
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Bakso Ayam

Bakso merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia yang terbuat dari

daging. Dihasilkan 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.

Badan Standar Nasional Indonesia menyebutkan bahwa bakso daging merupakan

makanan berbentuk bulatan atau lain yang diperoleh dari campuran daging ternak

(kadar daging tidak kurang dari 50%) dan pati atau serelia dengan atau tanpa

penambahan makanan yang diizinkan (BSN, 1995).

Bakso daging ayam merupakan bakso dengan bahan baku utama daging ayam

dengan penambahan bumbu – bumbu sebagaimana bakso pada umumnya. Bahan

– bahan yang digunakan diantaranya : daging ayam, tepung tapioka, putih telur,

bawang putih, garam, gula, lada, es batu / air es dan pati biji durian. Ditinjau 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). Pembuatan bakso dengan menggunakan daging ayam

diharapkan memiliki tekstur yang empuk dibanding dengan bakso lain karena

serat – serat daging ayam yang lebih kecil. Proses pembuatan bakso ditambahkan



bahan pengisi yang memiliki banyak kandungan amilosa yang terdapat pada pati

untuk menentukan kualitas bakso yang dihasilkan.

2.2. Tepung Tapioka

Kualitas bakso ditentukan oleh bahan baku serta tepung yang digunakan

dan perbandingannya di dalam adonan. Sedangkan faktor lain yang

mempengaruhi kualitas bakso diantaranya adalah bahan-bahan tambahan yang

digunakan serta cara memasaknya (Daniati, 2005). Tepung tapioka merupakan

salah satu bahan penunjang dalam pembuatan bakso. Tepung tapioka diperoleh

dari hasil ekstraksi umbi ketela pohon (Manihot utilissima) yang umumnya terdiri

dari tahap pengupasan, pencucian, pemarutan, pemerasan, penyaringan,

pengendapan, pengeringan dan penggilingan (Iryanto, 1985).

Widyastuti (1998) menyatakan bahwa  dalam pembuatan makanan, tepung

tapioka berfungsi sebagai bahan pengental (penstabil) dan pembentuk tekstur.

Menurut Suprapti (2003), tepung tapioka dapat berfungsi sebagai bahan perekat

dan bahan pengisi adonan bakso, dengan demikian jumlah bakso yang dihasilkan

lebih banyak. Dosis yang digunakan adalah 100-400 g untuk tiap 1 kg daging

sapi/ikan giling. Bahan pengisi yang dimaksud untuk meningkatkan kapasitas air,

memperbaiki tekstur dan meningkatkan nilai ekonomi serta sebagai bahan pengisi

karena sifatnya dapat membentuk gel bila dipanaskan. Pada saat pemanasan

protein daging mengalami pengerutan dan molekul-molekul pati mengisi rongga-

rongga diantar benang-benang protein dan granula pati apabila dimasukkan

kedalam air dingin akan menyerap air dan membengkak (Naruki dan Kanoni,

1992)



Tabel 2.1. Kandungan Nutrisi Pada Tepung Tapioka
Komposisi Jumlah
Kalori (per 100 g) 363
Karbohidrat (%) 88.2
Kadar air (%) 9.0
Lemak (%) 0.5
Protein (%) 1.1
Ca (mg/100 g) 8.4
P (mg/100 g) 125
Fe (mg/100 g) 1.0
Vitamin B1 (mg/100 g) 0.4
Vitamin C (mg/100 g) 0
Sumber : Soemarno (2007)

2.3. Biji Durian

Biji durian merupakan bagian dari buah durian yang tidak dikonsumsi oleh

sebagian besar masyarakat karena berlendir dan menimbulkan rasa gatal pada

lidah. Padahal dilihat dari kandungan gizinya, biji durian cukup berpotensi

sebagai sumber gizi, yaitu mengandung protein, karbohidrat, lemak, kalsium dan

fosfor. Oleh karena itu, biji durian dapat dijadikan alternatif olahan makanan

berupa tepung yang dapat menambah informasi tentang gizi pada masyarakat dan

menciptakan lingkungan yang bersih (Jufri et al, 2006). Bila ditinjau dari

komposisi kimianya, biji durian cukup berpotensi sebagai sumber gizi, yaitu

mengandung protein 9,79 % , karbohidrat  30%, kalsium 0,27% dan fosfor 0,9 %

(Winarti dan Purnomo, 2006).

Berat buah durian 1,5-4  kg,  tebal  kulit  5-10  mm,  jumlah  biji perbuah

15-35,  sedang  produksi  buah  per pohon  dapat  mencapai  200-800  buah

(Trubus, 1995). Selama ini, buah durian yang lebih umum dikonsumsi adalah

bagian salut buah atau daging nya. Persentase berat bagian ini termasuk rendah

yaitu hanya 20-35%. Hal ini berarti kulit (60-75%) dan biji (5-15%) belum

termanfaat secara maksimal (Wahyono, 2009).



Biji terbungkus oleh daging buah, dimana daging buah tersebut

strukturnya tipis sampai tebal yang berwarna putih, kuning atau kemerah-merahan

dan merah tembaga. Biji durian berbentuk bulat telur sampai lonjong (Barus dan

Syukri, 2008). Manfaat durian selain sebagai makanan buah segar dan olahan

lainnya, terdapat manfaat dari bagian lainnya, yaitu: biji durian yang memiliki

kandungan pati cukup tinggi, berpotensi sebagai alternatif pengganti makanan

(dapat dibuat bubur yang dicampur daging buahnya) (Jombangkab, 2011).

Biji durian berbentuk bulat-bulat, berkeping dua, berwarna putih

kekuning-kuningan atau coklat muda. Tiap rongga terdapat 2-6 biji atau lebih. Biji

durian merupakan alat atau bahan perbanyakan tanaman secara generatif, terutama

untuk batang bawah pada penyambungan (Rukmana, 1996). Pengolahan biji

durian memerlukan penanganan khusus yaitu pada saat penghilangan lendir pada

biji durian. Apabila lendir tidak dihilangkan maka akan mempengaruhi rasa pada

tepung ataupun keripiknya. Lendir dihilangkan dengan cara menambahkan garam

6% pada biji durian, dicampur, diaduk-aduk dibawah air mengalir (Departemen

Pertanian, 2012).

Tabel 2.2. Kandungan nutrisi 100 g biji durian
Zat per 100 g biji per 100 g biji

Segar (mentah) telah dimasak
Tanpa kulit tanpa kulit

Kadar air 51,5 g 51,1 g
Lemak 0,4 g 0,2-0,23 g
Protein 2,6 g 1,5 g
Karbohidrat 43,6 g 43,2 g
Serat kasar 0,7-0,71 g
Nitrogen 0,297 g
Abu 1,9 g 1,0 g
Kalsium 17 mg 3,9-88,8 mg
Pospor 68 mg 86,65-87 mg
Besi 1,0 mg 0,6-0,64 mg
Natrium 3 mg
Kalium 962 mg



Beta karotin 250 μg
Riboflavin 0,05 mg 0,05-0,052mg
Thiamin 0,03-0,032mg
Niacin 0,9 mg 0,89-0,9 mg
Sumber : Nurfiana et al, (2009)

2.4.Sifat Organoleptik

Penilaian organoleptik yaitu suatu ilmu penilaian yang digunakan untuk

mengungkapkan, mengukur, menganalisis dan menginterpretasikan reaksi-reaksi

seseorang terhadap karakteristik pangan dan bahan lainnya yang dinyatakan oleh

penglihatan, perasa, peraba dan pendengar (Nasoetion, 1998). Menurut Soewarno

dan Soekarto (1981), pengujian organoleptik adalah pengujian yang didasarkan

pada proses penginderaan. Penginderaan diartikan sebagai suatu proses fisio-

psikologis, yaitu kesadaran atau pengenalan alat indra akan sifat – sifat benda

karena adanya rangsangan yang diterima alat indra yang berasal dari benda

tersebut. Penginderaan dapat juga berarti reaksi mental (sensation) jika alat indra

mendapat rangsangan (stimulus). Reaksi atau kesan yang ditimbulkan karena

adanya rangsangan dapat berupa sikap untuk mendekati atau menjauhi, menyukai

atau tidak menyukai akan benda penyebab rangsangan.

Uji kesukaan juga disebut uji hedonik. Pada uji hedonik panelis

dimintakan tanggapan pribadinya tentang kesukaan atau sebaliknya. Uji kesukaan

pada dasarnya merupakan pengujian yang panelisnya mengemukakan respon

berupa senang tidaknya terhadap sifat bahan yang di uji. Pengujian ini umumnya

digunakan untuk mengkaji reaksi konsumen terhadap suatu bahan. Oleh karena itu

panelis sebaiknya diambil dalam jumlah besar, yang mewakili populasi

masyarakat tertentu. Skala nilai yang digunakan dapat berupa nilai numerik

dengan keterangan verbalnya atau keterangan verbalnya saja dengan kolom yang



dapat diberi tanda panelis. Skala nilai dapat dinilai dalam arah vertikal atau

horizontal (Kartika, 1988).

Disamping panelis mengemukakan tanggapan senang, suka atau

sebaliknya, mereka juga mengemukakan tingkat kesukaannya. Tingkat-tingkat

kesukaan ini disebut skala hedonik (Soekarto, 1985). Diantara suka dan agak suka

kadang-kadang ada tanggapan yang disebut netral, yaitu bukan suka tetapi juga

bukan tidak suka (neither like not dislike). Skala hedonik berbeda dengan skala

kategori lainnya dan responnya diharapkan tidak melihat dengan bertambah

besarnya karakteristik fisik, namun menunjukkan suatu puncak (preferency

maximum) di atas dan rating yang menurun di bawah (Raharjo, 1998). Uji

organoleptik pada produk pangan kadang-kadang secara sempit disebut uji juta

rasa. Hal ini karena penilaian mutu pangan dengan pencicipan cita rasanya sangat

menonjol (Soekarto, 1990).

Tingkat kesukaan konsumen dapat diukur menggunakan uji organoleptik

melalui alat indra. Kegunaan uji ini diantaranya untuk pengembangan produk baru

(Soekarto, 1985). Menurut Winarno (1997), bahwa pengujian bahan pangan tidak

hanya dilihat dari aspek kimiawinya saja, tetapi juga ditilik dari cita rasa dan

aroma. Oleh karena itu uji organoleptik perlu dilakukan untuk mengetahui

seberapa jauh produk bakso dapat disukai oleh konsumen. Mutu organoleptik

mempunyai peranan dan makna yang sangat besar dalam penilaian produk

pangan. Baik sebagai bahan pangan hasil pertanian, bahan mentah industri produk

pangan olahan, lebih-lebih sebagai makanan hidangan. Meskipun dengan uji-uji

fisik dan kimia serta gizi dapat menunjukkan suatu produk pangan bermutu tinggi,



namun tidak akan ada artinya jika produk pangan tersebut tidak dapat dimakan

karena tidak enak (Soekarto, 1990).

Dalam pengujian organoleptik dikenal dengan nama panel. Panel adalah

orang atau kelompok yang bertugas menilai sifat atau komoditi berdasarkan kesan

subjektif. Orang yang menjadi anggota panel disebut panelis (Rahayu, 1998).


