
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masa krisis seperti sekarang, diperlukan suatu inovasi untuk menciptakan

produk pangan baru yang bernilai gizi tinggi dan layak untuk dikonsumsi. Buah

durian merupakan salah satu jenis buah yang telah lama berkembang dan ditanam

di wilayah Nusantara. Durian banyak digemari masyarakat karena memiliki rasa

yang enak dan aroma yang khas. Di Kota Pekanbaru, buah durian banyak

diperoleh dari daerah sekitar yang merupakan daerah penghasil durian seperti

Kabupaten Kampar, Provinsi Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Jambi.

Buah durian selama ini hanya dikonsumsi daging buahnya saja, sedangkan

bijinya dibuang, tidak dimanfaatkan. Salah satu alternatif pengolahan biji durian

adalah mengolahnya menjadi tepung dan keripik. Pengolahan biji durian menjadi

tepung dapat meningkatkan daya simpan dan penggunaannya. Tepung biji durian

dapat digunakan sebagai tepung substitusi pada pembuatan kue (kue basah dan

kue kering). Pengolahan keripik durian merupakan salah satu bentuk diversifikasi

dari pengolahan biji durian (Departemen Pertanian, 2012).

Pemanfaatan biji durian sebagai tepung dapat menambah informasi tentang

gizi pada masyarakat. Selain itu, dengan adanya pemanfaatan biji durian ini akan

tercipta lingkungan yang bersih. Biji durian kaya akan karbohidrat terutama

patinya yang cukup tinggi sekitar 42,1% dibanding dengan pati ubi jalar 27,9%

atau singkong 34,7% (Afif, 2009).

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya budaya dan jenis makanan.

Keanekaragaman sumber pangan yang sangat potensial tersebut meliputi pangan

sumber karbohidrat, sumber protein nabati dan hewani, hingga sumber vitamin



dan mineral yang disebut dengan pangan lokal. Salah satu sumber protein hewani

yang cukup sering dikonsumsi oleh masyarakat adalah ayam, ikan, udang, cumi-

cumi dan daging. Bentuk pengolahan pangan yang telah banyak dilakukan adalah

proses pembuatan bakso.

Menurut Suprapti (2003) bakso merupakan produk olahan

daging/ikan/tahu/bahan lain yang telah dihaluskan, dicampur dengan bumbu-

bumbu, tepung dan bahan perekat, kemudian dibentuk bulat-bulat dengan

diameter 2-4 cm atau sesuai dengan selera dan kebutuhan. Sutomo (2009)

menyatakan bahwa bakso merupakan makanan berbahan utama daging, baik sapi,

ikan, udang, cumi-cumi. Umumnya dibentuk menyerupai bola-bola kecil

sehingga orang barat menyebutnya meat ball. Bakso daging yang lezat dan

bermutu tinggi mengandung tepung sebesar 15% dari berat daging. Idealnya,

tepung tapioka yang ditambahkan sebanyak 10% dari berat daging (Wibowo,

2009).

Bakso yang ada di pasaran umumnya merupakan bakso yang berasal dari

daging sapi, walaupun demikian tidak menutup kemungkinan bakso dapat dibuat

dari daging ternak lainnya seperti ayam broiler. Ayam broiler banyak digunakan

dalam pembuatan bakso karena ayam broiler merupakan pilihan yang tepat

mengingat sifat-sifat keunggulannya yaitu bergizi tinggi, termasuk jenis daging

putih, kandungan kolesterol yang rendah, lebih empuk, lembut, halus, tulang dada

lentur, dan jaringan lemak yang minimal. Bakso dibuat dari campuran daging

tidak kurang dari 50% dan pati atau tepung serealia, dengan atau tanpa bahan

tambahan makanan yang diizinkan.



Komposisi kimia daging ayam terdiri dari protein 18,6%, lemak 15,06%,

air 65,95% dan abu 0,79% (Stadelman et al., 1988). Faktor kualitas daging yang

dimakan terutama meliputi warna, keempukan dan tekstur, flavor dan aroma

termasuk bau dan cita rasa serta kesan jus daging (juiceness). Disamping itu,

lemak intramuskular, susut masak (Cooking loss) yaitu berat sampel daging yang

hilang selama pemasakan atau pemanasan, retensi cairan atau pH daging ikut

menentukan kualitas daging (Soeparno, 2009)

Berdasarkan penelitian Setio et al, (2012) peningkatan konsentrasi pati

biji durian dalam bakso ayam sampai level 15% dari bobot adonan bakso tidak

mempengaruhi pH tetapi dapat menurunkan Water Holding Capacity (WHC),

meningkatkan keempukan, memperbaiki tekstur pada mikrostruktur. Selain itu

penambahan pati 15% dari adonan bakso mengubah jumlah bobot daging dalam

adonan bakso. Oleh karena itu diperlukan perbaikan komposisi. Dari penelitian

tersebut tidak memberikan perbedaan yang nyata pada pH, tetapi memberikan

perbedaan yang sangat nyata pada WHC dan keempukan.

Penelitian ini mengacu pada penambahan tepung pada bakso maksimal

15% dari berat daging (Wibowo, 2009). Peneliti menggunakan tepung langsung

dari biji durian melalui serangkaian proses sehingga penambahan tepung biji

durian ditujukan sebagai bahan substitusi terhadap tepung tapioka. Proses

pembuatan tepung biji durian berbeda dengan pati biji durian. Jika tepung biji

durian menjadikan tepung langsung dari biji sedangkan pati hanya memanfaatkan

hasil filtrat dari biji durian. Alasan menggunakan tepung biji durian sebagai

pengganti tepung tapioka dilihat dari kandungan karbohidrat dan protein dari biji

durian lebih tinggi dari tepung tapioka. Substitusi tepung biji durian pada tepung



tapioka terdiri dari 0%, 25%, 50%, 75% dan 100% diduga akan dapat

meningkatkan kualitas organoleptik pada bakso yang menggunakan tepung

tapioka dan tepung biji durian dan dapat diterima oleh konsumen serta dapat

diketahui pada level berapa komposisi yang baik. Oleh karena itu perlu dilakukan

uji hedonik untuk mengukur tingkat kesukaan yang meliputi rasa, tekstur, warna

dan aroma.

1.2. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas hedonik/tingkat

kesukaan dari segi rasa, tekstur, warna dan aroma bakso daging ayam yang

menggunakan substitusi tepung biji durian terhadap tepung tapioka.

1.3. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada

masyarakat tentang kualitas organoleptik bakso daging ayam yang menggunakan

substitusi tepung biji durian terhadap tepung tapioka. Selain itu, memberikan

informasi tentang pemanfaatan limbah biji durian. Sehingga merekomendasikan

level terbaik penggunaan tepung biji durian dalam bakso daging ayam.

1.4. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah penambahan tepung

biji durian akan meningkatkan kualitas organoleptik bakso daging ayam.


