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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2. 1 Bakso 

Bakso merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia yang terbuat dari 

daging. Dengan mencampur daging, garam, bawang, dan tepung tapioka menjadi 

adonan yang kemudian dibentuk menjadi bola-bola seukuran bola ping-pong 

sebelum dimasak dalam air mendidih (Purnomo dan Rahardiyan, 2008). Menurut 

Lestari (1999), bakso merupakan salah satu produk olahan hasil ternak yang berasal 

dari daging dan biasanya disajikan dalam keadaan panas. 

Bakso daging ayam merupakan bakso dengan bahan baku utama daging ayam 

dengan penambahan bumbu seperti bakso pada umumnya. Bahan yang digunakan 

diantaranya: daging ayam, tepung tapioka, putih telur, bawang putih, garam, gula, 

lada, es batu / air es dan pati biji durian.  Berdasarkan dari aspek gizi, bakso 

merupakan makanan yang mempunyai kandungan protein hewani, mineral dan 

vitamin yang tinggi (Yuyun, 2008). Bakso tidak saja digemari oleh remaja, akan 

tetapi juga oleh segala umur dan sudah menyebar ke seluruh pelosok Indonesia 

(Soekarto, 1990). Bahan baku pembuatan bakso dapat berasal dari berbagai daging 

jenis ternak, antara lain, sapi, babi, ayam dan ikan (Purnomo, 1998). Bakso dibuat 

dengan menggunakan daging ayam diharapkan memiliki tekstur yang empuk 

dibanding dengan bakso lain karena serat – serat daging ayam yang lebih kecil. 

Pada pembuatan bakso ditambahkan bahan pengisi yang memiliki banyak 

kandungan amilosa yang terdapat pada pati untuk menentukan kualitas bakso yang 

dihasilkan. Berikut syarat mutu bakso daging yang ditunjukkan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Syarat mutu bakso  

No Kriteria uji Satuan Persyaratan 

1.  Keadaan    

 1.1 Bau  - Normal, khas daging  

 1.2 Rasa - Gurih  

 1.3 Warna - Normal  

 1.4 Tekstur - Kenyal  

2. Air %bb Maksimal 70,0 

3. Abu  %bb Maksimal 3,0 

4.  Protein  %bb Minimal 9,0 

5. Lemak  %bb Minimal 2,0 

6. Boraks  - Tidak boleh ada 

7. Bahan Bambahan Makanan  Sesuai dengan SNI 01-

0222-1987 dan 

revisiannya 

8. Cemaran Logam    

 8.1 Timbal (Pb) mg/kg Maksimal 2,0 

 8.2 Tembaga (Cu) mg/kg Maksimal 20,0 

 8.3 Seng (Zn) mg/kg Maksimal 40,0 

 8.4 Timah (Sn) mg/kg Maksimal 400 

 8.5 Raksa (Hg) mg/kg Maksimal 0,03 

9. Cemaran Arsen (As) mg/kg Maksimal 1,0 

10. Cemaran Mikroba   

 10.1 Angka Lempeng Total Koloni/g Maksimal 1x105 

 10.2 Bakteri Bentuk Coli APM/g Maksimal 10 

 10.3 Escherichia Coli APM/g <3 

 10.4 Enterococci Koloni/g Maksimal 1x103 

 10.5 Clostridium Parfingens Koloni/g Maksimal 1x102 

 10.6 Salmonella - Negative  

Sumber : Dewan Standarisasi Nasional, 1995. 

Bakso adalah jenis makanan yang berupa bola-bola yang terbuat dari daging 

dan tepung. Makanan ini biasanya disajikan dengan kuah dan mie. Bahan-bahan 

yang dibutuhkan dalam pembuatan bakso adalah daging, bahan perekat, bumbu dan 

es batu atau air es. Sering kali jenis bakso di masyarakat pada umumnya diikuti 

dengan nama jenis bahan seperti bakso daging ayam, bakso ikan dan bakso sapi 

atau bakso daging (Wibowo, 2009). Berikut kriteria mutu sensorik bakso yang di 

tunjukkan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Syarat mutu sensoris bakso 

Parameter Bakso daging Bakso ikan 

Penampakan  Bakso bulat halus, berukuran 

seragam, bersih dan cemerlang, 

tidak kusam, sedikitpun tidak 

berjamur dan berlendir 

Bentuk bulat halus, 

berukuran seragam, bersih 

dan cemerelang, 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-bumbu cukup tajam 

Bau khas ikan segar rebus 

dominan sesuai jenis ikan 

yang digunakan dan bau 

bumbu cukup tajam. 

Tidak terdapat bau 

mengganggu, tanpa bau 

amis, tengik, masam atau 

busuk. 

Rasa  Rasa lezat, enak, rasa daging 

dominan rasa bumbu cukup 

menonjol tetapi tidak berlebihan. 

Tidak terdapat rasa asing yang 

mengganggu. 

Rasa lezat, enak rasa ikan 

dominan sesuai jenis ikan 

yang di gunakan, dan rasa 

bumbu cukup menonjol 

tetapi tidak berlebihan. 

Tidak terdapat rasa asing 

yang mengganggu dan 

tidak terlalu asin. 

Tekstur Tekstur kompak, elastis, kenyal, 

tetapi tidak liat atau membal, 

tidak tidak ada serat daging, 

tidak lembek, tidak basah berair 

dan tidak rapuh. 

Tekstur kompak, elastis, 

kenyal, tetapi tidak liat 

atau membal, tidak tidak 

ada serat daging, tanpa 

duri atau tulang, tidak 

lembek, tidak basah berair 

dan tidak rapuh. 

Sumber: Wibowo, 2006. 

2. 2 Daging Ayam 

Ayam yang digunakan oleh masyarakat untuk diolah biasanya adalah ayam 

potong. Disamping harganya lebih murah daripada ayam kampung, ayam potong 

yang masih muda memiliki daging yang empuk dan cocok untuk masakan ayam 

panggang, grill atau ayam goreng. Lemaknya sedikit, makin tua umur ayam makin 

banyak lemaknya. Untuk pengolahan ayam potong sendiri tidak berbeda dengan 
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daging. Ayam yang telah dipotong perlu didiamkan dahulu sekitar 4 jam. Warna 

merah tua pada daging ayam karena adanya pigmen myoglobin (Tarwotjo, 1998). 

Untuk memilih daging ayam segar yang biasa perlu diperhatikan beberapa 

hal, yaitu warna daging yang putih kekuningan, warna lemak yang putih 

kekuningan dan merata di bawah kulit, memiliki bau yang segar, kekenyalan yang 

elastis dan tidak ada tanda-tanda memar atau tanda lain yang mencurigakan 

(Litbang Deptan, 2007). 

Daging ayam broiler banyak diminati masyarakat disebabkan oleh teksturnya 

yang elastis, artinya jika ditekan dengan jari, daging dengan cepat akan kembali 

seperti semula. Jika ditekan daging tidak terlalu lembek dan tidak berair. Warna 

daging ayam segar adalah kekuning-kuningan dengan aroma khas daging ayam 

broliler tidak amis tidak berlendir dan tidak menimbulkan bau busuk (Kasih dkk, 

2012). 

Menurut Kasih dkk, (2012), saat ini masyarakat Indonesia lebih banyak 

mengenal daging ayam broiler sebagai daging ayam potong yang biasa dikonsumsi 

karena kelebihan yang dimiliki seperti kandungan atau nilai gizi yang tinggi 

sehingga mampu memenuhi kebutuhan nutrisi dalam tubuh, mudah di peroleh, 

dagingnya yang lebih tebal, serta memiliki tekstur yang lebih lembut dibandingkan 

dengan daging ayam kampung dan mudah didapatkan di pasaran maupun 

supermarket dengan harga yang terjangkau. Namun selain kelebihan, daging ayam 

broiler mempunyai kelemahan. Kandungan gizi daging ayam broiler yang cukup 

tinggi menjadi tempat yang baik untuk perkembangan mikroorganisme pembusuk 

yang akan menurunkan kualitas daging sehingga berdampak pada daging menjadi 
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mudah rusak. Karakteristik daging broiler yang baik menurut (SNI 01-4258-2010), 

antara lain adalah sebagai berikut.  

a) Warna putih kekuningan cerah (tidak gelap, tidak pucat, tidak kebiruan, tidak 

terlalu merah).  

b) Warna kulit ayam putih kekuningan, cerah, mengkilat dan bersih. Bila 

disentuh, daging terasa lembab dan tidak lengket (tidak kering). 

c) Bau spesifik daging (tidak ada bau menyengat, tidak berbau amis, tidak 

berbau busuk). 

d) Konsistensi otot dada dan paha kenyal, elastis (tidak lembek). Bagian dalam 

karkas dan serabut otot berwarna putih agak pucat, pembuluh darah dan sayap 

kosong (tidak ada bercak darah).  

Tabel 3. Komposisi kimia daging ayam  

Komponen Jumlah 

Kalori (g)    30,20 

Protein (g)   18,20 

Lemak (g)    25,00 

Karbohidrat (g)     0,00 

Kalsium (mg)   14,00 

Fosfor (mg)  200,00 

Besi (mg)      1,50 

Vitamin A (SI)  810,10 

Vitamin B1 (mg)      0,08 

Vitamin C (mg)     0,00 

Air (g)    55,90 

Bdd (%)   58,00 

Sumber : Departemen Kesehatan RI, (1996). 

Daging ayam mengandung gizi yang tinggi, protein pada ayam yaitu 18,2 g 

/100 g daging ayam broiler, sedangkan lemaknya berkisar 25,0 g. (Depkes, 1996). 

Untuk memperjelas zat yang dikandung daging ayam broiler, maka dapat dilihat 

pada Tabel 3. 
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2. 3 Rumput Laut 

Rumput laut termasuk dalam anggota alga (tumbuhan memiliki klorofil atau 

zat hijau daun). Tumbuhan yang hidup diperairan dangkal dan menempel pada 

karang yang mati ini dibagi ke dalam 4 kelas besar, yaitu Rhodophyceae (alga 

merah), Phaeophyceae (alga biru hijau), Chlorophyceae (alga biru hijau). Rumput 

laut banyak digunakan sebagai bahan baku industri. Contohnya adalah alga coklat, 

yang digunakan untuk bahan baku es krim, pengolahan tekstil, pabrik farmasi, 

semir sepatu, dan pabrik cat. Alga merah untuk bahan baku industri makanan, 

farmasi, penyamakan kulit, dan pembuatan bir. Selain itu, rumput laut dapat juga 

digunakan sebagai bahan untuk pupuk tanaman, campuran makanan ternak dan juga 

bahan baku kosmetik. Rumput laut diketahui kaya akan nutrisi essensial, seperti 

enzim, asam nukleat, asam amino, mineral, trace elements, dan vitamin A,B,C,D,E 

dan K. Karena kandungan gizinya yang tinggi, rumput laut mampu meningkatkan 

sistem kerja hormonal, limfatik, dan juga syaraf. Selain itu, rumput laut juga bisa 

meningkatkan fungsi pertahanan tubuh, memperbaiki sistem kerja jantung dan 

peredaran darah, serta sistem pencernaan. Rumput laut dikenal juga sebagai obat 

tradisional untuk batuk, asma, bronkhitis, TBC, cacingan, sakit perut, demam, 

rematik, bahkan dipercaya dapat meningkatkan daya seksual. Kandungan 

yodiumnya diperlukan tubuh untuk mencegah penyakit gondok (Abumiedi, 2007). 

Berikut gambar rumput laut yang ditampilkan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Rumput laut Eucheuma cottonii (dokumentasi pribadi) 

 

 Karagenan adalah bahan alami pembentuk gel yang dapat digunakan untuk 

mengenyalkan mie basah dan bakso sebagai alternatif yang aman pengganti boraks. 

Karagenan dihasilkan dari rumput laut Eucheuma.sp yang telah dibudidayakan di 

berbagai perairan Indonesia. Selain 1 kilogram bakso dibutuhkan 0,5-1,5 gram 

karagenan untuk mengenyalkannya (Muslifa, 2006). Berikut tabel komposisi 

kimiawi beberapa jenis rumput laut yang ditunjukkan pada Tabel 4.  

Tabel 4. Komposisi kimiawi beberapa jenis rumput laut 

Jenis Rumput 

laut 

Karbohidrat 

% 

Protein 

% 

Lemak 

% 

Air 

% 

Abu 

% 

Serat 

kasar 

% 

E. Cottonii 57,52  3,46 0,93 14,96 16,05   7,08 

Sargassum sp 19,06  5,53 0,74 11,71 34,57 28,39 

Turbinaria sp 44,90 4,79 9,73   9,73 33,54 16,38 

Glacelaria sp 41,68 6,59 0,68   9,38 32,76   8,92 

Sumber: Yunizal, 2004 

Karagenan adalah senyawa yang diekstraksi dari rumput laut Famili 

Rhophyceae seperti Euchema spinosum dan Euchema cottonii, terdiri dari rantai 

poliglikan bersulfat dengan massa molekuler kurang lebih diatas 100.000 kDa serta 

berhidrokoloid. Karagenan mempunyai sifat fungsional yang sangat baik yang 

berguna untuk mengontrol kadar air dan berfungsi sebagai sistem yang 

menstabilkan dalam pangan. Selain itu, karagenan dapat berguna untuk 
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memperbaiki tekstur dan sistem fungsional dalam pati. Karagenan banyak 

digunakan dalam industri pangan, salah satu contohnya untuk membuat gel susu 

dan untuk penstabil produk seperti pengemulsi susu coklat, lemak dan es krim 

(Langendorff dkk, 2000).  

Menurut Imeson (1999), penggunaan karagenan yang luas disebabkan karena 

karagenan memiliki berbagai sifat yang penting dalam formulasi makanan. Sifat-

sifat tersebut antara lain, kejernihan dan kekukuhan gel karagenan, suhu 

pembentukan gel yang tinggi, pembentukan gel yang cepat, kemampuan untuk 

menyediakan tekstur yang diinginkan, serta tekstur yang dihasilkan oleh 

penambahan karagenan memiliki rentang yang luas. 

2. 4 Wortel  

Wortel (Daucus carota L.) merupakan tanaman yang sangat bermanfaat 

karena banyak mengandung betakaroten. Semakin orange warnanya, maka 

semakin tinggi pula kandungan betakarotennya. Pemanenan wortel harus dilakukan 

secara hati-hati agar tidak terjadi luka pada umbinya. Luka akan menyebabkan 

masuknya bakteri, antara lain bakteri kelompok Leuconostoc yang cepat sekali 

tumbuh dan menguraikan gula yang ada dalam wortel yang akan diubah menjadi 

dextran yaitu senyawa berbentuk lendir sehingga wortel tidak layak untuk 

dikonsumsi (Kumalaningsih, 2006). Berikut gambar sayuran wortel yang yang 

ditampilkan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Wortel Daucus carota L. (dokumentasi pribadi) 

Wortel merupakan sayuran yang multi khasiat bagi pelayanan kesehatan 

masyarakat luas. Di Indonesia wortel dapat dianjurkan sebagai bahan pangan 

potensial untuk mengentaskan masalah penyakit kurang vitamin A karena 

kandungan karoten (pro vitamin A) pada wortel dapat mencegah penyakit rabun 

senja (buta ayam) dan masalah kurang gizi. Beta karoten di dalam tubuh akan 

diubah menjadi vitamin A, zat gizi yang sangat penting untuk fungsi retina 

(Khomsan, 2007).  

Wortel segar mengandung air, protein, karbohidrat, lemak, serat, abu, nutrisi 

anti kanker, gula alamiah (fruktosa, sukrosa, dekstrosa, laktosa, dan maltosa), 

pektin, glutanin, mineral (kalsium, fosfor, besi dan natrium), vitamin (betakaroten, 

B1 dan C) serta asparagine. Betakaroten merupakan anti oksidan yang menjaga 

kesehatan dan menghambat proses penuaan. Selain itu betakaroten bisa mencegah 

dan menekan pertumbuhan sel kanker serta melindungi asam lemak tidak jenuh 

ganda dari proses oksidasi. Jika tubuh memerlukan vitamin A maka betakaroten di 

hati akan diubah menjadi vitamin A. Fungsi vitamin A bisa mencegah buta senja, 

mempercepat penyembuhan luka dan mempersingkat lamanya sakit campak. 

Sebuah wortel ukuran sedang mengandung sekitar 12000 SI betakaroten. 

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa dengan mengkonsumsi wortel yang 
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dikukus sebentar akan memperbesar penyerapan betakaroten (Kumalaningsih, 

2006). Berikut ini komposisi zat gizi wortel tiap dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Komposisi zat gizi wortel  

Kandungan Gizi Satuan Depkes RI (1996) DKBM (2009) 

Energi kal  41 36,0 

Protein g         0,93   1,0 

Lemak g         0,24   0,6 

Karbohidrat g         9,58   7,9 

Serat mg       2,8   1,0 

Kalsium mg  33 45,0 

Fosfor mg  35 74,0 

Besi mg  -   1,0 

Natrium mg  69 70,0 

Vitamin A SI -      7125 

Tiamin mg  -    0,04 

Riboflavin Mg -    0,04 

Niasin mg  -  1,0 

Vitamin C mg     5,9 18,0 

Air g     88,29 89,9 

Gula total -      4,74 - 

Kalium  mg               320 - 

Vitamin  IU          16706 - 

Vitamin K  mg  13,2 - 

Sumber : Daftar Komposisi Bahan Makanan, 2009 dan Direktorat Gizi, Depkes RI, 

1996. 

2. 5 Bahan Baku 

Menurut Wibowo (2009), bahan dasar bakso daging sapi menurut adalah 

sebagai berikut : 

2. 5. 1 Tepung Tapioka 

Tepung tapioka merupakan hasil olahan dari singkong. Dalam pembuatannya 

sebelum menjadi tepung, singkong diekstrak terlebih dahulu. Tepung tapioka 

banyak digunakan sebagai bahan pengental dan bahan pengikat dalam industri 

makanan, sedangkan ampas tapioca banyak dipakai sebagai campuran makanan 

ternak. Pada umumnya masyarakat Indonesia mengenal dua jenis tapioka, yaitu 

tapioka kasar dan tapioka halus. Tapioka kasar masih mengandung gumpalan dan 
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butiran ubi kayu yang masih kasar, sedangkan tapioka halus merupakan hasil 

pengolahan lebih lanjut dan tidak mengandung gumpalan lagi (Suprapti, 2005). 

Menurut Wibowo (2000), untuk menghasilkan bakso daging yang lezat dan 

bermutu tinggi, jumlah tepung tapioka yang digunakan paling banyak 15% dari 

berat bahan. Idealnya, tepung tapioka yang ditambahkan sebesar 10% dari berat 

bahan. Syarat mutu tepung tapioka dapat dilihat di Tabel 6. 

Tabel 6. Syarat mutu tepung tapioka menurut SNI 01-3451-1994  

No Jenis Persyaratan 

Mutu I  Mutu II Mutu III 

1.     Keadaan Sehat, tidak berbau apek atau 

asam, murni tidak ada keliatan ampas dan 

benda asing 

2. 15  15  15 Kadar air maksimum (%)  

3. 0,60 0,60  0,60 Kadar abu maksimum (%)  

4. 0,60 0,60  0,60 Serat dan benda asing (%)  

5. 3-4  2,5-3  <2,5 Kekentalan (Engler)  

6.  

1,0  

10,0 

40 

0,05  

0,5 

 

1,0 

10,0 

40  

0,05 

0,5  

 

1,0 

10,0 

40 

0,05 

0,5 

Cemaran logam: 

- Timbal (Pb) (mg/kg)  

- Tembaga (Cu) (mg/kg)  

- Seng (Zn) (mg/kg)  

- Raksa (Hg) (mg/kg)  

- Arsen (As) (mg/kg)  

7.  

10x106 

 

10  

10 x104  

 

10 x106  

 

10  

10 x104  

 

10 x106 

 

10 

10 x104 

Cemaran mikroba 

- Angka lempeng total maksimum    

(koloni/gram)  

- E. coli maksimum(koloni/gram)  

- Kapang maksimum (koloni/gram)  

Sumber: Badan Standarisasi Nasional, 1994 

Kandungan zat gizi tepung tapioka dengan berat kering dapat dilihat pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Kandungan Zat Gizi pada Tepung Tapioka  

Kandungan zat Jumlah Satuan 

Kalori            363 g  

Karbohidrat              88,2 % 

Kadar air      9,0 % 

Lemak     0,5 % 

Protein    1,1 % 

Ca            84 mg 

P          125 mg 

Fe  1,0 mg 

Vitamin B1  0,4 mg 

Vitamin C             0 mg 

Sumber : Suprapti, 2005. 

2. 5. 2 Bumbu 

Bumbu adalah penguat rasa atau bahan pembentuk pada masakan. Bumbu 

yang dimaksud antara lain bawang merah, bawang putih, garam, dan merica halus 

bertujuan untuk menghasilkan cita rasa bakso yang menjadi lezat dan mantap 

(Wibowo, 2009). 

2. 5. 3 Es atau Air Es 

Es yang digunakan berupa es batu. Es ini berfungsi untuk menjaga elastisitas 

daging, sehingga bakso yang dihasilkan akan lebih kenyal (Wibowo, 2009). 

Daging segar yang telah dipilih dan dihilangkan lemak dan uratnya kemudian 

dipotong lebih kecil untuk memudahkan proses penggilingan. Es batu dimasukkan 

pada waktu penggilingan untuk menjaga elastisitas daging, sehingga bakso yang 

dihasilkan akan lebih kenyal. Daging yang telah lumat dicampur dengan tepung 

tapioka dan bumbu-bumbu yang telah dihaluskan. Daging digiling kembali 

sehingga daging, tepung tapioka, dan bumbu dapat bercampur homogen 

membentuk adonan yang halus (Widyaningsih dan Murtini, 2006). 
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Adonan yang terbentuk dimasukkan ke dalam wadah, kemudian dicetak 

bulatan bola kecil. Cara mencetak dapat dilakukan dengan tangan yaitu dengan cara 

membentuk adonan dan kemudian ditekan sehingga adonan yang telah memadat 

akan keluar berupa bulatan, dapat juga digunakan sendok kecil untuk mencetaknya. 

Bulatan bakso yang sudah terbentuk kemudian langsung direbus di dalam panci 

yang berisi air mendidih. Kemudian perebusan dilakukan sampai bakso matang 

yang ditandai dengan mengapungnya bakso kepermukaan. Bakso yang telah 

matang kemudian ditiriskan, setelah dingin bakso dapat dikemas atau dipasarkan 

(Widyaningsih dan Murtini, 2006). 

2. 6 Komposisi Proksimat 

Analisis proksimat dilakukan untuk mengetahui komponen utama dari suatu 

bahan. Komponen utama makanan umumnya terdiri dari kadar air, kadar abu, kadar 

protein, kadar lemak dan kadar karbohidrat. Analisis ini perlu untuk dilakukan 

karena menyediakan data kandungan utama dari suatu bahan makanan. Faktor lain 

adalah karena analisis proksimat dalam makanan berkenaan dengan kandungan gizi 

dari bahan makanan tersebut. Kandungan gizi perlu diketahui karena berhubungan 

dengan kualitas makanan tersebut. Analisis proksimat umumnya tidak mahal dan 

relatif mudah untuk dilakukan (Mirsya, 2011). 

2. 6. 1 Air 

Kadar air sangat berpengaruh terhadap mutu bahan pangan, dan hal ini salah 

satu sebab mengapa dalam pengolahan pangan air tersebut sering dikeluarkan atau 

dikurangi dengan cara penguapan, pengentalan dan pengeringan. Pengurangan air 

disamping bertujuan untuk mengawetkan juga mengurangi besar dan berat bahan 

pangan sehingga memudahkan dan menghemat pengepakan (Winarno, 1992). Air 
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merupakan salah satu komponen utama dalam bahan dan produk pangan karena 

kandungan air dalam bahan cukup besar jumlahnya dan dapat mempengaruhi 

warna, tekstur, serta cita rasa. Kandungan air dalam bahan makanan menentukan 

kesegaran dan daya tahan bahan, oleh karena itu air sangat penting dalam bahan 

atau produk pangan (Winarno, 1992). 

2. 6. 2 Abu 

Abu total didefinisikan sebagai residu yang dihasilkan pada proses 

pembakaran bahan organik pada suhu 550oC, berupa senyawa anorganik dalam 

bentuk oksida, garam dan mineral. Abu total yang terkandung didalam produk 

pangan sangat dibatasi jumlahnya, kandungan abu total bersifat kritis. Kandungan 

abu total yang tinggi dalam bahan dan produk pangan merupakan indikator yang 

sangat kuat bahwa produk tersebut potensi bahayanya sangat tinggi untuk 

dikonsumsi. Tingginya kandungan abu berarti tinggi pula kandungan unsur-unsur 

logam dalam bahan atau produk pangan (Sudarmaji, 1997). Penentuan abu total 

dapat digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain :  

1. Menentukan baik tidaknya suatu proses pengolahan. 

2. Mengetahui jenis bahan yang digunakan. 

3. Penentuan abu total sangat berguna sebagai parameter nilai gizi bahan 

makanan. Kandungan abu yang tidak larut dalam asam yang cukup tinggi 

menunjukkan adanya pasir atau kotoran yang lain (Sudarmaji, 1997). 

2. 6. 3 Protein 

Protein merupakan salah satu kelompok makronutrien. Tidak seperti bahan 

makanan makronutrien lain (lemak dan karbohidrat), protein ini berperan lebih 

penting dalam pembentukan biomolekul daripada sebagai sumber energi, namun 
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demikian apabila organisme dapat juga dipakai sebagai sumber energi (Winarno, 

1992). 

Protein merupakan suatu zat makanan yang penting bagi tubuh, karena zat ini 

disamping berfungsi sebagai bahan bakar di dalam tubuh juga berfungsi sebagai zat 

pembangun dan pengatur. Protein adalah sumber asam-asam amino yang 

mengandung unsur-unsur C, H, O, N yang tidak dimiliki lemak atau karbohidrat. 

Molekul protein mengandung pula fosfor, belerang, dan ada jenis protein yang 

mengandung unsur logam seperti besi dan tembaga (Winarno, 1992). 

2. 6. 4 Lemak 

Menurut Winarno (1992), lemak dan minyak merupakan zat makanan yang 

penting untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Satu gram lemak dapat 

menghasilkan energi 9 kal, sedangkan karbohidrat dan protein hanya menghasilkan 

4 kal/gram. Lemak tersusun atas unsur karbon (C), hidrogen (H), dan oksigen (O). 

Sifat lemak tidak larut air tetapi larut dalam pelarut hexan, eter, benzene, dan 

kloroform. Lemak merupakan ester dari gliserol dan asam lemak. 

2. 6. 5 Karbohidrat 

Karbohidrat mempunyai peranan penting dalam menentukan karakteristik 

bahan makanan misalnya rasa, warna, tekstur. Karbohidrat didalam tubuh berguna 

untuk mencegah timbulnya kitosis, pemecahan protein tubuh yang berlebihan, 

kehilangan mineral, serta berguna untuk membantu metabolisme lemak dan protein. 

Di dalam tubuh manusia karbohidrat dapat dibentuk dari beberapa asam amino dan 

sebagian dari gliserol lemak (Winarno, 1995). 

Karbohidrat tidak hanya terdapat dalam bahan nabati, baik berupa gula 

sederhana, heksosa, pentosa, maupun karbohidrat dengan berat molekul seperti pati, 
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pektin, selulosa, dan lignin. Berbagai polisakarida seperti pati, banyak terdapat 

dalam serealia dan umbi-umbian (Winarno, 1992). 

2. 6. 6 Organoleptik

Berdasarkan tingkat sensitifitas dan tujuan setiap pengujian dikenal empat 

macam panelis yaitu 

1. Panelis Pencicip Perorangan

Panelis perorangan ini merupakan kepekaan yang sangat tinggi, tingkat

kepekaan ini diperoleh selain pembawaan dari lahir juga berasal dari pengalaman. 

Panelis ini digunakan dalam industri makanan seperti pencicip kopi, anggur, dan es 

krim (Purwaningsih, 2006). 

2. Panelis pencicip terbatas

Panelis pencicip terbatas biasanya digunakan untuk menghindari

ketergantungan pada pencicip perorangan dengan menggunakan 3-5 orang yang 

mempelajari tingkat kepekaan yang tinggi (Purwaningsih, 2006). 

3. Panelis terlatih

Panelis terlatih didapat dari pilihan dan seleksi yang kemudian berlatih secara

berkala dan lolos pada evaluasi kemampuan. Panelis ini berjumlah 10-14 orang 

(Driyani, 2007). 

4. Panelis agak terlatih

Panelis agak terlatih merupakan kelompok dimana anggotanya merupakan hasil 

seleksi. Pada umumnya terdiri dari individu yang secara spontan mau bertindak 

sebagai penguji, dengan memberikan penjelasan tentang sampel dan sifat-sifat yang 

akan dinilai. Panelis ini terdiri dari 15-20 orang (Driyani, 2007). 


