. Kadar karagenan dalam setiap spesies 

Eucheuma berkisar antara 54%-73% tergantung pada jenis dan 

lokasinya. Eucheuma spinosum dan Eucheuma cottonii hasil budidaya di 

Indonesia, kebanyakan untuk komoditas ekspor. Tepung ATC (Alkali 

Treated Cottonii) merupakan hasil produk olahan rumput laut jenis Eucheuma 

cottonii yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan karaginan 

murni. Selain itu tepung ATC juga diekspor dalam rangka meningkatkan 

perekonomian Indonesia karena proses lebih lanjutnya dapat digunakan sebagai 

bahan pengikat dan penstabil dalam industri makanan. Ada tiga tipe dan cara 

pembuatan ATC, yaitu ATC Low Alkali, ATC Chips, dan Seaweed 

Flour atau Semi Refined Carrageenan (SRC) (Noor et al. 1990 diacu dalam Sukri 

2006).  

2.5.1 Rumput Laut (Eucheuma cottonii) 

 Rumput laut atau sea weeds merupakan komoditi hasil laut yang melimpah 

di Indonesia. Pada mulanya orang menggunakan rumput laut hanya untuk sayuran 

tanpa tahu kandungan zat-zat yang terdapat didalamnya. Seiring dengan 
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perkembangan pengetahuan dan peradaban yang semakin maju akhirnya diketahui 

kandungan zat-zat yang terdapat didalam rumput laut tersebut sehingga 

pemanfaatannya akan dapat dioptimalkan tidak hanya sebagai bahan pangan yang 

dikonsumsi langsung secara sederhana tetapi juga merupakan bahan dasar 

pembuatan produk pangan rumah tangga maupun industri makanan skala besar 

(Anggadireja dkk., 2008). 

 Ciri-ciri Eucheuma cottonii yaitu thallus silinder; permukaan licin; 

cartilageneus (menyerupai tulang rawan/muda);  serta berwarna hijau terang, hijau 

olive dan cokelat kemerahan. Percabangan thallus berujung runcing atau tumpul, 

ditumbuhi nodulus (tonjolan-tonjolan) dan duri lunak/tumpul untuk melindungi 

gametangia. Percabangan bersifat dichotomus (percabangan dua-dua) atau 

trichotomus (sistem percabangan tiga-tiga). Habitat rumput laut Eucheuma 

cottonii memerlukan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Oleh karena itu, 

rumput laut ini hanya mungkin hidup pada lapisan fotik, yaitu kedalaman sejauh 

sinar matahari masih mampu mencapainya (Anggadireja dkk., 2008). Kandungan 

kimia rumput laut dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Komposisi Kimia Rumput Laut (Eucheuma cottonii) 

No Komposisi Nilai 

1.  Air 13,90 % 

2.  Protein 2,69 % 

3.  Lemak 0,37 % 

4.  Serat kasar 0,95 % 

5.  Mineral Ca 22,39 ppm 

6.  Mineral Fe 0,121 ppm 

7.  Mineral cu 2,763 ppm 

8.  Taimin 0,14 (mg/100 g) 

9.  Riblovamin 2,7 (mg/100 g) 

10.  Vitamin C 12 (mg/100 g) 

11.  Karagenan 61,52 % 

12.  Abu 17,09 % 

13.  Kadar Pb 0,04 ppm 

Sumber : Departemen Kelautan dan Perikanan (2006) 
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Beberapa jenis Eucheuma mempunyai peranan penting dalam dunia 

perdagangan internasional sebagai penghasil ekstrak karaginan. Kadar karaginan 

dalam setiap spesies Eucheuma berkisar antara 54 – 73 % tergantung pada jenis 

dan lokasi tempat tumbuhnya (Atmadja dkk., 1999). Karaginan merupakan getah 

rumput laut yang diperoleh dari hasil ekstraksi rumput laut merah dengan 

menggunakan air panas (hot water) atau larutan alkali pada temperatur tinggi dan 

penting untuk pangan (Glicksman, 1983 dalam Samsuari 2006). 

Euchema cottoni sebagai penghasil karaginan mempunyai kandungan serat 

yang tinggi. Kadar serat makanan dari rumput laut Eucheuma cottoni mencapai 

67,5% yang terdiri dari 39,47% serat makanan yang tak larut air dan 26,03% serat 

makanan yang larut air sehingga karaginan berpotensi untuk dijadikan sebagai 

bahan makanan yang menyehatkan. Hal Ini didasarkan pada banyak penelitian 

bahwa makanan berserat tinggi mampu menurunkan kolesterol darah dan gula 

darah (Kasim, 2004). 

2.6 Sosis 

 Sosis merupakan makanan yang dibuat dari daging maupun ikan yang 

telah dicincang, dihaluskan, diberi bumbu-bumbu, lalu dimasukkan ke dalam 

pembungkus berbentuk bulat panjang berupa usus hewan atau pembungkus 

buatan. Sosis dapat dikonsumsi dengan memasak, tanpa dimasak, dengan atau 

tanpa diasap. Daging segar dapat diolah oleh konsumen menjadi produk olahan 

daging yang siap saji, seperti sosis (Prayitno dkk., 2009). 

Sosis tergolong produk sistem emulsi. Stabilitas emulsi dapat dicapai bila 

globula lemak yang terdispersi dalam emulsi diselubungi oleh emulsifier (protein 

daging) yang dimantapkan oleh binder dan filler. Permasalahan yang sering kali 
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timbul dalam pembuatan sosis ialah pecahnya emulsi, tekstur yang meremah 

(tidak kompak), terlalu keras maupun terlalu lembek, dan daya ikat air yang 

rendah (Wulandari dkk., 2013).  

Binder merupakan bahan non daging yang ditambahkan ke dalam emulsi 

sosis dengan tujuan untuk menaikkan daya ikat protein terhadap air dan lemak 

sehingga emulsi sosis menjadi stabil. Binder diambil dari bahan yang 

mengandung protein tinggi, seperti sodium kaseinat, gluten, putih telur, susu 

skim, tepung kedelai, konsentrat protein kedelai (Wijanarko dkk., 2012). Bahan 

pengisi adalah bahan yang mampu mengikat sejumlah air tetapi mempunyai 

pengaruh kecil terhadap emulsifikasi. Bahan pengisi yang umum digunakan 

adalah tapioka, tepung terigu, dan sagu. Penambahan lemak bertujuan untuk 

memberikan rasa lezat, sedangkan penyedap dan bumbu memberikan pengaruh 

terhadap rasa produk daging dan juga menambah atau meningkatkan flavor 

(Soeparno, 1994). Sosis yang bermutu baik adalah produk sosis yang telah 

memenuhi standar mutu secara kimia, secara organoleptik sosis harus kompak, 

kenyal atau bertekstur empuk, serta rasa dan aroma yang baik sesuai dengan 

bahan baku yang digunakan (Koapaha dkk., 2011). Syarat mutu sosis dapat dilihat 

pada Tabel 5. 

Tabel 5. Syarat Mutu Sosis Ikan (SNI 01-3820-1995) 

Jenis Analysis Syarat Mutu (5/bb) 

Bau Normal 

Rasa Normal 

Warna Normal 

Kadar air Maks 67,0 

Kadar abu Maks 3,0 

Kadar protein Min 13,0 

Kadar lemak Maks 25,0 

Kadar karbohidrat Maks 8,0 

Sumber : Dewan Standarisai Nasional (1995) 
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2.6.1 Tahapan Pembuatan Sosis 

 Tahapan pengolahan sosis sebagai berikut: pemilihan bahan-bahan yang 

akan digunakan, penggilingan, pencampuran, pemasukkan ke dalam casing, 

pengikatan, pemasakan (perebusan/pengukusan), pendinginan (penyemprotan 

dengan air dingin atau penyimpanan dingin) dan pengemasan. Penggilingan 

bertujuan untuk menyebar ratakan lemak dalam daging. Sebelum digiling daging 

biasanya didinginkan sampai suhu -200C. Hal ini untuk mencegah 

terdenaturasinya protein yang sangat penting sebagai emulsifier. Pada tahap 

pencampuran diharapkan lemak yang ditambahkan akan menyebar secara merata. 

Demikian juga bahan lain seperti serpihan es, garam dapur, bahan pengikat dan 

bahan tambahan lainnya. Suhu adonan pada pencampuran harus dipertahankan 

serendah mungkin. Pemasukkan adonan sosis ke dalam casing menggunakan alat 

khusus (stuffer) bertujuan membentuk dan mempertahankan kestabilan sosis. Pada 

proses ini diusahakan agar udara tidak masuk dalam selongsong. Karena adanya 

udara dalam selongsong akan mempengaruhi tekstur sosis yang dihasilkan. 

Pemasakan dapat dilakukan dengan cara seperti perebusan, pengukusan, 

pengasapan dan kombinasi cara-cara tersebut. Pengasapan dapat memberikan cita 

rasa khas, mengawetkan dan memberi warna khas (Koswara, 2009). 

2.6.2 Bahan Pembuatan Sosis 

2.6.2.1 Tepung Tapioka  

Dalam pembuatan sosis dibutuhkan bahan pengisi yang berfungsi 

meningkatkan stabilitas emulsi olahan, meningkatkan daya ikat air, menurunkan 

susut masak dan menurunkan biaya produksi. Ciri dari bahan pengikat 

diantaranya mempunyai kandungan protein tinggi (Aberle, 2001).  
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Bahan pengisi yang biasanya digunakan dalam pembuatan sosis adalah 

tepung tapioka, tepung sagu, tepung beras dan lain-lain. Bahan pengisi adalah 

bahan yang ditambahkan ke dalam sosis dengan tujuan untuk meningkatkan 

kestabilan emulsi, mengurangi penyusutan selama pemasakan, memperbaiki sifat 

irisan, memperbaiki cita rasa serta mengurangi biaya produksi. Tepung yang 

mengandung pati, mempunyai kegunaan sebagai bahan pengisi yang dapat 

menaikkan daya ikat air dan meningkatkan emulsi lemak sehingga dapat 

menghasilkan mutu sosis yang baik. Pada umumnya tepung ditambahkan sebesar 

5-10% dari berat daging (Singal, 2013). 

2.6.2.2 Es  

Air yang ditambahkan ke dalam adonan sosis biasanya dalam bentuk 

serpihan es, supaya suhu adonan selama penggilingan tetap rendah. Dengan 

adanya es, suhu dapat dipertahankan tetap rendah sehingga protein daging tidak 

terdenaturasi akibat gerakan mesin penggiling dan ekstraksi protein berjalan 

dengan baik (Koswara, 2009) 

Prinsip pembuatan sosis adalah emulsi. Emulsi sosis tersebut sangat 

dipengaruhi oleh jumlah air yang ditambahkan. Penambahan air dalam bentuk es 

batu atau air es pada pembentukan emulsi bertujuan untuk memudahkan ekstraksi 

protein, membantu pembentukan emulsi dan mempertahankan suhu adonan tetap 

rendah akibat pemanasan mekanis. Produk sosis yang emulsi diperoleh dari 

penambah berat atau volume produk pada sosis yang ditambahkan dengan bahan 

pengisi (Irnani, 2014). 
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2.6.2.3 Bawang Putih  

Nama binomial Allium sativum. Bawang putih termasuk klasifikasi 

tumbuhan berumbi lapis atau siung yang bersusun. Pada kenyataannya bawang 

putih hanya diambil manfaat sebagai bumbu dapur yang hanya digunakan untuk 

memberikan rasa sedap dan mantap di setiap masakan. Sehingga bawang putih 

atau Allium sativum sudah menjadi bahan dapur wajib saat memasak karena 

aroma dan rasa yang dihasilkannya menambah sedap setiap resep masakan 

(Untari, 2010). Bawang putih adalah salah satu bahan yang paling umum 

digunakan dalam pembuatan sosis. Selain penyedap makanan, bawang 9 putih 

dipakai sebagai antioksidan dan antimikroorganisme. Bawang putih memiliki 

banyak manfaat, bukan hanya sebagai antibakteri, antivirus dan antijamur tetapi 

juga memiliki efek menguntungkan pada sistem kekebalan tubuh (Ankri, 1999). 

2.6.2.4 Garam  

Bahan tambahan pangan umumnya ditambahkan untuk menjaga dan 

memperbaiki kualitas produk. Garam sebagai bahan tambahan pangan 

mempunyai berbagai fungsi yang menguntungkan. Berbeda dengan industri 

pengolahan tradisional, industri pengolahan modern biasanya terfokus pada 

pemanfaatan garam dalam rangka memperbaiki cita rasa dan penampilan produk 

serta tekstur daging ikan (Winarno, 2001). 

Cita rasa suatu produk biasanya merupakan gabungan dari tiga komponen, 

yaitu aroma, rasa, dan rangsangan mulut. Garam sebagai pembangkit aroma dan 

cita rasa serta penstabil warna daging ikan mempunyai fungsi dan peranan penting 

dalam proses preparasi dan pengolahan pangan. Garam biasanya ditambahkan 
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untuk mempertahankan warna daging dan mendapatkan rasa asin yang diinginkan 

(Buckle, 2000). 

2.6.2.5  Lada  

Lada tidak hanya berfungsi sebagai sumber rasa pedas, namun juga 

sebagai penyedap rasa dan aroma. Lada mengandung beberapa zat kimia seperti 

alkaloid (piperin), eteris, dan resin. Alkaloid tidak berdampak negatif terhadap 

kesehatan bila dikonsumsi dalam jumlah yang tidak berlebihan. Eteris adalah 

sejenis minyak yang dapat memberikan aroma sedap dan rasa enak pada masakan. 

Resin adalah 14 zat yang dapat memberikan aroma harum dan khas bila dipakai 

sebagai bumbu (Sarpian, 2003).  

2.6.2.6 Pala 

 Bumbu-bumbu yang ditambahkan dalam pembuatan sosis dimaksudkan 

untuk menambah cita rasa sesuai selera konsumen. Bumbu yang digunakan dalam 

pembuatan sosis adalah merica, bawang putih, bawang merah, pala, jahe, dan 

MSG. Menurut Soeparno (1994), penambahan bahan penyedap dan bumbu, 

terutama ditujukan untuk menambah atau meningkatkan rasa, karena bahan 

penyedap dapat meningkatkan dan memodifikasi flavour yang berbeda. Beberapa 

bumbu ini bersifat sebagai antioksidan sehingga dapat menghambat ketengikan 

serta memiliki aktivitas antimikroba sehingga dapat menghambat pertumbuhan 

mikroba merugikan. 

Pala adalah salah satu jenis rempah-rempah yang banyak digunakan dalam 

industri makanan, farmasi, dan kosmetik. Biji dan fuli pala (selaput biji) 

digunakan sebagai sumber rempah-rempah, sedangkan daging buah pala sering 

diolah menjadi berbagai produk pangan seperti manisan, sirup, jam, jeli, dan 
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chutney. Minyak biji pala terutama digunakan dalam industri flavour (penambah 

cita rasa) makanan dan dalam jumlah kecil digunakan dalam industri farmasi dan 

kosmetik (Winarti, 2012). 

2.6.2.7 Selongsong  

Casing digunakan untuk memberikan bentuk dan ukuran yang disukai oleh 

konsumen. Casing sosis dibedakan sebagai casing alami dan casing buatan. 

Casing alami ini dibuat dari usus besar sapi, babi, 15 kuda dan lainnya. Untuk 

casing buatan, pada umumnya dibuat dari selulosa, bahan berserat, plastik dan 

kolagen. Namun demikian yang paling baik adalah casing buatan dari kolagen 

(Koswara, 2009). Menurut Kramlich (2002), selongsong buatan terdiri atas empat 

kelompok yaitu sellulosa, kolagen yang dapat dimakan, kolagen yang tidak dapat 

dimakan dan plastik. Pada dasarnya selongsong alami adalah kolagen, selama 

pengolahan sosis, selongsong alami dalam keadaan basah mudah ditembus oleh 

asap dan cairan.  




