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PEMANFAATAN PAPRIKA MERAH (Capsicum annum L) SEBAGAI 

ANTIOKSIDAN ALAMI PADA SOSIS DAGING SAPI DAN 

EFEKNYA TERHADAP STABILITAS OKSIDATIF, 

SIFAT FISIK, JUMLAH BAKTERI 

DAN NILAI ORGANOLEPTIK 

 

INTISARI 

Oleh  

Runi Febrianti 

B1D014236 

 

Penelitian tentang pemanfaatan paprika merah (Capsicum annum L) 

sebagai antioksidan alami pada sosis daging sapi dan efeknya terhadap stabilitas 

oksidatif, sifat fisik, jumlah bakteri, dan nilai organoleptik telah dilakukan di 

Laboratorium Teknologi Hasil Ternak dan Laboratorium Mikrobiologi dan 

Bioteknologi, Fakultas Peternakan, Universitas Mataram. Daging yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah 2900 gr daging sapi. Rancangan percobaan yang 

digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap pola faktorial dengan tiga tingkat 

konsentrasi paprika merah (0%, 5% dan 10%) yang disimpan selama tiga periode 

masa simpan (0, 2 dan 4 hari). Beberapa pengujian dilakukan dalam penelitian ini, 

yaitu: uji sifat fisik, jumlah bakteri dan uji organoleptik. Adapun stabilitas 

oksidatif diuji dengan mengukur nilai bilangan TBA menggunakan metode 

TBARS (Thiobarbituric Acid Reactive Substances). Data dianalisa menggunakan 

analisis sidik ragam (ANOVA) kecuali data hasil uji organoleptik diuji dengan 

Friedman Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi paprika 

berpengaruh sangat nyata (p<0,01) terhadap daya ikat air, pH, daya putus, jumlah 

bakteri dan nilai organoleptik sosis. Akan tetapi penambahan paprika tidak 

memberikan pengaruh nyata (p<0,05) terhadap susut masak sosis. Adapun masa 

simpan memberikan pengaruh yang nyata terhadap nilai pH, jumlah bakteri, dan 

nilai bilangan TBA. Sementara konsentrasi pemberian paprika tidak berpengaruh 

nyata terhadap nilai bilangan TBA yang mengindikasikan bahwa penambahan 

paprika mampu mempertahankan stabilitas oksidatif pada sosis.  

Kata kunci: jumlah bakteri, konsentrasi paprika, masa simpan, nilai organoleptik, 

nilai TBA, sifat fisik.  
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ABSTRACT 

 

USE OF RED PEPPER (Capsicum annum L) AS NATURAL 

ANTIOXIDANTS IN BEEF SAUSAGE AND ITS  EFFECT  

ON OXIDATIVE STABILITY, PHYSICALPROPERTIES,  

NUMBER OF  BACTERIA, AND 

 ORGANOLEPTIC VALUE 

 

By  

 

Runi Febrianti 

B1D 014 236 
 

A research on the use of red pepper (Capsicum annum L) as natural 

antioxidants in the sausage of beef and its effect on oxidative stability, physical 

properties, number of bacteria, and organoleptic value has been conducted at the 

Laboratory of Animal Product Processing Technology and the Laboratory of 

Microbiology and Biotechnology, Faculty of Animal Science, University of 

Mataram. The meat used in this study was 2900 grams of beef. The experimental 

design used was completely randomized design with factorial pattern using tree 

levels of concentration red peppers (0%, 5%, and 10%) and tree periods of storage 

(0, 2 and 4 days). The observed variables in this study including physical 

properties, the number of bacteria, TBA number and organoleptic value. The 

result showed that the peppers concentration was significanly affect (p<0,01) the 

water holding capacity, pH, the number of bacteria and organoleptic value of the 

sausages. Addition of pepper however did not significanly affect the cooking loss. 

Storage period has significant effect on pH, number of bacteria, and TBA number. 

Meanwhile concentration of pepper did not make significant effect on TBA 

number which indicates that the pepper can maintain oxidative stability in the 

sausages. 

Keywords: concentration of pepper, number of bacteria, organoleptic value, 

physical properties, storage period, TBA value.  
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Daging merupakan bahan pangan yang penting untuk memenuhi 

kebutuhan gizi manusia karena memiliki sejumlah asam amino esensial dan 

memiliki nilai biologis dan kecernaan yang baik serta dapat menimbulkan 

kepuasan atau kenikmatan bagi yang memakannya. Daging juga memiliki 

komponen bioaktif yang berpotensi menguntungkan bagi kesehatan tubuh 

manusia seperti karnosin, L-karnitin, dan turunan protein berupa peptida bioaktif 

yang sangat berpotensi untuk mengembangkan produk-produk daging fungsional. 

Komponen bioaktif yang terdapat dalam daging yaitu ubiquinon, glutathion, asam 

lipoat, spermin, karnosin dan anserin. Karnosin dan anserin adalah dipeptida 

histidil sebagai antioksidan yang paling banyak terdapat dalam daging yaitu 

karnosin sebanyak 365 mg/100 g dalam daging sapi. Ubiquinon juga memiliki 

sifat antioksidan yang jumlahnya sebanyak 2 mg/ 100 g pada daging sapi 

(Awwaly et al., 2015). 

Kandungan gizi yang terdapat pada daging juga menyebabkan daging 

menjadi mudah rusak karena dapat menjadi media tumbuh yang baik bagi 

mikroorganisme. Sehingga pengolahan daging merupakan cara untuk mengurangi 

kerusakan daging pasca panen sekaligus memperoleh nilai tambah dari produk 

yang dihasilkan. Pengolahan daging seperti halnya pengolahan bahan  lainnya 

bertujuan untuk memperpanjang masa simpan dan menambah variasi bentuk hasil 

olahan daging (Soeparno, 1998). 

Sosis merupakan salah satu produk dari pengolahan daging yang 

memanfaatkan daging sebagai bahan utama yang kemudian ditambahkan bahan 
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pengisi, bahan pengikat, dan bumbu-bumbu untuk meningkatkan flavor dan daya 

terima. Oksidasi lemak selama proses penyimpanan sosis dapat mengakibatkan 

kerusakan pada sosis selain kerusakan oleh aktivitas enzim dan mikroorganisme. 

Oksidasi lemak dapat diinduksi oleh oksigen, radikal bebas, radiasi sinar 

ultraviolet atau pemanasan. Hasil oksidasi lemak adalah senyawa hidroperoksida. 

Senyawa ini bersifat labil dan mudah terdekomposisi menjadi senyawa-senyawa 

hidrokarbon dan karbonil rantai pendek, yaitu alkohol, aldehida dan keton. 

Senyawa karbonil rantai pendek tersebut menyebabkan aroma dan bau yang tidak 

enak pada makanan yang sudah rusak (Purwoko, 2002). 

Makanan yang mengalami oksidasi lemak, apabila dikonsumsi manusia, 

dapat menimbulkan beberapa penyakit, misalnya atherosklerosis, penuaan dini, 

dan penyakit Parkinson. Oksidasi lemak, pada makanan dapat dihambat dengan 

beberapa cara, yaitu penyimpanan pada suhu rendah, pengemasan vakum, dan 

penambahan substansi yang dapat menangkap oksigen atau radikal bebas. 

Antioksidan merupakan zat yang dapat mencegah terjadinya reaksi oksidasi 

radikal bebas dalam oksidasi lemak. Alternatif yang dilakukan adalah 

meningkatkan asupan serta antioksidan pada jenis makanan. Antioksidan sintetis 

menunjukkan stabilitas yang baik selama pengolahan dan penyimpanan makanan 

yang mempunyai kadar lemak tinggi. Namun, pengggunaan antioksidan sintesis 

menyebabkan kekhawatiran konsumen akan keamanan pangan. Kekhawatiran ini 

mendorong penggunaan bahan antioksidan  alami. Sumber antioksidan alami 

banyak terdapat dalam bahan pangan  berasal dari tumbuhan misalnya buah-

buahan, rempah-rempah, teh, coklat, dedaunan, biji-bijian, sayur-sayuran, enzim 

dan protein. Salah satu antioksidan alami yang dapat digunakan dalam produk 
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pangan adalah paprika merah (Capsicum annum L) (Mudawaroh dan Zulfanita, 

2012). 

Paprika merah (Capsicum annum L) banyak mengandung senyawa alam, 

yang bermanfaat bagi kehidupan manusia seperti β-karoten, Vitamin A, E dan K. 

Hasil penelitian mengenai antioksidan yang terdapat pada paprika merah 

menunjukkan bahwa paprika merah mengandung 34 karotenoid. Kandungan 

karotenoid total dalam paprika merah ialah sebesar 1,3 g/100 bahan kering terdiri 

dari 37% kapsantin, 8% zeasantin, 7% kukurbitasantin, 3,2% kapsorubin dan 9% 

β-karoten (Warsy dan Any, 2016).  

Warsi dan Any (2016) telah melakukan penelitian mengenai Identifikasi 

terhadap senyawa antioksidan yang terkandung dalam ekstrak paprika merah juga 

dilakukan pengukuran dengan spektrofotometer UV–Vis. Hasil pengukuran 

sampel terdapat satu puncak yang mirip dengan standar (λ maksimum paprika 

merah 445,60 nm; β–karoten 450,00 nm). Hal ini membuktikan bahwa salah satu 

kandungan senyawa yang terdapat pada buah paprika merah yang berperan 

sebagai antioksidan adalah karotenoid.  

Sifat fisik dari suatu produk sangat penting dan merupakan salah satu 

faktor yang dapat menggambarkan kualitas daging yang digunakan. Sifat fisik 

sosis perlu dianalis untuk pengawasan dan standarisasi mutu dari sosis tersebut. 

Sosis selain merupakan sumber gizi bagi manusia, juga sebagai sumber makanan 

bagi perkembangan mikroorganisme karena kandungan nilai gizinya yang tinggi. 

Selain itu, nilai organoleptik suatu produk perlu diuji untuk mengetahui kesan 

baik buruknya suatu produk yang lebih spesifik. 
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Berdasarkan pemaparan di atas pemanfaatan paprika merah (Capsicum 

annum L) pada sosis daging sapi diharapkan dapat menjadi salah satu pangan 

fungsional yang berguna bagi masyarakat. Mengingat pentingnya paprika merah 

sebagai bahan antioksidan pada pangan dan memiliki peran bagi kesehatan maka 

perlu dilakukan penelitian tentang Pemanfaatan Paprika Merah (Capsicum 

annum L) sebagai Antioksidan Alami pada Sosis Daging Sapi dan Efeknya 

Terhadap Stabilitas Oksidatif, Sifat Fisik, Jumlah Bakteri dan Nilai 

Organoleptik. 

 

Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui potensi antioksidan paprika merah (Capsicum annum 

L) yang ditambahkan pada sosis daging sapi. 

2. Untuk mengetahui stabilitas oksidatif pada sosis daging sapi yang 

ditambahkan paprika merah (Capsicum annum L). 

3. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan paprika merah (Capsium annum 

L) pada sosis daging sapi terhadap sifat fisik, jumlah bakteri dan nilai 

organoleptik. 

 

Kegunaan Penelitian 

1. Memberikan informasi mengenai kandungan paprika merah (Capsicum 

annum L) yang berpotensi sebagai antioksidan yang baik jika ditambahkan 

pada produk pangan.  
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2. Memberikan informasi pemanfaatan paprika merah (Capsicum annum L) 

untuk mempertahankan stabilitas antioksidan  sosis daging sapi. 

3. Memberikan informasi pemanfaatan paprika merah (Capsicum annum L) 

sebagai antioksidan alami pada sosis daging sapi dan efeknya terhadap 

sifat fisik, jumlah bakteri dan nilai organoleptik. 

4. Sebagai sumber data, informasi dan pembanding bagi peneliti selanjutnya 

mengenai pemanfaatan paprika merah (Capsicum annum L) sebagai 

antioksidan alami pada pangan. 

 

Hipotesis 

H0 : Penambahan paprika merah (Capsicum annum L) tidak memberikan 

pengaruh nyata terhadap stabilitas oksidatif, sifat fisik, jumlah bakteri dan 

nilai organoleptik sosis daging sapi.  

H1 :  Penambahan paprika merah (Capsicum annum L)  memberikan pengaruh 

nyata terhadap stabilitas oksidatif, sifat fisik, jumlah bakteri dan nilai 

organoleptik sosis daging sapi. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Daging 

Daging didefinisikan sebagai semua jaringan hewan dan semua produk hasil 

pengolahan jaringan-jaringan tersebut yang sesuai untuk dimakan serta tidak 

menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang memakannya termasuk di dalamnya 

organ-organ misalnya hati, ginjal, otak, paru-paru, jantung, limpa, pankreas, dan 

jaringan-jaringan otot. Berdasarkan keadaan fisik, daging dapat dikelompokkan 

menjadi yaitu, (1) daging segar yang dilayukan atau tanpa pelayuan, (2) daging 

segar yang dilayukan kemudian didinginkan (daging dingin), (3) daging segar 

yang dilayukan, didinginkan kemudian dibeku (daging beku), (4) daging masak, 

(5) daging asap, dan (6) daging olahan (Soeparno, 1998). 

Daging merupakan sumber protein yang berkualitas tinggi, mengandung 

vitamin B dan mineral, khususnya besi. Komposisi kimia daging dapat bervariasi 

menurut spesies ternak, umur, jenis kelamin dan aktivitas ternak selama hidup. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa daging terdiri dari air dan bahan-bahan 

padat. Bahan padat daging terdiri dari bahan-bahan yang mengandung nitrogen, 

mineral, garam dan abu. Kurang lebih 20% dari semua bahan padat dalam daging 

adalah protein. Protein daging sendiri dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan 

kelarutannya, yaitu protein sarkoplasma, protein miofibril dan protein stroma 

(Soeparno, 1998). 

Daging memiliki nilai nutrisi yang tinggi, maka banyak sekali organisme 

yang dapat hidup didalamnya. Organisme yang masuk dan hidup didalam daging 

dapat menyebabkan daging tersebut tidak menarik karena akan terjadi perubahan 

(pembusukan). Organisme yang menyebabkan daging busuk dapat diperoleh 
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melalui infeksi hewan hidup (penyakit endogenus) atau dengan kontaminasi 

paskamati (penyakit eksogenus). Infeksi endogenus berasal dari hewan-hewan 

yang terinfeksi seperti anthraks, tuberkolosis bovine, dan brucellosis. Infeksi 

eksogenus terjadi akibat dari terinfeksinya daging yang akan dikonsumsi oleh 

bakteri atau fungi. Sumber dari infeksi eksogenus adalah darah yang keluar pada 

saat pemotongan, kulit, tanah yang melekat, isi saluran pencernaan, air, udara, alat 

yang digunakan seperti pisau, tong, tempat penyimpanan barang serta kontaminasi 

dari orang itu sendiri (Lawrie, 2003). 

Kualitas daging dipengaruhi oleh faktor sebelum dan setelah pemotongan. 

Faktor sebelum pemotongan yang dapat mempengaruhi kualitas daging antara lain 

adalah genetik, spesies, bangsa, tipe ternak, jenis kelamin, umur, pakan termasuk 

bahan aditif (hormon, antibiotik, dan mineral), dan stres. Faktor setelah 

pemotongan yang mempengaruhi kualitas daging antara lain meliputi metode 

pelayuan, stimulasi listrik, metode pemasakan, pH daging, bahan tambahan 

termasuk enzim penggemuk daging, hormon dan antibiotik, lemak intramuskular 

atau marbling, metode penyimpanan dan preservasi, macam otot daging dan 

lokasi pada suatu otot daging (Soeparno, 1998). 

 

Sosis 

Sosis merupakan salah satu produk dari pengolahan daging yang 

memanfaatkan daging sebagai bahan utama. Penggunaan daging dalam 

pembuatan sosis karena pengaruhnya yang sangat besar terhadap kestabilan 

emulsi serta sifat dari sosis yang dihasilkan (Winanti et al., 2013). Istilah sosis 

berasal dari bahasa Latin, yaitu salsus, yang artinya garam. Hal ini berarti 
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potongan daging yang diawetkan dengan penggaraman. Sosis merupakan produk 

olahan daging yang mempunyai nilai gizi tinggi. Komposisi gizi sosis berbeda-

beda, tergantung pada jenis daging yang digunakan dan proses pengolahannya. 

Sosis juga banyak mengandung lemak. 

Sosis adalah suatu produk makanan yang dibuat dari daging yang sudah 

digiling dan dihaluskan, ditambahkan dengan bumbu-bumbu, dan dimasukkan ke 

dalam selongsong (casing) untuk diolah lebih lanjut. Berdasarkan pada 

karakteristik produk dan spesifikasi metode pengolahan yang digunakan, sosis 

dapat diklasifikasi menjadi lima kelompok utama: sosis segar, sosis curing, dan 

sosis fermentasi.  

Pembuatan sosis terdiri dari beberapa langkah, yaitu kominusi untuk 

mengurangi ukuran lemak dan daging (pemotongan, penggilingan dan 

pencacahan), pencampuran dengan bahan lain, pemasukan adonan ke dalam 

selongsong, pengikatan sosis hingga dicapai panjang yang diinginkan, dan 

terakhir adalah pengemasan. Komponen daging yang sangat penting dalam 

pembuatan sosis adalah protein. Protein daging berperan dalam peningkatan 

hancuran daging selama pemasakan sehingga membentuk struktur produk yang 

kompak. Peran protein yang lain adalah pembentukan emulsi daging, yaitu protein 

yang berfungsi sebagai zat pengemulsi lemak (Soeparno,1998) 

 

Bahan-bahan Pembuatan Sosis 

Bahan baku pembuatan sosis umumnya terdiri dari bahan utama dan bahan 

tambahan. Bahan utama terdiri dari daging, lemak atau minyak, es dan garam. 
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Bahan tambahan terdiri dari bahan pengisi, bahan pengikat, bumbu-bumbu dan 

bahan makanan lain yang diizinkan (Ridwanto, 2003). 

1. Daging  

Daging didefinisikan sebagai semua jaringan hewan dan semua produk 

hasil pengolahan jaringan-jaringan tersebut yang sesuai untuk dimakan serta 

tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang memakannya. pH daging 

ultimat normalnya adalah antara 5,4 – 5,8. pH daging berhubungan dengan 

DIA, kesan jus daging, Keempukan dan susut masak, juga bisa berhubungan 

dengan warna dan sifat mekanik daging (daya putus WB, kompresi, adhesi dan 

kekuatan tarik) (Soeparno, 1998). 

Sosis merupakan salah satu produk dari pengolahan daging yang 

memanfaatkan daging sebagai bahan utama. Penggunaan daging dalam 

pembuatan sosis karena pengaruhnya yang sangat besar terhadap kestabilan 

emulsi serta sifat dari sosis yang dihasilkan (Winanti et al. 2013). 

2. Minyak  

Minyak dalam pembuatan sosis berfungsi untuk memberikan rasa lezat, 

mempengaruhi keempukan dan juiceness daging dari produk yang dihasilkan 

(Putri, 2009).  

3. Sodium Tripolifospat (STPP) 

Sodium tripolifosfat berfungsi untuk mengurang kehilangan lemak dan 

air saat pemasakan, pengalengan, dan penggorengan. Penambahan fospat  pada 

produk olahan daging rata-rata 0,3%. Fungsi fospat juga untuk meningkatkan 

daya mengikat air oleh protein daging, mereduksi pengerutan daging dan 

mengurangi ketengikan (Soeparno, 2005). 
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4. Garam  

Pada produk sosis, fungsi utama garam adalah melonggarkan protein 

miofibrilar dan meningkatkan kemampuannya untuk mengemulsikan lemak, 

terutama pada pH mendekati titik isoelektrik (Soeparno, 1998). 

5. Es  

Es merupakan salah satu bahan yang sangat dibutuhkan dalam 

pembuatan sosis. Penambahan air dalam bentuk es bertujuan untuk dapat 

melarutkan garam serta mendistribusikannya secara merata keseluruh bagian 

massa daging. Memudahkan ekstraksi protein daging, membantu pembentukan 

emulsi dan mempertahankan suhu daging agar tetap rendah selama 

penggilingan dan pembentukan adonan. Jumlah air yang umumnya 

ditambahkan dalam pembuatan sosis adala 20%-30% dari berat daging dan 

umumnya air yang ditambahkan dalam bentuk es (Putri, 2009). 

6. Tepung Tapioka 

Tapioka merupakan sumber karbohidrat yang cukup tinggi dengan 

kandungan karbohidrat 86,9 g dalam 100 g bahan. Komposisi utama tapioka 

adalah kadar air 12,0% bahan basah, kadar protein 0,15% bahakering, lemak 

0,3% bahan kering, dan abu 0,3% bahan kering (Putri, 2009). Tapioka dalam 

pengolahan daging digunakan sebagai bahan pengisi. Tujuan penambahan dari 

bahan adalah untuk meningkatkan stabilitas emulsi, meningkatkan daya 

mengikat air produk daging, meningkatkan cita rasa, mengurangi pengerutan 

produk selama pemasakan, menigkatkan karakteristik irisan produk dan 

mengurangi biaya formulasi bahan (Soeparno, 1998). 
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7. Bumbu – bumbu 

Bumbu-bumbu yang ditambahkan pada pembuatan sosis berupa bahan 

penyedap, bawang putih, lada, dan pala. Penambahan bumbu pada pembuatan 

sosis terutama ditujukan untuk menambah atau meningkatkan cita rasa 

(Soeparno, 1998). 

a. Bawang Putih 

Bawang putih merupakan bahan alami yang biasa ditambahkan 

kedalam bahan makanan sehingga diperoleh aroma yang khas guna 

meningkatkan selera. Bawang putih dapat dipakai sebagai pengawet karena 

bersifat bakteriostatik yang disebabkan oleh adanya zat aktif allicin yang 

sangat efektif terhadap bakteri. Minyak atsiri bawang putih bersifat 

antibakteri dan antiseptik. Selain itu, dalam bawang putih terdapat 

scordinin, yaitu senyawa komplek thioglisidin yang bersifat antioksidan 

(Sinaga, 2013). 

b. Lada 

Lada memproduksi komponen-komponen, seperti terpen, beta-

kariofilin, dipenten, dan hidrat α-felandren. Komposisi kimia lada putih per 

100 g, yaitu 11,4 g air; 10,4 g protein; 2,1 g lemak; 1,6 g abu; dan 68,6 g 

karbohidrat (Sinaga, 2013). 

c. Pala  

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, 
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jeli, dan chutney. Minyak biji pala terutama digunakan dalam industri flavor 

(penambah cita rasa) makanan dan dalam jumlah kecil digunakan dalam 

industri farmasi dan kosmetik (Winarti dan Nanan, 2005). 

d. Selonsong Sosis 

Selonsong atau casing untuk sosis ada dua tipe, yaitu selonsong alami 

dan selongsong buatan. Selongsong alami terutama berasal dari saluran 

pencernaan ternak, misalnya sapi, babi, domba atau kambing. Selonsong 

alami mudah mengalami kerusakan oleh mikroorganisme, sehingga setelah 

dibersihkan perlu dikeringkan dan digarami (Soeparno, 1998).  

Pada dasarnya, selongsong alami adalah kolagen. Selama prosesing 

sosis, selongsong alami dalam keadaan basah mudah ditembus oleh asap 

dan cairan. cairan dan panas akan menyebabkan selonsong menjadi lebih 

lunak dan porus, sehingga proses pengasapan dan pemasakan harus 

dikendalikan sehubungan dengan kelembaban.  Selonsong buatan terdiri 

dari empat kelompok yaitu: (1) selulosa; (2) kolagen yang dapat dimakan; 

(3) kolagen yang tidak layak dimakan; (4) plastik. Selonsong buatan 

mempunyai kekuatan lebih besar dari pada selonsong alami. Selongsong 

sosis dipakai untuk menentukan bentuk dan ukuran sosis. Selongsong sosis 

dapat berfungsi sebagai cetakan selama pengolahan, pembungkus selama 

penanganan dan pengangkutan (Soeparno, 1998). 

 

Sifat Fisik Sosis 

Salah satu sifat fisik penting pada sosis adalah daya mengikat air (DIA), pH, 

susut masak dan keempukan. Daya ikat air diartikan sebagai kemampuan daging 
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untuk mengikat airnya atau air yang ditmbahkan selama ada pengaruh kekuatan 

dari luar, misalnya pemotongan daging, pemanasan, penggilingan, dan 

pengolahan (Soeparno, 1998). 

Daya Ikat Air 

Daya ikat air oleh protein daging (DIA) dapat ditentukan dengan beberapa 

cara, antara lain dengan metode Hamm (1972), yaitu dengan membebani atau 

mengepres 0,3 g sampel daging dengan beba 35 kg pada suatu kertas saring 

diantara dua plat kaca selama 5 menit. Area yang tertutup sampel daging yang 

telah menjadi pipih, dan luas area basah disekelilingnya pada kertas saring beserta 

sampel daging ditandai dan setelah pengepresan selesai, dapat diukur (misalnya 

digambar pada kertas grafik). Area basah diperoleh dengan mengurangkan area 

yang tertutup daging dari area total yang meliputi pula area basah pada kertas 

saring, kandungan air daging dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut:  

mg H2O = 
𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎ℎ (𝑐𝑚2)

0,0948
−  8,0 

Soeparno (2005) menyatakan bahwa suhu yang tinggi selama pemasakan 

akan menyebabkan terjadinya proses denaturasi protein dan banyak menurunkan 

kapasitas mengikat air. Penurunan DIA pada pemanasan sampai temperatur 80ºC 

berhubungan dengan berkurangnya grup asidik. Hilangnya grup asidik ini 

meningkatkan pH daging, sehingga titik isoelektrik daging berubah dan berada 

pada pH yang lebih tinggi. 

pH Daging 

pH daging normalnya adalah antara 5,4 – 5,8. Stres sebelum pemotongan, 

pemberian injeksi hormon atau obat-obatan kimia tertentu, spesies, individu 
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ternak, macam otot, stimulasi listrik dan aktivitas enzim yang mempengaruhi 

glikolisis adalah faktor-faktor yang dapat menghasilkan variasi pH daging. pH 

daging berhubungan dengan DIA, kesan jus daging, keempukan dan susut masak, 

juga bisa berhubungan dengan warna dan sifat mekanik daging (daya putus WB, 

kompresi, adhesi dan kekuatan tarik) (Soeparno, 1998). 

Daya Putus 

Daya Putus daging kemungkinan besar merupakan penentu yang paling 

penting pada kualitas daging. Faktor yang mempengaruhi daya putus daging 

digolongkan menjadi faktor antemortem seperti genetik termasuk bangsa, spesies, 

dan fisiologi, faktor umur, manajemen, jenis kelamin dan stres, dan faktor 

postmortem yang diantaranya meliputi metode chilling, refrigerasi, pelayuan dan 

pembekuan termasuk faktor lama dan temperatur penyimpanan, dan metode 

pengolahan, termasuk metode pemasakan dan penambahan bahan pengempuk. 

Pengujian keempukan secara objektif dapat dilakukan secara mekanik termasuk 

pengujian kompresi (indikasi kealotan jaringan ikat), daya putur Warner-Bratzler 

(indikasi kealotan miofibrilar), adhesi (indeks kekuatan jaringan ikat) dan susut 

masak (sensitif terhadap perubahan jus daging (Soeparno, 1998). 

Susut Masak 

Susut masak masak sosis adalah berat yang hilang selama proses 

pemasakan. Susut masak yang tinggi menandakan bahwa kemampuan emulsi 

dalam mengikat air dan lemak kecil. Susut masak pada pengolahan sosis 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi nilai ekonomi (Mega et 

al., 2014). Susut masak sangat dipengaruhi oleh hilangnya air selama pemasakan, 

keadaan ini dipengaruhi oleh protein yang dapat mengikat air, semakin banyak air 
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yang ditahan oleh protein maka semakin sedikit air yang keluar sehingga susut 

masak berkurang (Soeparno, 1998).  

 

Jumlah Bakteri 

Mikroorganisme tersebar luas di alam lingkungan, dan sebagai akibatnya 

produk pangan jarang sekali yang steril dan umumnya tercemar oleh berbagai 

jenis mikroorganisme. Bahan pangan selain merupakan sumber gizi bagi manusia, 

juga sebagai sumber makanan bagi perkembangan mikroorganisme. Pertumbuhan 

atau perkembangan mikroorganisme dalam makanan sangat erat hubungannya 

dengan kehidupan manusia. Pertumbuhan mikroorganisme di dalam atau pada 

makanan dapat mengakibatkan berbagai perubahan fisik maupun kimiawi yang 

tidak diinginkan, sehingga bahan pangan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi 

lagi (Buckle et al., 2013). 

Salah satu produk pengolahan daging adalah sosis. Total jumlah mikroba 

perlu diketahui untuk memastikan suatu bahan pangan apakah layak atau tidak 

untuk dikonsumsi. Hal ini ditentukan oleh tingkat pengendalian higienis yang 

dilaksanakan selama penanganan. pada umumnya, faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan mikroorganisme dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: (1) faktor 

dalam (intrinsik) ketersediaan nutrisi, kadar air, pH, potensi oksidasi-reduksi, dan 

ada tidaknya substansi penghalang atau penghambat, dan (2) faktor luar 

(ekstrinsik), misalnya temperatur, kelembaban relatif, ada tidaknya oksigen, dan 

bentuk atau kondisi produk (Soeparno, 1998). 

Prosedur perhitungan jumlah seluruh sel mikroba yang paling sering dan 

banyak digunakan adalah prosedur perhitungan dengan pertumbuhan dalam agar. 
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Secara sederhana suatu contoh suspensi sel atau bahan pangan homogenat 

diinokulasi ke dalam atau ke atas media nutrien agar dan setelah diinkubasi, 

jumlah koloni yang terbentuk dihitung. Karena satu koloni terbentuk dari satu sel 

maka jumlah koloni menunjukkan jumlah sel dalam larutan asalnya (Buckle et al., 

2013). 

 

Antioksidan 

Antioksidan merupakan senyawa kimia yang dapat menghambat reaksi 

oksidasi. Antioksidan bertindak sebagai penyumbang radikal hidrogen atau 

bertindak sebagai akseptor radikal bebas. Antioksidan bertindak sebagai senyawa 

yang dapat menangkap radikal bebas. Radikal bebas dihasilkan karena beberapa 

faktor, seperti asap, debu, polusi, kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji 

yang tidak seimbang antara karbohidrat, protein dan lemaknya. Senyawa 

antioksidan akan mendonorkan satu elektronnya pada pada radikal bebas yang 

tidak stabil sehingga radikal bebas ini bisa dinetralkan dan tidak lagi mengganggu 

metabolisme tubuh (Rahmi, 2017). 

Fungsi utama antioksidan digunakan sebagai upaya untuk memperkecil 

terjadinya proses oksidasi dari lemak dan minyak, memperkecil terjadinya proses 

kerusakan dalam makanan, memperpanjang masa pemakaian dalam industri 

makanan, meningkatkan stabilitas lemak yang terkandung dalam makanan, serta 

mencegah hilangnya kualitas sensory dan nutrisi (Warsi dan Any, 2016). 

Menurut Rahmi (2017) penambahan antioksidan ke dalam makanan yang 

mengandung lipida dapat meminimalkan ketengikan, mencegah pembentukan 
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produk oksidasi yang bersifat toksik, mempertahankan kualitas nutrisi dan 

meningkatkan umur simpan. 

Sumber-sumber antioksidan dapat dikelompokkan menjadi dua 

kelompok, yaitu antioksidan sintetik (antioksidan yang diperoleh dari hasil sintesa 

reaksi kimia) dan antioksidan alami (antioksidan hasil ekstraksi bahan alami). 

Menurut Estiningtyas (2010), antioksidan alami di dalam makanan dapat berasal 

dari: 

1. Senyawa antioksidan yang sudah ada dari satu atau dua komponen makanan 

2. Senyawa antioksidan yang terbentuk dari reaksi-reaksi selama proses 

pengolahan 

3. Senyawa antioksidan yang diisolasi dari sumber alami dan ditambahkan ke 

makanan sebagai bahan tambahan pangan. 

Sumber antioksidan alami banyak terdapat dalam bahan pangan  berasal 

dari tumbuhan misalnya buah-buahan, rempah-rempah, teh, coklat, dedaunan, 

biji-bijian, sayur-sayuran, enzim dan protein. Pada umumnya aktivitas antioksidan 

disebabkan karena tumbuhan tersebut mengandung senyawa metabolit 

sekunder/senyawa aktif, diantaranya adalah flavonoid, fenolik, tannin, antosianin. 

Metode pengujian aktivitas antioksidan sangat beragam yang 

dikembangkan tetapi tidak ada yang benar-benar ideal. Metode pengukuran 

tersebut akan mendeteksi karakteristik dari antioksidan dalam sampel, ini pula 

yang menjelaskan bahwa metode pungukuran aktivitas yang berbeda akan 

mengacu pada pada pengamatan mekanisme kerja antioksidan yang berbeda 

(Maryam et al., 2016). Berikut beberapa metode pengujian antioksidan ekstraksi 

atau sampel uji diantaranya adalah: 
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a. FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power) 

Metode FRAP adalah metode yang digunakan untuk menguji 

antioksidan dalam tumbuh-tumbuhan. Kelebihan metode FRAP ini yaitu 

metodenya murah, reagennya mudah disiapkan dan cukup sederhana dan 

cepat. Metode ini dapat menentukan kandungan antioksidan total dari suatu 

bahan berdasarkan kemampuan senyawa antioksidan untuk mereduksi ion 

Fe3+ menjadi Fe2+ sehingga kekuatan antioksidan suatu senyawa 

dianalogikan dengan kemampuan mereduksi dari senyawa tersebut. Prinsip 

dari uji FRAP adalah reaksi transfer elektron dari antioksidan ke senyawa 

FE³
+
 - TPTZ sendiri mewakili senyawa oksidator yang mungkin terdapat 

dalam tubuh dan dapat merusak sel-sel (Maryam et al., 2016). 

 

b. Metode CUPRAC (Cupric Ion Reducing Antioksidant Capacity) 

Metode Cuprac (Cupric Ion Reducing Antioxidant Capacity) adalah 

salah satu metode yang digunakan untuk menentukan adanya aktivitas dan 

mengukur kapasitas antioksidan dari daun yodium terhadap radikal bebas 

yang absorbansinya diukur pada spektrofotometer UV-Vis dengan panjang 

gelombang 450 nm. Penetapan aktivitas antioksidan dari tanaman 

menggunakan metode Cupric ion reducing antioxidant capacity (CUPRAC) 

karena pereaksi CUPRAC merupakan pereaksi yang selektif, yang memiliki 

nilai potensial reduksi yang rendah. metode ini memiliki kelebihan jika 

dibandingkan dengan metode pengukuran antioksidan yang lain yaitu 

reagen Cupric ion reducing antioxidant capacity (CUPRAC) cukup cepat 

untuk mengoksidasi tiol jenis antioksidan, pereaksi Cupric ion reducing 
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antioxidant capacity (CUPRAC) juga merupakan pereaksi selektif karena 

potensi redoksnya lebih rendah. Reagen Cupric ion reducing antioxidant 

capacity (CUPRAC) lebih stabil dan dapat diakses dari reagen kromogenik 

lainnya (mis. ABTS, DPPH). Metode ini mudah dan berlaku dilaboratorium 

konvensional menggunakan standar kolorimeters tidak memerlukan 

peralatan canggih dan operator yang memenuhi syarat. Metode ini dapat 

mengukur hidrofilik dan lipofilik dari antioksidan misalnya, β-karoten dan 

α- tokoferol (Maryam et al., 2016). 

 

c. Metode DPPH (1,1-Diphenyl -2-Picrylhydrazyl) 

Metode DPPH merupakan metode yang dapat mengukur aktivitas 

antioksidan baik dalam pelarut polar maupun nonpolar. Kelebihan lain dari 

metode DPPH ini adalah sederhana, mudah, cepat dan peka serta hanya 

memerlukan sedikit sampel. Senyawa antioksidan akan bereaksi dengan 

radikal DPPH melalui mekanisme donasi atom. Radikal DPPH memberikan 

penyerapan kuat pada panjang gelombang 517 nm dan berwarna ungu. 

DPPH yang bereaksi dengan antioksidan akan menghasilkan bentuk 

tereduksi 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil dan radikal oksidan. Reaksi antara  

antioksidan dengan molekul DPPH (ungu) yang kemudian berubah 1,1-

difenil 2-pikrilhidrazil (kuning) (Hanani et al, 2005). 

 

d. Metode TBARS (Thiobarbituric Acid Reactive Substances) 

Nilai absorbansi yang diperoleh dikurangi dengan nilai absorbansi 

larutan blanko. Nilai absorbansi tersebut dikonversikan ke nilai TBARS 
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(μmol/L) berdasarkan suatu persamaan regresi senyawa standar, yaitu 

1,1,3,3- tetraetoksipropana (TEP) yang merupakan prekursor 

malonaldehida. Prinsip dari uji TBARS dalam penghitungan aktivitas 

antioksidan adalah asam lemak jenuh rantai panjang bereaksi dengan 

molekul oksigen untuk memotong siklus radikal bebas – auto-oksidasi 

termediasi. Selama proses ini, sejumlah komponen peroksida dan aldehida 

terbentuk. Ketika zat- zat tersebut bereaksi dengan TBA, maka absorbsi 

kuat dihasilkan pada λ 532 nm (Purwoko, 2002). 

 

Paprika Merah (Capsicum annum L) 

Cabai paprika (Capsicum annum var.Grossum) termasuk ke dalam famili 

terung-terungan (Solanaceae). Tanaman paprika ini termasuk golongan tanaman 

semusim atau berumur pendek. Tanaman paprika umumnya tumbuh sebagai 

tanaman perdu atau semak, dengan tinggi tanaman mencapai empat meter. 

1. Klasifikasi Tanaman Cabai Paprika 

Cahyono, 2012 menyatakan dalam ilmu tumbuhan, sistematika 

(taksonomi) tanaman cabai paprika adalah sebagai berikut: 

Devisi : Spermatophyta (tanaman berbiji) 

Subdevisi : Angiospermae (biji berada di dalam buah) 

Kelas : Dicotyledone (biji berkeping dua atau biji belah) 

Ordo : Solanales 

Family : Solanaceae (terung-terungan) 

Genus : Capsicum 

Spesies : Capsicum annum 

Varietas : Grossum 
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Paprika banyak digunakan dalam industri pengolahan makanan 

senbagai bahan utama maupun bahan baku campuran. Hal ini karena buah 

paprika pula mempunyai kandungan zat gizi yang cukup lengkap antara lain 

kalori, protein, lemak, karbohidrat, mineral (terutama kalsium, fosfor dan 

besi), vitamin, abu dan serat kasar. Kandungan lain yang juga terdapat dalam 

buah paprika yaitu zat-zat yang dapat berkhasiat sebagai obat berupa 

oleoresin, capsaicin, bioflavonoid, minyak asiri, flavonoid, antioksidan, 

karotenoid (capsantin, capsorubin, carotene, dan lutein) serta mineral 

silikon. Berikut kandungan gizi (komposisi buah paprika secara lengkap 

disajikan dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan Gizi Buah Paprika Segar dalam Setiap 100 g Bahan yang 

Dapat Dimakan.  

No  Jenis Zat Kadar  

1 Kalori  -- 

2 Protein  0,90 g 

3 Lemak  0,30 g 

4 Karbohidrat  4,40 g 

5 Kalsium  7,00 g 

6 Fosfor  22,00 mg 

7 Zat Besi 0,40 mg 

8 Vitamin A 22,00 IU 

9 Vitamin B1 540,00 mg 

10 Vitamin B2 0,02 mg 

11 Vitamin C 160,00 mg 

12 Niasin  0,40 mg 

13 Air  -- 

Sumber: Table of Representation Value of Food Commonly Used in Tropical 

Contries (1982) dalah Cahyono, 2012. 

Paprika (Capsicum annum L) banyak mengandung senyawa alam, yang 

bermanfaat bagi kehidupan manusia. Paprika mengandung β-karoten dan 

vitamin A. Kandungan vitamin A paling tinggi terdapat pada paprika merah. 

Selain Vitamin A, paprika juga mengandung vitamin larut lemak lainnya 
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yaitu vitamin E dan K. Paprika merah mengandung likopen yang cukup 

tinggi. β-karoten pada paprika berfungsi sebagai antioksidan yang dapat 

mencegah penyakit. Senyawa antioksidan ini mampu menetralisir zat-zat 

radikal bebas dalam tubuh yang merupakan sumber pemicu timbulnya 

berbagai penyakit terutama penyakit degeneratif (Warsi dan Any, 2013).  

 

Aktivitas Antioksidan Paprika  

Aktivitas antioksidan paprika merah telah banyak diteliti, diantaranya 

oleh Tundis et al. (2013) yang disitasi Warsy dan Any 2016, telah menguji 

aktivitas antioksidan ekstrak etanol paprika merah dengan metode 

penangkapan radikal DPPH dan β-carotene bleaching test. Penelitian lain 

telah menguji aktivitas antioksidan buah paprika merah dengan metode 

penangkapan radikal superoksida (Warsi dan Any, 2016). Kim et al. (2016) 

yang disitasi Warsi dan Any 2016  telah menguji aktivitas antioksidan ekstrak 

aseton paprika merah dengan metode reduksi reactive oxygen species (ROS) 

intraseluler pada sel WB-F344. Hasil penelitian, paprika merah mengandung 

34 karotenoid. Kandungan karotenoid total dalam paprika merah sebesar 1,3 

g/100 bahan kering, terdiri-dari: 37 % kapsantin, 8 % zeasantin, 7 % 

kukurbitasantin, 3,2 % kapsorubin dan 9 % β-karoten (Warsi dan Any, 2016). 

Identifikasi terhadap senyawa antioksidan yang terkandung dalam 

ekstrak paprika merah juga dilakukan oleh Warsi dan Any (2016)  dengan 

pengukuran spektranya dengan spektrofotometer UV–Vis. Hasil pengukuran 

sampel terdapat satu puncak yang mirip dengan standar (λ maksimum paprika 

merah 445,60 nm; β–karoten 450,00 nm). Hal ini membuktikan bahwa salah 
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satu kandungan senyawa yang terdapat pada buah paprika merah yang 

berperan sebagai antioksidan adalah karotenoid. 

 

Nilai Organoleptik 

Nilai organoleptik suatu produk perlu dilakukan untuk mengetahui kesan 

baik buruknya suatu produk yang lebih spesifik. Nilai organoleptik sosis daging 

sapi yang ditambahkan paprika meliputi warna, aroma, rasa, tekstur dan 

penerimaan. Warna merupakan faktor kualitas yang berpengaruh dan sangat 

utama bagi makanan. Bersama-sama dengan aroma, rasa dan tekstur,warna 

memegang peranan penting dalam penerimaan makanan (Surbakti et al., 2016).  

Warna 

Dalam bentuk alami warna makanan kita berwarna cerah. Pemanasan, 

pembekuan, atau pengeringan makanan mengubah kualitas fisik dan kimianya. 

Dalam beberapa hal adanya perubahan tersebut memang dikehendaki. Penerimaan 

warna suatu bahan berbeda-beda tergantung dari faktor alam, geografis, dan aspek 

sosial masyarakat penerima. Warna juga dapat digunakan sebagai indikator 

kesegaran atau kematangan. Baik tidaknya cara pencampuran atau cara 

pengolahan dapat ditandai dengan adanya warna yang seragam dan merata 

(Winarno,1997). 

Aroma 

Aroma pada umumnya diterima oleh hidung dan otak lebih banyak 

merupakan berbagai ramuan atau campuran empat bahan utama yaitu harum, 

asam, tengik dan hangus (Winarno, 1997). Soeparno (1998), bahwa bau dan rasa 
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banyak ditentukan oleh precursor yang larut dalam lemak, dan pembebasan 

substansi atsiri (volatil) yang terdapat dalam daging. 

Rasa 

Rasa merupakan atribut sensori yang penting dalam penentuan keputusan 

konsumen untuk menerima atau menolak suatu produk makanan. Walaupun suatu 

produk memiliki warna, aroma, dan tekstur yang baik, tetapi jika rasanya tidak 

enak maka produk tersebut akan ditolak (Kusumastuti dan Fitriyono, 2013). 

Tekstur 

Tekstur dan konsistensi suatu bahan akan mempengaruhi rasa ditimbulkan 

oleh bahan tersebut. Perubahan tekstur atau, viskositas bahan dapat mengubah 

rasa dan bau yang timbul karena dapat mempengaruhi kecepatan timbulmnya 

rangsangan terhadap sel reseptor olfaktori dan kelenjar air liur (Winarno,1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan yaitu pada bulan Desember 

2017 hingga Januari 2018. Pembuatan sosis, uji sifat fisik dan uji organoleptik 

dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Pengolahan Hasil Ternak (TPHT), uji 

stabilitas oksidatif serta perhitungan jumlah bakteri dilaksanakan di Laboratorium 

Mikrobiologi dan Bioteknologi Fakultas Peternakan Universitas Mataram. 

 

Materi Penelitian 

1. Alat-alat penelitian 

Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan sosis terdiri dari timbangan 

analitik, mixer, meat grinder, baskom, pisau, talenan, panci, kompor, 

cobek, benang, dan stuffer.  

b. Alat yang digunakan untuk evaluasi sifat fisik sosis daging sapi terdiri dari 

timbangan analitik, pinset, kaca, pemberat, plastik grid, kantung plastik, 

waterbath, thermometer, pH meter, gelas piala, gelas ukur, 

pencacah/penumbuk daging, pisau dan tenderometer model KA-20 (alat 

untuk mengukur daya putus daging).  

c. Alat-alat yang digunakan untuk menghitung jumlah bakteri sosis terdiri 

dari pipet mikro, tabung reaksi, cawan petri, inkubator, vortex, quebec 

colony counter, erlenmeyer, stirer hot plate dan autoclave.  

d. Alat-alat yang digunakan untuk evaluasi nilai TBA terdiri dari tabung 

eppendorf, sentrifugasi, vortex, waterbath, kuvet dan labomed. 
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e. Alat-alat yang digunakan untuk mengevaluasi nilai organoleptik terdiri 

dari 21 orang panelis tidak ahli, lembar penilaian organoleptik, alat tulis, 

piring, ruang untuk uji organoleptik. 

 

2. Bahan-bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan adalam penelitian ini adalah: 

a. Bahan untuk membuat sosis terdari dari 2900 gr daging sapi, dengan 3 

perlakuan. Masing-masing perlakuan menggunakan 580 gr daging sapi, 

susu cair 15%, garam 3%, minyak nabati 5%, stpp 0,5%. Bawang putih 

2%, merica 1 %, pala 0,1%, penyedap (masako) 2%, tepung tapioka 10%. 

b. Bahan sumber antioksidan yang digunakan sebagai perlakuan yaitu 

paprika merah 5% dan 10%. 

c. Bahan-bahan untuk evaluasi sifat fisik terdiri dari sosis daging sapi, kertas 

saring, kertas tissue, dan air destilasi/aquadest. 

d. Bahan-bahan untuk menghitung jumlah bakteri sosis terdiri dari 1 gr 

sampel sosis daging sapi, NA (Nutrient Agar),  NaCl fisiologis. 

e. Bahan-bahan untuk uji TBARS atau uji stabilitas oksidatif terdiri dari 

sampel sosis daging sapi, larutan asam tiobarbiturat (TBA), larutan asam 

trikloroasetat (TCA). 

f. Bahan-bahan yang digunakan untuk evaluasi nilai organoleptik sosis 

daging sapi terdiri dari, sampel sosis daging sapi (kontol, perlakuan 

dengan paprika merah 5% dan paprika merah 10%). 
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Metode Penelitian 

Tahap Persiapan 

Tahap persiapan meliputi persiapan alat dan bahan baku untuk 

pembuatan sosis yang akan digunakan untuk penelitian, yaitu terdiri dari: 

1. Menyiapkan daging sapi segar yang diperoleh dari RPH Majeluk di Jalan 

Transmigrasi No. 17 Majeluk Kota Mataram.  

2. Menyiapkan paprika merah sebagai sumber antioksidan pada sosis yang 

diperoleh dari toko swalayan Giant di Jalan Panji Tilar Negara 99, 

Lingkungan  Kekalik Barat, Kekalik Jaya, Sekarbela, Kota Mataram.  

 

Metode Pembuatan Sosis 

Adapun cara pembuatan sampel sosis adalah sebagai berikut: 

1. Membersihkan daging dari urat atau jaringan pengikat yang menempel 

pada daging, Kemudian daging dipotong-potong menjadi bentuk balok 

kecil-kecil. 

2. Menimbang bahan-bahan penunjang lain yang diperlukan. 

3. Dari 2900 gr daging di pisahkan masing-masing 580 gr untuk pembuatan 

sosis tanpa penambahan bahan antioksidan dan 580 gr lainnya untuk sosis 

yang ditambahkan bahan antioksidan. 

4. Menggiling daging sambil ditambahkan dengan 290 gr es batu, 

penggilingan dilakukan 2-3 kali agar daging menjadi halus. Penambahan 

es batu pada saat penggilingan adalah untuk mempertahankan temperatur 

adonan. 
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5. Daging giling ditambahkan dengan tepung tapioka 58 gr dan bumbu-

bumbu yang sudah dihaluskan terdiri dari 29 gr minyak nabati, 87 gr susu 

cair, 17,4 gr garam, 2,9 gr stpp, 11,6 gr bawang putih, 5,8 gr merica, 0,58 

gr pala, 11,g gr penyedap (masako). Bahan campuran diaduk dalam mixer 

kira-kira 3 menit. 

6. Pada adonan yang diberi perlakuan ditambahkan dengan paprika merah 

sebanyak 5% dan 10% dari berat daging. 

7. Adonan sosis yang sudah tercampur dimasukkan ke dalam pengisi 

(stuffer). Kemudian dengan alat stuffer adonan dimasukkan ke dalam 

selongsong (casing). 

8. Setelah diisi ke dalam selongsong (casing), sosis diikat dengan tali pada 

bagian ujungnya. 

9. Sosis dikukus dalam panci bersisi air panas selama 40 menit.  

10. Mendinginkan sosis yang telah matang dengan diangin-anginkan  untuk 

kemudian didilakukan tahapan penelitian selanjutnya. 

 

Metode pengukuran sifat fisik sosis daging sapi 

a. Penentuan daya ikat air (DIA) sosis (Soeparno, 1998) 

1. Menimbang 0,3 gr sosis sampel 

2. Meletakkan sampel sosis diantara dua kertas saring, kemudian 

meletakkan kertas saring diantara dua lempengan kaca. 

3. Memberi beban 35 kg di atas lempengan kaca selama 10 menit, 

kemudian melepaskan beban dan lempengan kaca 
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4. Mengukur luas/area air (daerah basah) pada kertas saring dengan 

menggunakan plastik grid. 

5. Mengitung DIA dengan rumus sebagai berikut: 

mgH2O =  
𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑠𝑎ℎ (𝑐𝑚2)

0.0948
−  8,0  

% mgH2O = 
𝑚𝑔𝐻₂𝑜

300
 𝑥 100% 

 

b. Pengukuran pH sosis (Soeparno, 1998) 

1. Menimbang 10 gr sosis sampel.  

2. Menghaluskan/mencacah sosis menggunakan penumbuk/pencacah 

3. Memasukkan sosis yng telah dihalus ke dalam gelas piala 

4. Menambahkan 15 ml air destilasi ke dalam gelas piala yang berisi sosis 

sampel yang telah dihaluskan. 

5. Mengaduk sampai merata dan mengukur pH sosis dengan pH meter. 

 

c. Pengukuran Keempukan Sosis (Daya Putus Warner-Blatzer) (Soeparno, 

1998) 

1. Memotong sosis sampel dengan ukuran sebagai berikut: lebar = 1,5 cm, 

tebal 0,67 cm (ukur menggunakan jangka sorong). 

2. Meletakkan sosis sampel diatas alat tenderometer dan putar alat 

pemotongnya sampai sosisnya putus 

3. Mencatat angka yang tertera pada alat tersebut. Angka itulah yang 

menunjukkan  beban daya putus/keempukan sosis (satuannya kg/cm
2
). 

4. Menghitung daya putus sosis dengan rumus: 

Daya putus = 
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑥 0,454 𝑘𝑔

1,5 𝑥 0,67 𝑐𝑚²
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d. Penentuan Susut Masak Sosis (Soeparno, 1998) 

1. Adonan sosis baik kontrol maupun perlakuan diambil sebanyak 1 

sendok kira-kira 10 gr, kemudian dimasukkan ke dalam kantung plastik. 

2. Merebus adonan sosis pada suhu 80ºC selama 10 menit pada waterbath. 

3. Membersihkan air yang masih menempel pada permukaan sosis dengan 

tissue, tanpa ditekan. Kemudian menimbang sampel 

4. Persentase susut masak dihitung dengan rumus: 

% susut masak = 
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 𝑎𝑑𝑜𝑛𝑎𝑛 𝑠𝑜𝑠𝑖𝑠−𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑚𝑎𝑠𝑎𝑘

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑤𝑎𝑙 𝑎𝑑𝑜𝑛𝑎𝑛 𝑠𝑜𝑠𝑖𝑠
 𝑥 100% 

 

e. Metode untuk perhitungan jumlah bakteri pada sosis daging sapi yaitu 

sebagai berikut: (Sinaga, 2013) 

1. Menimbang 1 gr sampel sosis daging sapi kemudian memasukkannya 

ke dalam tabung reaksi yang telah disterilkan. 

2. Menambahkan 9 ml NaCl fisiologis ke dalam tabung reaksi yang berisi 

sampel. Kemudian dihomogenisasi dengan vortex selama 1-2 menit. Ini 

merupakan pengenceran 10
-1

. 

3. Memindahkan 1 ml suspensi pada pengenceran 10
-1

 dengan 

menggunakan pipet mikro ke dalam larutan 9 ml NaCl fisiologis untuk 

mendapatkan pengenceran 10
-2

. 

4. Membuat pengencer 10
-3

, 10
-4

, 10
-5

 dengan cara yang sama seperti pada 

pengenceran 10
-1

. 

5. Memasukkan sebanyak 1 suspensi dari setiap pengenceran ke dalam 

cawan petri. 
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6. Menambahkan 15 sampai 20 ml NA (Nutrient Agar) yang sudah 

didinginkan hingga suhu ± 38ºC pada masing-masing cawan petri yang 

telah berisi suspensi. 

7. Memutar cawan perlahan ke depan dan ke belakang atau memutar 

membentuk angka delapan tujuannya agar larutan sampel dan media 

tercampur dengan rata, kemudian didiamkan sampai menjadi padat. 

8. Menginkubasi pada temperatur 37ºC selama 24 jam sampai 48 jam 

dengan meletakkan cawan pada posisi terbalik. 

9. Menghitung jumlah bakteri dapat dilakukan dengan rumus sebagai 

berikut: 

Total Mikroba = Jumlah Koloni x 1/Faktor Pengencer 

 

 

f. Pengujian Antioksidan Dengan Penentuan  Nilai TBA menggunakan 

metode TBARS (Purwoko, 2002) 

1. Mereaksikan 5 gr sampel sosis dengan 25 ml larutan TCA, kemudian di 

sentrifugasi untuk menghomogenkan sampel dengan larutan TCA 

selama ± 20 menit dengan kecepatan 4000 rpm. 

2. Memindahkan 5 ml supernatan ke dalam eppendorf, kemudian 

ditambakan dengan 5 ml larutan TBA. 

3. Memanaskan campuran tersebut dalam waterbath pada suhu 100ºC 

selama 30 menit sehingga terbentuk warna kuning, kemudian dinginkan 

dengan air mengalir selama 5 menit. 
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4. Memasukkan larutan ke dalam kuvet dan diukur penyerapan cahaya 

(nilai absorbansi) dengan panjang gelombang (𝜆) 528 nm dengan 

spectrofotometer.  

 

g. Pengujian Nilai Organoleptik Sosis Daging Sapi (Rahayu et al., 2012) 

1. Melakukan tes pencicipan sosis daging sapi oleh 21 orang panelis tidak 

ahli, tes pencicipan maliputi penilaian warna, aroma, rasa, tekstur, 

keempukan dan penerimaan. 

2. Mengisi lembar penilaian tes organoleptik untuk tes pencicipan oleh 21 

orang panelis. 

3. Mentabulasi data penilaian organoleptik yang diperoleh. Kemudian 

mengubah data penelitian yang berupa data interval ke data 

ordinal/ranking. 

4. Skor penilaian diisi dengan angka 1-9, semakin tinggi skor yang 

diberikan maka semakin baik nilai penerimaan organoleptik sosis 

tersebut. 

 

Variabel yang diamati 

Variabel Pokok 

Variabel yang diamati pada penelitian ini yaitu konsentrasi paprika merah 

dan masa simpan. 

Variabel Penunjang  

Variabel penunjang yang diambil adalah stabilitas oksidatif, sifat fisik, 

jumlah bakteri dan nilai organoleptik. 
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Analisa Data 

Penelitian ini merupakan penelitian ekperimental dimana sifat fisik dan 

jumlah bakteri dianalisa menggunakan analisa sidik ragam (ANOVA) berdasarkan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial 3 x 3 dengan dua macam faktor 

yaitu konsentrasi paprika merah (0%, 5% dan 10%) dan masa simpan (0, 2 dan 4 

hari)   sosis daging sapi. Apabila terdapat perbedaan yang nyata maka akan 

dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan. Pada uji sifat fisik sosis daging 

sapi terdapat 3 perlakuan dengan 5 ulangan sehingga terdapat 45 unit percobaan 

dan pada perhitungan jumlah bakteri terdapat 3 perlakuan dengan 3 ulangan 

sehingga terdapat 27 unit percobaan. Pada uji nilai TBA lama penyimpanan (0 

dan 4 hari) menggunakan 3 perlakuan dengan 3 ulangan sehingga terdapat 18 unit 

percobaan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sifat Fisik Sosis Daging Sapi 

Sifat fisik dari suatu produk sangat penting dan merupakan salah satu faktor 

yang dapat menggambarkan kualitas daging yang digunakan. Kualitas fisik daging 

pasca pemotongan sangat menentukan produk yang akan dihasilkan. Pengamatan 

terhadap sifat fisik yang meliputi Daya ikat air (DIA), pH, daya putus dan susut 

Masak.  

Daya Ikat Air (DIA) sosis daging sapi 

Daya ikat air (DIA) adalah kemampuan daging untuk mengikat air atau air 

yang ditambahkan selama ada pengaruh kekuatan dari luar seperti pemotongan, 

pemanasan, penggilingan, dan tekanan. Daya ikat air dihitung dengan cara 

menghitung jumlah air yang keluar dari daging (mg H2O). Semakin tinggi air 

yang keluar menunjukkan DIA semakin rendah dan sebaliknya jika air yang 

keluar rendah menunjukkan bahwa DIA semakin tinggi. Hasil daya ikat air pada 

sosis daging sapi dapat dilihat pada tabel 2 berikut: 

Tabel 2. Rerata daya ikat air (% H2O) sosis daging sapi dengan penambahan 

paprika merah dan lama penyimpanan. 

Masa Simpan 

(hari) 

Perlakuan Rerata Masa 

Simpan Kontrol P5 P10 

0 64,14±10,25 85,94±18,67 59,92±5,77 70±11,56 

2 69,77±16,97 71,88±17,65 57,11±15,72 66,25±16,78
 

4 68,36±18,51 81,02±16,94 36,01±8,96 61,79±14,80
 

Rerata 

Perlakuan 

67,42±15,24
(b) 

79,61±17,75
(c) 

51,01±10,15
(a) 

66,01 

Keterangan: Superskrip yang  berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang 

nyata (p˂0,05) 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa masa simpan berpengaruh tidak 

nyata (p>0,05) terhadap daya ikat air daging sosis daging sapi. Penambahan 
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paprika merah berpengaruh nyata (p˂0,05) terhadap daya ikat air sosis daging 

sapi. Namun tidak terdapat interaksi antara masa simpan dengan penambahan 

paprika merah terhadap daya ikat air.  

Hasil rerata masa simpan menunjukkan adanya penurunan daya ikat air 

sosis daging sapi selama penyimpanan dimana pada sosis daging sapi yang 

disimpan selama 0 hari rerata daya ikat air yang diperoleh adalah 70%, sementara 

pada sosis daging sapi yang disimpan selama 2 hari diperoleh rerata daya ikat air 

66,25% dan pada sosis daging sapi yang disimpan selama 4 hari diperoleh daya 

ikat air sosis daging sapi 61,79%. Hal ini sejalan dengan pendapat Soeparno 

(2005) yang menyatakan bahwa penyimpanan yang terlalu lama akan menurunkan 

DIA dan terjadinya perubahan struktur protein daging.  

Hasil rerata pada tabel 4 di atas menunjukkan bahwa perlakuan kontrol 

menunjukkan nilai rataan sebesar 67,42%, P5 sebesar 79,61% dan P10 sebesar 

51,01%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa daya ikat air daging tertinggi pada 

perlakuan P5 yaitu 79,61% yaitu pada perlakuan yang ditambahkan paprika 

sebanyak 5%. Hal ini menunjukkan bahwa  daya ikat air yang tinggi menunjukkan 

air yang keluar dari sosis daging sapi rendah sehingga sosis  yang dihasilkan lebih 

baik. Sementara itu pada perlakuan P10 yaitu sosis dengan penambahan paprika 

sebanyak 10% terjadi penurunan daya ikat air yaitu 51, 01%. Sehingga batas 

penambahan paprika melebihi 5% pada sosis daging sapi akan menyebabkan 

menurunkan daya ikat air dan menunjukkan bahwa air yang keluar dari sosis 

tinggi. Daya ikat air dipengaruhi oleh kadar air dalam sosis. Kadar air yang 

meningkat dapat disebabkan oleh adanya pengikatan molekul air oleh protein 

melalui ikatan hidrogen (Wahyuni et al.,2012).  
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Disa, 2014 menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat menyebabkan 

penurunan daya ikat air adalah tekanan dan lama pemasakan yang menyebabkan 

terjadinya kerusakan. Daging yang mempunyai daya ikat air yang tinggi akan 

sedikit mengalami penyusutan selama pemasakan, sedangkan daya ikat air yang 

rendah menyebabkan daging tersebut mengeluarkan air dan daging menjadi basah. 

Berdasarkan hal tersebut dikatakan bahwa daya ikat air berhubungan dengan susut 

masak. Daya ikat air yang rendah akan mengakibatkan nilai susut masak yang 

tinggi.  

Pemasakan sosis juga berpengaruh terhadap daya ikat air pada sosis. 

Soeparno (2005) menyatakan bahwa suhu yang tinggi selama proses pemasakan 

akan menyebabkan terjadinya proses denaturasi protein dan banyak menurunkan 

kapasitas mengikat air. Hal ini sesuai dengan penelitian Sujarwanta et al (2016) 

Temperatur pemasakan yang lebih rendah pada vacuum steaming menyebabkan 

daya ikat air sosis (53,36±1,10%) lebih tinggi dibandingkan dengan daya ikat air 

sosis yang dimasak menggunakan steaming (47,49±1,96%). Temperatur yang 

tinggi pada steaming dibandingkan vacuum steaming menyebabkan banyaknya 

kadar protein yang mengalami denaturasi sehingga menyebabkan turunnya daya 

ikat air sosis 

. 

pH sosis daging sapi 

Nilai pH merupakan singkatan dari pondus hydrogenii, yang artinya 

potensial hidrogen, yaitu kekuatan hidrogen sebagai penentu asam karena sebagai 

predominan ion-ion hidrogen (H+). Pengamatan terhadap pH penting dilakukan 

karena perubahan pH berpengaruh terhadap kualitas sosis yang dihasilkan. 
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Pengukuran pH bertujuan untuk mengetahui tingkat keasaman sosis yang 

disebabkan oleh ion hidrogen (H+). Nilai pH dapat dijadikan indikator kualitas 

daging karena berkaitan dengan warna, keempukan, cita rasa, daya ikat, dan masa 

simpan. Daging dengan pH tinggi akan menghasilkan sosis yang lebih kenyal 

(Permana, 2010). Hasil pengamatan pH dapat dilihat pada tabel 3 berikut: 

Tabel 3. Rerata pH sosis daging sapi dengan penambahan paprika merah dan      

masa simpan 

Masa Simpan 

(hari) 

Perlakuan Rerata Masa 

Simpan Kontrol P5 P10 

0 6,80±0.07 6,78±0,04 6,76±0,05 6,78±0,05
(b) 

2 6,74±0,13 6,76±0,05 6,78±0,04 6,76±0,07
(b) 

4 6,06±0,21 6,12±0,29 6,52±0,08 6,23±0,19
(a) 

Rerata 

Perlakuan 

6,53±0,14
(a) 

6,55±0,13
(a) 

6,69±0,06
(b) 

 

Keterangan: a. Superskrip yang berbeda pada kolom menunjukkan perbedaan  yang sangat 

nyata (p˂0,01) 

b. Superskrip yang berbeda pada baris menunjukkan perbedaan yang sangat 

nyata (p˂0,01) 

 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa masa simpan dan perlakuan 

(penambahan paprika merah) menunjukkan pengaruh yang sangat nyata (p˂0,01). 

Serta terdapat interaksi antara masa simpan dengan penambahan paprika merah 

terhadap nilai pH. Berdasarkan  rerata masa simpan sosis daging sapi pada tabel 2 

menujukkan bahwa semakin lama sosis disimpan pH sosis semakin menurun 

dimana pada 0 hari pH sosis adalah 6,78, 2 hari pH sosis mengalami penurunan 

yaitu 6,76 dan pada masa simpan 4 hari pH sosis menjadi 6,23. Perubahan nilai 

pH selama penyimpanan dapat menandakan adanya reaksi atau kerusakan 

komponen penyusun di dalam sosis tersebut sehingga dapat menurunkan nilai pH. 

Selain itu, selama penyimpanan mikroba yang mampu bertahan terhadap 

pemanasan, keterbatasan oksigen dan suhu dingin masih melakukan aktivitasnya. 
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Bakteri anaerobik dan anaerob fakultatif dapat menyebabkan timbulnya keasaman 

karena aktivitasnya yang menghasilkan asam lemak. 

Hasil rerata perlakuan menunjukkan bahwa pH sosis daging sapi yang 

ditambahkan paprika merah cenderung meningkat karena melebihi kisaran pH 

normal untuk produk olahan daging yaitu 5,8  - 6,2. Suatu kenaikan pH daging 

akan meningkatkan jus daging dan daya ikat air dan menurunkan susut masak. Hal 

ini diduga disebabkan oleh protein menjadi lebih bermuatan negatif. Tingginya 

muatan negatif akan meningkatkan kekuatan tolak antara protein di dalam 

miofilamen yang pada akhirnya akan memudahkan miofibril untuk mengembang 

dan menahan air. Selain itu meningkatnya nilai pH juga disebabkan tingkat 

kelarutan protein miofibril makin tinggi sehingga akan meningkatkan stabilitas 

emulsi sosis. 

Berdasarkan hasil tersebut menandakan bahwa masa simpan dan 

penambahan paprika merah saling mempengaruhi di dalam sosis daging sapi 

sehingga nilai pH yang ada tersebut merupakan kesetimbangan yang ada di dalam 

sosis daging sapi. 

 

Daya Putus Sosis Daging Sapi 

Daya putus merupakan salah satu sifat penentu pada kualitas daging dan 

produk dan menjadi faktor utama yang diperhatikan oleh konsumen. Daya putus 

juga dipengaruhi oleh pH dimana pH yang tinggi mempunyai keempukan yang 

lebih tinggi daripada daging dengan pH rendah. Adapun hasil pengamatan 

keempukan sosis daging sapi dapat dilihat pada tabel 4 berikut: 
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Tabel 4. Rerata daya putus sosis daging sapi dengan penambahan paprika merah 

dan masa simpan 

Masa Simpan 

(hari) 

Perlakuan Rerata Masa 

Simpan Kontrol P5 P10 

0 0,21±0,05 0,18±0,02 0,21±0,06 0,20±0,04
 

2 0,13±0,04 0,19±0,05 0,18±0,05 0,17±0,05
 

4 0,14±0,02 0,21±0,02 0,19±0,02 0,18±0,02
 

Rerata 

Perlakuan 

0,16±0,04
(a) 

0,19±0,03
(b) 

0,19±0,04
(b) 

0,51 

Keterangan: superskrip yang berbeda pada baris menunjukkan perbedaan yang nyata (p<0,05) 

 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa masa simpan dan perlakuan 

(penambahan paprika merah) tidak berpengaruh  nyata (p>0.05) terhadap daya 

putus sosis daging sapi. Hasil rataan masa simpan dari pengukuran daya putus 

sosis daging sapi menunjukkan nilai rataan 0 hari 0,20±0,04 kg/cm
2
, 2 hari 

mengalami penurunan yaitu 0,17±0,05 kg/cm
2
 dan 4 hari penurunan yaitu 

0,18±0,02 kg/cm
2
. Salah satu faktor yang mempengaruhi keempukan daging 

adalah lama penyimpanan. Kekuatan sosis mengalami penurunan selama 

penyimpanan, hal ini disebabkan karena terjadinya proses aging selama 

penyimpanan. Proses aging akan menyebabkan kekuatan (daya putus) daging 

menurun. Seiring menurunnya kekuatan daging, maka keempukan akan 

meningkat. 

Hasil rerata perlakuan menunjukkan bahwa daya putus sosis P5 yaitu 

0,19±0,03 kg/cm
2
 dan P10 yaitu 0,19±0,04 kg/cm

2
 kurang efektif dalam 

meningkatkan keempukan sosis hal ini karena daya putusnya merupakan paling 

tinggi diantara perlakuan yang lain. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan 

bahwa penambahan paprika merah dengan konsentrasi tersebut belum mampu 

meningkatkan keempukan sosis daging sapi. 



40 
 

Daya putus ditentukan oleh tingkat kerapatan struktur matriks yang 

terbentuk akibat pemanasan. Semakin tinggi kerapatan struktur matrik, maka 

semakin tinggi nilai daya putus. Daya putus berkorelasi juga dengan susut masak 

dimana semakin tinggi persentase susut masak nilai daya putus semakin tinggi 

pula. Nilai susut masak yang tinggi mencerminkan jumlai air yang hilang dari 

daging selama perebusan.  

Menurut hasil penelitian Suryati et al. (2008) kriteria tingkat daya putus 

pada daging/produk daging  sangat empuk memiliki nilai daya putus <3.3 kg/cm
2
, 

empuk 3.3-5 kg/cm
2
, agak empuk 5-6.71 kg/cm

2
, agak alot 6.71-8.42 kg/cm

2
, alot 

8.42-10.12 kg/cm
2
, dan sangat alot >10.12 kg/cm

2
. Berdasarkan kriteria tersebut 

dapat dikatakan bahwa nilai daya putus daging termasuk dalam kategori sangat 

empuk. Nilai daya putus daging/produk daging tersebut kemungkinan karena 

dipengaruhi oleh penggunaan suhu yang lebih dari 65°C. Hal ini didukung 

pernyataan Soeparno (2005) yang menyatakan bahwa pemasakan pada suhu lebih 

dari 65°C dapat meningkatkan daya putus daging/produk daging.  

 

Susut Masak Sosis Daging Sapi 

Susut masak merupakan bobot produk sosis yang dihasilkan dibandingkan 

dengan bobot semua bahan yang digunakan untuk pembuatan sosis. Susut masak 

yang diperoleh ini berkaitan dengan kondisi daging/adonan, proses pemasakan, 

serta kehilangan zat-zat makanan yang ada dalam adonan akibat terjadinya reaksi, 

degradasi dan perombakan menjadi komponen/zat yang lebih sederhana selama 

proses pemasakan (Sofiana, 2012). Hasil pengamatan susut masak sosis daging 

sapi dapat dilihat pada tabel 5 berikut: 
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Tabel 5. Rerata susut masak sosis daging sapi dengan penambahan paprika merah. 

Peubah Kontrol P5 P10 Rerata %SM 

% Susut Masak 18,20±3,65 18,88±2,39 22,12±6,54 19,73±4,19 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa dari perbagai perlakuan diperoleh 

hasil yang tidak berbeda nyata (p>0,05) terhadap susut masak sosis daging sapi 

yang dihasilkan. Masing-masing susut masak sosis daging sapi yaitu kontrol 

sebesar 18,20%, P5 sebesar 18,88% dan P10 sebesar 22,12%. Menurut Sofiana 

(2012) menyatakan bahwa terjadinya cooking loss selama dimasak bervariasi dari 

1,5%  sampai 54,5%. Hasil penelitian, di atas menunjukkan bahwa susut masak 

sosis masih dalam kondisi normal. 

Hasil pengamatan susut masak pada kontrol cenderung lebih rendah 

dibanding perlakuan yang lain, artinya persentase kehilangan bobot akibat 

pemanasan lebih rendah dari perlakuan lainnya. Hal ini diduga berhubungan 

dengan hasil pengamatan pada peubah daya ikat air  perlakuan, dimana daya ikat 

air yang rendah akan menghasilkan susut masak tinggi. Hasil penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa ada korelasi antara daya ikat air dengan susut masak dimana 

pada hasil penelitian daya ikat air sosis yang ditambahkan dengan paprika 

diperoleh hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Soeparno (2005) yang menyatakan bahwa susut masak daging 

sapi dipengaruhi oleh daya ikat air dan kadar air. Semakin tinggi daya ikat air, 

maka persentase susut masak daging sapi semakin rendah. Tingginya nilai susut 

masak pada perlakuan sosis dengan penambahan paprika 5% dan 10% diduga 

karena kandungan asam pada paprika menyebabkan protein daging rusak 

sehingga ketersediaan grup reaktif protein pada daging untuk mengikat air 

berkurang mengakibatkan susut masak menjadi lebih besar.   
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Jumlah Bakteri 

Penyebaran mikroorganisme yang tumbuh pada bahan pangan asal hewan 

dan hasil olahannya pada umumya terdiri dari bakteri, jamur/kapang, virus dan 

terdapat juga binatang satu sel. Daging dan olahannya merupakan bahan makanan 

yang disukai oleh mikroorganisme dan dapat dicemari oleh mikroorganisme 

tersebut (Hernando et al., 2015). Rata-rata jumlah mikroba pada sosis daging sapi 

dalam bentuk log CFU/g dapat dilihat pada tabel 6 berikut: 

Tabel 6. Rerata Jumlah Mikroba pada Sosis Daging Sapi dalam Bentuk log CFU/g 

Masa Simpan 

(hari) 

Perlakuan Rerata Masa 

Simpan Kontrol P5 P10 

0 3,48±0,16 2,72±0,13 2,89±0,11 3,03±0,13
(a) 

2 4,19±0,06 4,06±0,17 4,03±0,06 4,09±0,09
(b) 

4 7,22±0,19 7,14±0,13 7,32±0,19 7,23±0,17
(c) 

Rerata 

Perlakuan 

4,96±0,14
(b) 

4,64±0,14
(a) 

4,75±0,12
(a) 

 

Keterangan: a. Superskrip yang berbeda pada kolom menunjukkan perbedaan yang     

sangat nyata (p˂0,01) 

b.  Superskrip yang berbeda pada baris menunjukkan perbedaan yang sangat 

nyata (p˂0,01) 

 

Hasil analisa ragam menujukkan bahwa masa simpan dan perlakuan 

(penambahan paprika) pada sosis daging sapi berpengaruh sangat nyata (p<0,01) 

terhadap jumlah bakteri  serta terdapat interaksi antara masa simpan dan 

perlakuan. Hasil menunjukkan pada perlakuan kontrol rata-rata jumlah bakteri 

adalah 4,96 log CFU/g, pada perlakuan P5 terjadi penurunan jumlah bakteri yaitu 

4,64 log CFU/g. Hal ini menandakan bahwa penambahan  paprika pada sosis 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian Widaningrum (2007) penambahan paprika ke dalam medium 

pertumbuhan bahkan menstimulasi produksi bakteriosin, meningkatkan nilai μmax. 

Walaupun hal ini juga kemungkinan dipengaruhi oleh keberadaan gula sebagai 

mikroelemen. Dari hasil penelitian ini ditemukan paprika potensial untuk 
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digunakan sebagai rempah-rempah pengawet pada produk daging, khususnya 

sosis. Sementara itu pada sosis yang diberi perlakuan dengan penambahan 10% 

jumlah bakteri kembali meningkat menjadi 4,75 logCFU/g, sehingga batas 

penggunaan paprika merah untuk dapat menghambat pertumbuhan bakteri adalah 

paprika 5% karena menunjukkan bahwa jumlah bakteri yang tumbuh paling 

rendah diantara perlakuan lainnya.  

Masa simpan sosis daging sapi juga mempunyai pengaruh yang sangat 

nyata terhadap jumlah bakteri. Pertumbuhan bakteri dapat dilihat pada gambar 1 

berikut: 

 

Gambar 1. Pertumbuhan Bakteri Patogen (log CFU/g) 

Berdasarkan Tabel 6 dan gambar 1 di atas menunjukkan bahwa, lama 

penyimpanan berpengaruh nyata terhadap jumlah bakteri yaitu semakin lama 

penyimpanan, semakin bertambah jumlah bakteri sosis. Masa simpan yang 

bertambah menyebabkan pH sosis daging sapi menurun sehingga akan 

meningkatkan jumlah bakteri pada sosis daging sapi. Faktor lain yang paling 

berpengaruh terhadap masa simpan adalah jumlah mikroba awal (Soeparno, 
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2005). Sehingga Peningkatan jumlah mikroorganisme juga berhubungan erat 

dengan kualitas daging segar yang digunakan sebagai bahan utama dalam 

pembuatan sosis. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yusuf et al (2016) yaitu 

jumlah cemaran mikroba pada sampel sosis yang didapat dari pasar tradisional 

menunjukkan angka yang lebih tinggi yaitu sebesar 4,82350±0,41335 

dibandingkan dengan sampel sosis yang didapat dari swalayan yaitu sebesar 

3,67968±0,41335. Hal tersebut dapat disebabkan karena sosis yang dijual di pasar 

tradisional tidak disimpan pada suhu dingin sehingga pertumbuhan mikrobanya 

lebih banyak daripada sosis dari swalayan. Sinaga, 2013 mengatakan bahwa 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroba, diantaranya 

ketersediaan nutrisi, pH, aktivitas air, ketersediaan oksigen dan potensi oksidasi 

reduksi. 

 

Nilai TBA (Thiobarbituric acid) 

Uji TBA digunakan untuk mengetahui tingkat ketengikan pada lemak atau 

produk pangan berlemak. Lemak yang tengik mengandung aldehid dan 

kebanyakan sebagai malonaldehid. Besarnya angka TBA berhubungan dengan 

ketengikan oksidatif pada bahan pangan. ketengikan oksidatif terjadi jika 

sejumlah oksigen berhubungan dengan minyak/lemak. Molekul oksigen terikat 

pada ikatan ganda dari asam-asam lemak tidak jenuh. Ikatan ganda asam lemak 

tidak jenuh mengalami proses oksidasi akan dipecah membentuk asam lemak 

rantai pendek, aldehida, dan keton. oksidasi lanjut dari aldehid tidak jenuh 

tersebut menghasilkan alhehid dan dialdehid dengan rantai pendek, termasuk 

didalamnya adalah malonaldehid (Manuhara et al.,2009) 
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Hasil penelitian mengenai rata-rata nilai TBA pada sosis daging sapi yang 

ditambahkan paprika merah dan masa simpan disajikan pada tabel 7. 

Tabel 7. Rerata nilai TBA sosis daging sapi dengan penambahan paprika merah 

dan masa simpan 

Masa Simpan 

(hari) 

Perlakuan Rerata Masa 

Simpan Kontrol P5 P10 

0 1,78±0,15 1,64±0,13 1,73±0,39 1,72±0,22
(a) 

4 1,42±0,27 1,69±0,39 0,90±0,15 1,34±0,27
(b) 

Rerata 

Perlakuan 

1,60±0,21
 

1,67±0,26
 

1,32±0,27
  

Keterangan: a. Superskrip yang berbeda pada kolom menunjukkan perbedaan yang nyata 

(p<0,05) 

  

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa masa simpan memberikan 

pengaruh yang nyata (p<0,05) sementara perlakuan memberikan pengaruh yang 

tidak nyata (p>0,05) terhadap stabililitas oksidasif. Namun terdapat interaksi 

antara keduanya tetapi tidak besar. Pada masa simpan terlihat adanya penurunan 

nilai TBA selama penyimpanan pada masa simpan 0 hari rerata nilai TBA 1,72 

(mg malonaldehid/kg) sedangkan pada masa simpan 4 hari rerata nilai TBA 

menurun yaitu 1,34 (mg malonaldehid/kg). Hal ini menunjukkan bahwa masa 

simpan dapat mempertahankan stabilitas oksidatif pada sosis daging sapi yang 

ditambahkan paprika merah. Penyimpanan akan berpengaruh terhadap nilai TBA 

seiring dengan waktu penyimpanan.  

Hal ini diduga selama penyimpanan antioksidan yang terdapat dalam 

paprika merah berikatan dengan senyawa peroksida yang dihasilkan dari proses 

oksidasi lemak yang menyebabkan terbentuknya senyawa yang stabil dan tidak 

reaktif. Akibatnya pembentukan senyawa hidroperoksida yang menyebabkan 

ketengikan pada sosis daging sapi dapat dihambat dengan rendahnya nilai TBA. 
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 Penambahan paprika merah  memberikan pengaruh yang tidak nyata 

terhadap nilai TBA sosis daging sapi, namun terdapat penurunan rerata nilai TBA  

pada perlakuan kontrol di peroleh nilai TBA sebesar  1,60 (mg malonaldehida/kg) 

dan paprika merah 5% nilai TBA sebesar 1,67 serta terjadi penurunan nilai rerata 

TBA pada penambahan paprika merah 10% yaitu 1,32 (mg malonaldehida/kg). 

Berdasarkan hasil tersebut menujukkan bahwa semakin tinggi persentase 

penamabahan paprika merah ke dalam sosis daging sapi juga dapat menurunkan 

oksidasi lemak yang terjadi karena nilai TBA yang terendah adalah pada 

perlakuan 3 dengan penambahan paprika 10% pada sosis. Perlakuan terbaik 

ditunjukkan dengan nilai TBA terendah. Nilai TBA yang rendah ini menunjukkan 

bahwa adanya peran antioksidan dalam paprika merah yaitu karotenoid yang 

mempunyai aktivitas dalam menghambat terjadinya oksidasi asam lemak pada 

sosis. Oksidasi terjadi pada saat komponen-komponen yang terkadung di dalam 

daging terjadi kontak dengan ion logam selama penggilingan sehingga terbentuk 

radikal bebas yang nantinya membentuk oksidasi. Hasil uji nilai TBA agar lebih 

jelas ditampilkan pada gambar 2 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Gambar 2: Nilai TBA sosis daging sapi yang ditambahkan paprika merah  

 

Gambar 2. Nilai TBA (mg malonaldehid/kg) 

Interaksi antara masa simpan dengan penambahan paprika merah terhadap 

nilai TBA sosis daging sapi menunjukkan pengaruh yang nyata, namun interaksi 

tersebut tidak besar. Interaksi yang kecil pada masa simpan dan perlakuan dengan 

penambahan paprika merah terjadi karena adanya interaksi antara senyawa 

penolik yang terkandung di dalam paprika merah dengan protein susu yang 

menjadi bahan tambahan dalam pembuatan sosis. Protein susu diketahui dapat 

menghambat aktivitas antioksidan pada suatu produk makanan. Hasil ini sejalan 

dengan penelitian Dubeau et al (2010) yang disitasi Ozdal et al (2013) mengukur 

aktivitas antioksidan mengunakan 3 tes yaitu ABTS, voltammetry, dan 

penghambatan lipid peroksidasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan dengan 

metode ABTS dan voltammetry, susu dapat menurunkan aktivitas antioksidan 

pada teh. Sebaliknya dengan metode peroksidasi lipid, hasilnya menunjukkan 

bahwa susu dapat meningkatkan aktivitas antioksidan teh.  
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Nilai Organoleptik Sosis daging Sapi 

Pengujian organoleptik merupakan penilaian yang didasarkan pada proses 

pengindraan. Pengindraan diartikan sebagai suatu proses fisio-psikologis, yang 

artinya kesadaran atau pengenalan alat indra yang berasal dari benda tersebut. 

Pengindraan juga berati 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. Pengujian organoleptik sosis 

dilakukan untuk mengetahui kesan baik buruknya suatu produk yang lebih 

spesifik. Hasil uji organoleptik dengan penambahan paprika merah meliputi 

warna, aroma, rasa, keempukan, tekstur dan penerimaan dapat dilihat pada tabel 8. 

Tabel 8. Hasil uji organoleptik sosis daging sapi dengan penambahan paprika 

merah (Capsicum annum L) 

Parameter  Perlakuan 

Kontrol P5 P10 

Warna  5,76±1,76
b 

6,86±1,46
b 

6,76±1,22
b 

Aroma 6,24±1,73
b 

6,71±1,56
b 

6,24±1,64
b 

Rasa 6,33±1,56
b 

7,19±1,25
b 

6,95±1,50
b 

Keempukan 6,43±1,57
b 

6,52±1,37
b 

6,81±1,17
b 

Tekstur 6,24±1,70
b 

6,95±1,12
b 

6,71±1,55
b 

Penerimaan 6,62±1,28
b 

7,33±1,02
b 

7,19±1,17
b 

 Keterangan : Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan tidak berbeda 

nyata  
 

Seluruh parameter nilai organoleptik kisarannya 1 sampai 9, sedangkan 

untuk hasil analisa Friedman test dengan nilai rangking 1 sampai 3.  

Warna sosis daging sapi.  

Warna mempunyai peranan yang utama pada saat uji organoleptik karena 

kenampakan pada suatu makanan dapat merangsang indera penglihatan, sehingga 
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warna dijadikan sebagai salah satu organoleptik yang penting dalam suatu bahan 

pangan. Hasil uji organoleptik terhadap warna menunjukkan bahwa penambahan 

paprika merah pada berbagai persentase perlakuan memberikan pengaruh yang 

tidak berbeda nyata. Hasil menunjukkan nilai rataan skor panelis untuk kontrol 

yaitu 5,76.  Warna tersebut menunjukkan bahwa sosis berwarna netral tidak gelap 

dan tidak terang, sementara skor rataan untuk sosis yang ditambahkan paprika 

merah lebih tinggi, skor panelis  meningkat pada sosis yang diberi tambahan 

paprika merah 5% yaitu 6,86 yang menunjukkan bahwa warna sosis tersebut 

berwarna terang dan pada sosis yang ditambahkan 10% paprika merah meski skor 

yang menurun jika dibandingkan dengan sosis yang ditambahkan paprika 5% 

namun tidak jauh berbeda yaitu 6,76 sehingga menunjukkan bahwa sosis yang 

diberi tambahan paprika merah berwarna terang dan lebih disukai oleh panelis jika 

dibandingkan dengan warna sosis daging sapi tanpa perlakuan apapun.  

 

Aroma sosis daging sapi 

Aroma makanan banyak menentukan kelezatan pada suatu makanan, oleh 

karena itu aroma merupakan salah satu faktor dalam penentuan mutu. Aroma juga 

disebut sebagai pencicipan jarak jauh karena manusia dapat mengenal enaknya 

makanan yang belum terlihat hanya dengan mencium aromanya dari jarak jauh, 

manusia dapat mencium bau yang keluar dari makanan karena adanya sel-sel 

epitel olfaktori di bagian dinding atas rongga hidung yang peka terhadap 

komponen bau. Tabel 8 menunjukkan bahwa penambahan paprika merah 

memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap aroma sosis daging sapi, 

dengan rataan skor panelis berkisar antara 6,24 untuk sosis kontrol, skor tersebut 
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menujukkan bahwa pada sosis kontrol aroma yang dominan adalah harusnya 

aroma daging, sementara itu panelis memberikan skor 6,71 untuk sosis yang 

ditambahkan dengan paprika 5% dan 6,24 untuk sosis yang ditambahkan paprika 

10%. Berdasarkan skor tersebut maka aroma sosis daging sapi yang ditambahkan 

paprika 5%  dan paprika 10% didominasi oleh aroma perpaduan antara rasa 

daging dan paprika merah.  

 

Rasa sosis daging sapi 

Rasa merupakan atribut sensori yang penting dalam penentuan keputusan 

konsumen untuk menerima atau menolak suatu produk makanan. Walaupun suatu 

produk memiliki warna, aroma, dan tekstur yang baik, tetapi jika rasanya tidak 

enak maka produk tersebut akan ditolak (Kusumastuti dan Fitriyono, 2013). Hasil 

uji organoleptik terhadap rasa menunjukkan bahwa penambahan paprika merah 

memberikan pegaruh tidak berbeda yang nyata. Nilai rataan skor panelis yang 

berkisar dari 6,33 untuk sosis kontrol, dimana hal ini menunjukkan bahwa rasa 

sosis tersebut harusnya didominasi oleh rasa daging. Sementara itu, sosis yang 

diberi perlakuan dengan penambahan paprika merah sebanyak 5% panelis 

memberikan skor 7,19 yang artinya rasa yang mendominasi adalah rasa paprika 

sehingga menghasilkan rasa yang paling disukai panelis. Pada sosis yang 

ditambahkan paprika sebanyak 10% terjadi sedikit penurunan tingkat kesukaan 

panelis terhadap sosis skor yang diperoleh adalah 6,96. Hal ini menandakan 

bahwa rasa sosis tersebut didominasi oleh rasa paprika namun tetap ada 

perpaduan rasa dagingnya. Rasa sosis yang paling disukai adalah sosis yang 

ditambahkan dengan paprika merah 5% karena memiliki skor yang tertinggi yaitu 
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7,19, diikuti oleh sosis dengan penambahan paprika merah 10% yaitu 6,95 dan 

skor terendah adalah sosis kontrol (tanpa penambahan paprika merah yaitu 6,33.  

 

Keempukan sosis daging sapi 

Keempukan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan mutu 

produk emulsi seperti sosis. Berdasarkan hasil uji organoleptik yang ditunjukkan 

oleh tabel 8 bahwa penambahan paprika merah berpengaruh tidak berbeda nyata 

terhadap keempukan sosis daging sapi. Hasil menunjukkan panelis lebih 

menyukai keempukan sosis yang ditambahkan dengan paprika merah 10% dengan 

skor 6,81 berdasarkan kisaran skor tersebut menunjukkan bahwa sosis yang 

ditambahkan paprika 10% dapat dikatakan  sangat empuk, diikuti oleh sosis 

dengan penambahan paprika merah 5% diperoleh skor 6,52 yang kisaran skornya 

tidak jauh berbeda dengan yang ditambahkan dengan paprika 10% empuk. 

Kontrol (tanpa ditambahkan paprika merah) diperoleh skor 6,43 termasuk kategori 

empuk dan merupakan skor terendah yang diberikan panelis untuk tingkat 

keempukan sosis. Sehingga sosis yang ditambahkan dengan paprika merah lebih 

empuk jika dibandingkan dengan sosis yang tidak diberi tambahan paprika merah.  

 

Tekstur sosis daging sapi 

Tekstur dan konsistensi suatu bahan akan mempengaruhi rasa ditimbulkan 

oleh bahan tersebut. Perubahan tekstur atau, viskositas bahan dapat mengubah 

rasa dan bau yang timbul karena dapat mempengaruhi kecepatan timbulnya 

rangsangan terhadap sel reseptor olfaktori dan kelenjar air liur (Winarno,1997). 
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Hasil menunjukkan bahwa penambahan paprika merah memberi pengaruh 

yang tidak berbeda nyata terhadap tekstur sosis daging sapi. Perolehan skor dari 

panelis yaitu sosis kontrol skornya 6,24 yang berarti tekstur sosis kontrol lembut, 

sosis yang ditambahkan paprika merah 5% skornya 6,95 dan sosis yang 

ditambahkan paprika merah 10% skornya 6,71. Tekstur sosis yang diberi 

tambahan paprika merah lebih lembut dan disukai teksturnya oleh panelis 

dibandingkan dengan sosis kontrol (tanpa penambahan paprika merah).   

 

Penerimaan sosis daging sapi 

Penerimaan sosis daging sapi merupakan persepsi panelis terhadap 

keseluruhan produk sosis daging sapi yang meliputi warna, aroma, rasa dan 

tekstur. Hasil menunjukkan bahwa penambahan paprika merah berpengaruh tidak 

berbeda nyata terhadap penerimaan sosis daging sapi secara keseluruhan. Sosis 

yang paling disukai oleh panelis adalah sosis yang ditambahkan dengan paprika 

merah sebanyak 5% dengan rataan skor 7,33, kemudian diikuti oleh sosis yang 

ditambahkan paprika sebanyak 10% dengan rataan skor 7,19 berdasarkan kedua 

skor tersebut menunjukkan bahwa sosis yang diberi tambahan paprika secara 

keseluruhan dapat diterima oleh panelis dan skor terendah diperoleh oleh sosis 

kontrol (tanpa penambahan paprika merah) dengan rataan skor 6,62, namun 

dengan skor tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sosis kontrol masih 

dapat diterima oleh panelis. Berdasarkan pemaparan tersebut menunjukkan bahwa 

sosis yang diberi tambahan paprika merah lebih disukai oleh panelis dibandingkan 

dengan sosis yang tidak diberi tambahan apapun. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan 

yaitu sebagai berikut: 

1. Paprika merah (Capsicum annum L)  berpotensi sebagai antioksidan pada 

sosis daging sapi Hal ini terlihat dengan adanya penurunan nilai TBA 

selama masa simpan maupun perlakuan. 

2. Paprika merah berpengaruh tidak nyata (p>0,05) terhadap nilai TBA, 

tetapi mampu mempertahankan stabilitas oksidatif karena nilai TBA 

menurun selama masa simpan dan perlakuan. 

3. Paprika merah memberikan pengaruh yang nyata (p<0,05) terhadap daya 

ikat air, pH, daya putus dan jumlah bakteri tetapi berpengaruh tidak nyata 

(p>0,05) terhadap susut masak dan nilai organoleptik. 

 

Saran 

1. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan menambah konsentrasi paprika 

merah yang digunakan cukup 10%. 

2. Untuk mendapatkan sosis yang ditambahkan paprika dengan kualitas yang 

baik dapat menggunakan paprika 5%.  

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan sumber antioksidan alami 

lainnya dan dapat juga dilakukan ekstrak terlebih dahulu terhadap sumber 

antioksidan tersebut. 
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RINGKASAN 

Daging merupakan bahan pangan yang penting untuk memenuhi kebutuhan 

gizi manusia karena memiliki sejumlah asam amino esensial dan memiliki nilai 

biologis dan kecernaan yang baik. Kandungan gizi yang terdapat pada daging juga 

menyebabkan daging menjadi mudah rusak karena dapat menjadi media tumbuh 

yang baik bagi mikroorganisme. Sehingga pengolahan daging merupakan cara 

untuk mengurangi kerusakan daging pasca panen sekaligus memperoleh nilai 

tambah dari produk yang dihasilkan. Salah satu produk olahan daging adalah 

sosis. Oksidasi lemak selama proses penyimpanan sosis dapat mengakibatkan 

kerusakan pada sosis selain kerusakan oleh aktivitas enzim dan mikroorganisme. 

Sehingga oksidasi lemak dalam makanan tersebut harus dihambat. Antioksidan 

merupakan zat yang dapat mencegah terjadinya reaksi oksidasi radikal bebas 

dalam oksidasi lemak. Alternatif yang dilakukan adalah meningkatkan asupan 

serta antioksidan pada jenis makanan. Antioksidan terdiri dari dua macam yaitu 

antioksidan sintetis dan antioksidan alami. Penggunaan antioksidan sintetis 

menimbulkan kekhawatiran konsumen akan kemanan pangan, sehingga 

antioksidan alami dipilih untuk digunakan dalam pangan. Salah satu sumber 

antioksidan alami adalah paprika merah. Paprika merah diketahui mengandung 

banyak senyawa yang bermanfaat bagi tubuh manusia seperti β-karoten, vitamin 

A, E dan K serta karotenioid yang berperan sebagai antioksidan pada sosis. Sifat 

fisik dan jumlah bakteri juga perlu dianalis untuk pengawasan dan penetapan 

standar mutu dari produk yang dihasilkan yaitu sosis.  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui stabilitas oksidatif, sifat fisik, 

jumlah bakteri dan nilai organoleptik sosis daging sapi yang ditambahkan paprika 

merah (Capsicum annum L). Penelitian ini dilaksanakan dari Desember 2017 – 

Januari 2018 selama kurang lebih satu bulan di Laboratorium Teknologi 

Pengolahan Hasil Ternak untuk pembuatan sosis, uji sifat fisik, uji organoleptik 

dan Laboratorium Mikrobiologi dan Bioteknologi Fakultas Peternakan 

Universitas Mataram untuk uji jumlah bakteri dan uji TBA pada sosis. Materi 

yang digunakan adalah 2900 gr daging sapi. Rancangan percobaan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap pola faktorial 3 x 3 

dengan dua faktor dan 5 kali ulangan. Faktor pertama adalah masa simpan 0, 2 

dan 4 hari. Faktor kedua adalah penambahan paprika merah dengan konsentrasi 

0%, 5% dan 10%.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan analisis keragaman 

pemanfaatan paprika merah pada sosis daging sapi memberikan pengaruh yang 

nyata (p<0,05) terhadap sifat fisik sosis (daya ikat air, pH dan daya putus) dan 

jumlah bakteri, tetapi tidak berpengaruh nyata (p>0,05) terhadap  susut masak, 

nilai TBA dan nilai organoleptik. Masa simpan menyebabkan menurunnya daya 

ikat air rataan terendah daya ikat air terdapat pada masa simpan 4 hari yaitu 61,79 

%H2O,  rataan tertinggi daya ikat air terdapat pada konsentrasi paprika merah 5% 

yaitu 79,61 %H2O,. Masa simpan menyebabkan menurunnya pH sosis daging sapi 

rataan terendah pH terdapat pada masa simpan 4 hari yaitu 6,23. Rataan tertinggi 

pH terdapat pada konsentrasi paprika 10% yaitu 6,69. Masa simpan dan 

konsentrasi menyebabkan menurunnya daya putus sosis rataan hasil pada hari ke  

2 dan 4. Rataan tertinggi daya putus pada konsentrasi paprika 5% dan 10% yaitu 
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0,19 kg/cm
2
. Masa simpan dan konsentrasi paprika merah tidak memberikan 

pengaruh nyata terhadap susut masak sosis daging sapi, rataan tertinggi susut 

masak pada konsentrasi paprika 10% yaitu 22,12%. Masa simpan menyebabkan 

meningkatnya jumlah bakteri pada sosis daging sapi rataan nilai tertinggi jumlah 

bakteri terdapat pada masa simpan 4 hari yaitu 7,23 log CFU/g. Rataan terkecil 

jumlah bakteri pada konsentrasi paprika 5% yaitu 4,64. Masa simpan dan 

konsentrasi menyebabkan menurunnya nilai TBA sosis daging sapi rataan 

terendah nilai TBA terdapat pada masa simpan 0 hari yaitu 1,32 mg 

malonaldehid/kg. Rataan terendah pada konsentrasi paprika 10% yaitu 1,32 mg 

malonaldehid/kg. Hasil uji organoleptik tidak berbeda nyata dari setiap kriteria 

mutu, sosis dengan penambahan paprika 5% adalah yang paling disukai panelis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Arizona, R.,Edi, S dan Yuny, E. Pengaruh Konsentrasi Asap Cair Tempurung 

Kenari dan Lama Penyimpanan Terhadap Kualitas Kimia dan Fisik 

Daging. Buletin Peternakan 35 (1). 

 

Awwaly, K. U.A., Suharjono, T., Yuny, E., dan Wayan T. A. 2015. Komponen 

Bioaktif dalam Daging dan Sifat Fungsionalnya: Sebuah Kajian Pustaka. 

Jurnal Ilmu dan Teknologi Hasil Ternak 10 (1) : 22-34. 

 

Buckle, K.A., Edwards, R.A., Fleet, G.H.,Wootton, M. 2013. Ilmu Pangan. 

Jakarta: UI Press 

 

Cahyono, Bambang. 2012. Budidaya Intensif Cabai Paprika (Secara Organik dan 

Anorganik. Jakarta. Pustaka Mina. 

 

Disa, A.A. 2014. Karakteristik Fisik dan Kimia Daging Domba Muda Yang 

Diberi Ransum Mengandung Konsentrasi Asam Lemak Tidak Jenuh 

Berbeda. Skripsi, Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor, pp 8 

 

Estiningtyas, H. R. 2010. Aplikasi Edible Film Maizena dengan Penambahan 

Ekstrak Jahe sebagai Antioksidan Alami pada Coating Sosis Sapi. Skripsi, 

Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret. Surakarta, p 14. 

 

Hanani E., Abdul, M., Ryany, S. 2005. Identifikasi Senyawa Antioksidan dalam 

Spons Callyspogiasp dari Kepulauan Seribu. Majalah Ilmu Kefarmasian 2 

(3) : 127-133. 

Hernando, D., Dian, S dan Kusuma, A. 2015. Kadar Air dan Total Mikroba Pada 

Daging Sapi di Tempat Pemotongan Hewan (TPH) Bandar Lampung. 

Jurnal Ilmiah Peternakan Terpadu 3 (2) 

 

Kusumastuti, K dan Fitriyono Ayustaningwarno. 2013. Pengaruh Penambahan 

Bekatul Beras Merah Terhadap Kandungan Gizi, Aktivitas Antioksidan 

dan Kesukaan Sosis Tempe. Journal Of Nutrition College 2 (1) : 29. 

 

Lawrie, R.A. 2003. Ilmu Daging Edisi Kelima. Jakarta. UI Press. 

 

Manuhara, G.J.,Kawiji dan Heny, R. E. 2009. Aplikasi Edible Film Maizena 

Dengan Penambahan Ekstrak Jahe Sebagai Antioksidan Alami Pada 

Coating Sosis Sapi. Jurnal Teknologi Hasil Pertanian 1 (2). 

 

Maryam, S., Muzzakir,  B., Ainun, N. 2016. Pengukuran Aktivitas Antioksidan 

Ekstrak Etanol Daun Kelor (Moringa Oleifera Lam.) Menggunakan 
Metode FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power). Jurnal Fitofarmaka 

Indonesia 2 (2).  

 

Maryam, S., Randi P., Nurmayana, E., Tadjuddin, N. 2016. Analisis Aktivitas 

Antioksidan Ekstrak Etanolik Daun Yodium (Jatropha multifida L.) 



58 
 

dengan Metode Cupric Ion Reducing Antioxsidant Capacity (CUPRAC). 

Jurnal Fitofarmaka Indonesia 2 (1). 

 

Mega, O., Suharyanto., Irma Badarina. 2014. Sifat-sifat Fisik Sosis Berbahan 

Baku Surimi-like Daging Kambing dengan Menggunakan Susu Kedelai. 

Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Peternakan XVII (2). 

 

Mudawaroch, R. E dan Zulfanita. 2012.  Kajian Berbagai Macam Antioksidan 

Alami dalam Pembuatan Sosis. Surya Agritama 1 (1).  

 

Ozdal, T., Esra, C., Filiz, A. 2013. A Review On Protein-Phenolic Interactions 

and Associated Changes. Journal Food Research International (51) 954-

970.  

Permana, A. 2010. Sifat Fisik dan Daya Terima Sosis Daging Domba Dengan 

Pelumuran Jahe (Zingiber Officinale Roscoe) Sebelum Pengolahan. 

Skripsi, Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor, Bogor, pp 28 

 

Purwoko, T. 2002. Aktivitas Antioksidan Isoflavon Aglikon dari Tempe terhadap 

Oksidasi Minyak Kedelai. BioSMART 4 (1) : 1-5 

 

Putri, R. K. D. 2009. Karakteristik Fisik, Kimia dan Organoleptik Sosis Sapi 

dengan Perendaman Dalam Substrat Antimikroba Lactobacillus sp. (1A5) 

Pada Penyimpanan Suhu Dingin. Skripsi, Fakultas Peternakan Institut 

Pertanian Bogor, Bogor, pp 21. 

 

Rahayu, D., Suharyanto., Warnoto. 2012. Karakteristik Fisik dan Organolpetik 

Sosis Daging Sapi Disubstitusi Daging Itik Talang Benih (Anas 

Plathyryncos). Jurnal Sain Peternakan Indonesia 7 (2). 

 

Rahmi, Hayatul. 2017. Review: Aktivitas Antioksidan dari Berbagai Sumber 

Buah-buahan di Indonesia. Jurnal Agrotek Indonesia 2 (1) : 34 -38. 

 

Ridwanto, I. 2003. Kandungan gizi dan palatabilitas sosis daging sapi dengan 

subtitusi tepung tulang rawan ayam pedaging sebagai bahan pengisi. 

Skripsi, Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 

 

Sinaga, S. E. J. 2013. Kualitas Mikrobiologis Sosis Daging Sapi dengan 

Penambahan Bakteriosin Sebagai Pengawet Alami. Skipsi, Fakultas 

Peternakan Institut Pertanian Bogor, Bogor, pp 21. 

 

Soeparno. 1998. Ilmu dan Teknologi Daging. Yogyakarta. Gadjah Mada 

University Press. 

 

Soeparno. 2005. Ilmu Daging. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. 

 

Sofiana, A. 2012. Penambahan Tepung Protein Kedelai Sebagai Pengikat Pada 

Sosis Sapi. Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Peternakan XV 

 



59 
 

Surbakti, E., I.I. Arief., T. Suryati. 2016. Nilai Gizi dan Sifat Organoleptik 

Daging Sapi dengan Penambahan Pasta Buah Merah pada Level yang 

Berbeda. Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan 4 (1) : 

234-238. 

 

Sujarwanta, R.O.,Edi, S.,Setiyono, Supadmo dan Rusman. 2016. Kualitas Sosis 

Daging Sapi Yang Difortifikasi dengan Minyak Ikan Kod dan Minyak 

Jagung dan Diproses Menggunakan Metode Pemasakan Yang Berbeda. 

Buletin Peternakan 40 (1). 

 

Suradi, K. 2005. Aplikasi Model Arrhenius Untuk Pendugaan Penurunan Masa 

Simpan Daging Sapi Pada Penyimpanan Suhu Ruang dan Refrigerasi 

Berdasarkan Nilai TVB dan pH. Fakultas Peternakan. Universitas 

Padjadjaran. Bandung. 

 

Suryati T, Arief II, Polii BN. 2008. Korelasi dan kategori keempukan daging 

berdasarkan hasil pengujian menggunakan alat dan panelis. J Anim Prod. 

10 (3): 188-193. 

 

Warsy dan Any Guntarti. 2013. Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol Buah 

Paprika Hijau (Capsicum annum L.). Jurnal Ilmiah Kefarmasian 3(1) :9 -

19. 

 

Warsy dan Any Guntarti. 2016. Aktivitas Penangkapan Radikal 2,2-Difenil-1-

pikrilhidrazil (DPPH) oleh Ekstrak Metanol Paprika Merah (Capsicum 

annum L). Media Farmasi 13 (1) : 23-34. 

 

Widaningrum dan Christina winarti. 2007. Kajian Pemanfaatan Rempah-Rempah 

Sebagai Pengawet Alami Pada Daging. Seminar Nasional Hari Pangan 

Sedunia XXVII. 

 

Winanti E.R., Andriani M.A.M., Nuhartadi E. 2013. Pengaruh Penambahan Bit 

(Beta vulgaris) Sebagai Pewarna Alami Terhadap Karateristik Fisiki-

Kimia dan Sensori Sosis Daging Sapi. Jurnal Teknosains Pangan 2(4): 18-

24. 

 

Winarno, F. G. 1997. Kimia Pangan dan Gizi. Jakarta. PT Gramedia Pustaka. 

 

Winarti, C dan Nanan Nurdjanah. 2005. Peluang Tanaman Rempah dan Obat 

Sebagai Sumber Pangan Fungsional. Jurnal Litbang Pertanian 24 (2). 

 

Wahyuni D, Setiyono, Supadmo. 2012. Effect anka rice addition and filler 

combination oh wheat flour and sweet potato flour on beef sausage 

quality. Buletin peternakan. 36(3): 181-192 

 

Yusuf, M. R. R. S.,Wihansyah.,M. Arifin., A. Y. Oktaviana.,Rifkhan., J.K. 

Negara dan A. K. Sio. 2016. Kualitas Fisik, Mikrobiologi dan 



60 
 

Organoleptik Sosis Ayam Komersil yang Beredar di Tempat Berbeda di 

Bogor. Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Ternak 4 (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

LAMPIRAN 

Layout Rancangan Percobaan 

Penyimpanan 

(P) 

Perlakuan (P) TOTAL          Rata-rata 

Kontrol P5% P10%   

 P1.P1 P1.P2 P1.P3 - - 

 P1.P1 P1.P2 P1.P3 - - 

0 hari P1.PI P1.P2 P1.P3 - - 

 P1.P1 P1.P2 P1.P3 - - 

 P1.P1 P1.P2 P1.P3 - - 

 P2.P1 P2.P2 P2.P3 - - 

 P2.P1 P2.P2 P2.P3 - - 

2 hari P2.P1 P2.P2 P2.P3 - - 

 P2.P1 P2.P2 P2.P3 - - 

 P2.P1 P2.P2 P2.P3 - - 

 P3.P1 P3.P2 P3.P3 - - 

 P3.P1 P3.P2 P3.P3 - - 

4 hari P3.P1 P3.P2 P3.P3 - - 

 P3.P1 P3.P2 P3.P3 - - 

 P3.P1 P3.P2 P3.P3 - - 

TOTAL - - - - - 

Rata-rata - - - - - 

 

Kuisioner Untuk Evaluasi Nilai Organoleptik 

Kode Sampel: Nama Panelis:  

Skor Organoleptik : 

Kriteria : Warna 

Skor : 
Gelap Netral  Terang 

1       2       3       4 5 6       7       8       9 

Kriteria : Aroma 

Skor : 
Aroma Daging Netral Aroma Paprika 

1       2       3       4 5 6       7       8       9 

Kriteria : Rasa 

Skor : 
Rasa Daging Netral Rasa Paprika 

1       2       3       4 5 6       7       8       9 

Krteria : Tekstur 

Skor : 
Kasar Netral Lembut 

1       2      3       4 5 6        7      8      9 

Kriteria : Keempukan 

Skor : 
A lot Netral Empuk 

1       2      3      4  5 6       7      8       9 

Kriteria : Penerimaan 

Skor : 
Tidak Diterima Netral  Diterima 

1       2      3      4 5 6       7      8       9 

Komentar : ……………………………………………………………….... 

*Lingkari angka yang sesuai 
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Hasil Penelitian Sifat Fisik 

MASA SIMPAN 0 HARI 
    

   

       

   

PERLAKUAN ULANGAN AREAL AIR AREAL DAGING 
AREAL BASAH 

mgH₂O % H₂O 
 

pH Beban Daya Putus 
(kg/cm2) Areal air - Areal daging 

KONTROL 

KX1 26 11 15 150,228 50,08 6,9 0,334 0,152 

KX2 31 9 22 224,068 74,69 6,8 0,584 0,265 

KX3 29 12 17 171,325 57,11 6,8 0,444 0,202 

KX4 29 8 21 213,519 71,17 6,8 0,579 0,263 

KX5 30 10 20 202,970 67,66 6,7 0,349 0,158 

PAPRIKA 5% 

CX1 33 4 29 297,907 99,30 6,8 0,503 0,228 

CX2 29 12 17 171,325 57,11 6,8 0,386 0,175 

CX3 31 4 27 276,810 92,27 6,8 0,387 0,176 

CX4 32 9 23 234,616 78,21 6,7 0,372 0,169 

CX5 34 4 30 308,456 102,82 6,8 0,387 0,176 

PAPRIKA 10% 

DX1 27 10 17 171,325 57,11 6,8 0,416 0,189 

DX2 30 10 20 202,970 67,66 6,8 0,685 0,311 

DX3 31 14 17 171,325 57,11 6,8 0,362 0,164 

DX4 32 13 19 192,422 64,14 6,7 0,520 0,236 

DX5 28 12 16 160,776 53,59 6,7 0,321 0,146 
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Masa simpan 2 hari 

PERLAKUAN ULANGAN AREAL AIR 
AREAL 

DAGING 
AREAL BASAH 

mgH₂O 
% H₂O 

pH Beban Daya Putus 
(kg/cm2) AREAL AIR -AREAL DAGING 

KONTROL 

KY1 31 15 16 160,776 53,59 6,8 0,333 0,151 

KY2 33 10 23 234,616 78,21 6,6 0,406 0,184 

KY3 35 9 26 266,262 88,75 6,6 0,246 0,112 

KY4 28 13 15 150,228 50,08 6,9 0,272 0,123 

KY5 32 9 23 234,616 78,21 6,8 0,158 0,072 

PAPRIKA 5% 

CY1 31 4 27 276,810 92,27 6,8 0,393 0,178 

CY2 24 9 15 150,228 50,08 6,7 0,558 0,253 

CY3 25 8 17 171,325 57,11 6,7 0,501 0,227 

CY4 30 7 23 234,616 78,21 6,8 0,252 0,114 

CY5 28 4 24 245,165 81,72 6,8 0,416 0,189 

PAPRIKA 10% 

DY1 31 9 22 224,068 74,69 6,8 0,339 0,154 

DY2 28 10 18 181,873 60,62 6,8 0,333 0,151 

DY3 31 11 20 202,970 67,66 6,8 0,291 0,132 

DY4 21 10 11 108,034 36,01 6,7 0,513 0,233 

DY5 24 10 14 139,679 46,56 6,8 0,549 0,249 
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Masa simpan 4 hari  

PERLAKUAN ULANGAN AREAL AIR AREAL DAGING 
AREAL BASAH 

mgH₂O 
% H₂O 

pH Beban Daya putus 
(kg/cm2) areal air - areal daging 

KONTROL 

KZ1 21 8 13 129,131 43,04 6,4 0,286 0,130 

KZ2 31 11 20 202,970 67,66 6,1 0,382 0,173 

KZ3 28 10 18 181,873 60,62 6 0,272 0,123 

KZ4 31 8 23 234,616 78,21 5,9 0,286 0,130 

KZ5 36 9 27 276,810 92,27 5,9 0,324 0,147 

PAPRIKA 5% 

CZ1 35 5 30 308,456 102,82 6,3 0,521 0,237 

CZ2 31 5 26 266,262 88,75 6,2 0,449 0,204 

CZ3 27 3 24 245,165 81,72 5,6 0,401 0,182 

CZ4 25 8 17 171,325 57,11 6,2 0,522 0,237 

CZ5 27 5 22 224,068 74,69 6,3 0,392 0,178 

PAPRIKA 10% 

DZ1 17 6 11 108,034 36,01 6,4 0,439 0,199 

DZ2 17 5 12 118,582 39,53 6,5 0,492 0,223 

DZ3 22 8 14 139,679 46,56 6,6 0,397 0,180 

DZ4 15 8 7 65,840 21,95 6,6 0,402 0,183 

DZ5 19 8 11 108,034 36,01 6,5 0,379 0,172 

 

 

 



65 
 

Susut Masak Sosis Daging Sapi 

ULANGAN BERAT AWAL (ADONAN) gr BERAT MASAK (gr) BERAT SUSUT MASAK % SUSUT MASAK 

KX1 10 8,2 1,8 18,00 

KX2 10 8,2 1,8 18,00 

KX3 8,2 6,8 1,4 17,07 

KX4 10 7,6 2,4 24,00 

KX5 11,5 9,9 1,6 13,91 

CX1 11,3 9,5 1,8 15,93 

CX2 9,6 7,5 2,1 21,88 

CX3 8,8 7,1 1,7 19,32 

CX4 9,9 7,9 2 20,20 

CX5 8,2 6,8 1,4 17,07 

DX1 10,5 8,9 1,6 15,24 

DX2 8 6,4 1,6 20,00 

DX3 7,2 5,6 1,6 22,22 

DX4 8,4 6,7 1,7 20,24 

DX5 7,3 4,9 2,4 32,88 
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ANTIOKSIDAN SOSIS MASA SIMPAN 0 HARI 

ANTIOKSIDAN SOSIS MASA SIMPAN 4 HARI 

NO KODE SAMPEL ABSORBANSI Nilai TBA 
ABS*10,2 

KODE SAMPEL ABSORBANSI Nilai TBA 
ABS*10,2 BLANKO 0 BLANKO  0 

1 K1 0,170 
1,734 

KZ1 0,167 
1,703 

2 K2 0,191 
1,948 

KZ2 0,138 
1,408 

3 K3 0,162 
1,652 

KZ3 0,114 
1,163 

4 C1 0,173 
1,765 

CZ1 0,132 
1,346 

5 C2 0,147 
1,499 

CZ2 0,157 
1,601 

6 C3 0,162 
1,652 

CZ3 0,207 
2,111 

7 D1 0,212 
2,162 

DZ1 0,080 
0,816 

8 D2 0,136 
1,387 

DZ2 0,080 
0,816 

9 D3 0,162 
1,652 

DZ3 0,106 
1,081 
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tabulasi hasil penilaian organoleptik produk sosis kontrol 
   

No Nama 
Skor 

warna aroma rasa tekstur keempukan penerimaan  

1 ari yanto 3 4 5 4 6 5 

2 as Aryadin 6 6 7 8 7 5 

3 yamin 6 7 6 8 7 7 

4 arjuna hasbi 6 3 4 3 4 6 

5 baiq yuhani 7 7 6 6 8 7 

6 khaerun nisa 7 7 8 6 6 7 

7 pande  5 6 6 6 8 7 

8 habiburrahman 8 8 7 8 7 8 

9 defi puzi rizky 6 8 5 8 7 8 

10 firman 5 7 7 6 6 7 

11 muliani 5 7 6 4 4 6 

12 nurnaiman 9 9 9 7 8 9 

13 hariati 3 3 3 3 3 4 

14 lita a sulistiana 7 7 7 8 9 7 

15 maria ulfa 8 8 9 9 8 9 

16 maiza s dewi 5 6 5 6 6 6 

17 hamsah 6 7 8 7 7 7 

18 nurul hikmah 2 3 5 5 4 6 

19 shivatul asmanita 4 5 6 6 6 5 

20 anang ma'ruf 7 6 8 7 7 7 

21 muhammad prasetyo 6 7 6 6 7 6 
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tabulasi hasil penilaian organoleptik sosis paprika 5% 

        
No Nama 

Skor 

warna aroma rasa tekstur keempukan penerimaan  

1 ari yanto 6 5 7 6 6 6 

2 as Aryadin 8 6 5 6 4 7 

3 yamin 8 7 8 8 8 8 

4 arjuna hasbi 7 6 7 6 6 7 

5 baiq yuhani 7 7 7 6 6 7 

6 khaerun nisa 6 7 7 7 6 7 

7 pande  5 5 8 8 8 9 

8 habiburrahman 8 8 9 9 7 9 

9 defi puzi rizky 7 8 7 7 8 8 

10 firman 7 7 7 7 8 7 

11 muliani 7 7 7 6 6 7 

12 nurnaiman 9 9 8 6 6 8 

13 hariati 5 4 5 5 4 6 

14 lita a sulistiana 8 8 8 8 8 8 

15 maria ulfa 8 8 8 8 8 8 

16 maiza s dewi 7 7 8 7 7 8 

17 hamsah 7 7 7 8 7 7 

18 nurul hikmah 3 3 4 5 4 5 

19 shivatul asmanita 5 5 7 7 6 6 

20 anang ma'ruf 9 9 9 8 6 8 

21 muhammad prasetyo 7 8 8 8 8 8 
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tabulasi hasil penilaian organoleptik sosis paprika 10% 
    

        No Nama       Skor     

    warna aroma rasa tekstur keempukan penerimaan  

1 ari yanto 4 8 7 7 8 8 

2 as Aryadin 6 4 5 4 5 5 

3 yamin 7 5 8 6 8 8 

4 arjuna hasbi 8 6 7 7 6 8 

5 baiq yuhani 7 6 7 7 7 6 

6 khaerun nisa 6 5 7 7 6 7 

7 pande  7 6 5 7 6 6 

8 habiburrahman 8 7 9 8 9 8 

9 defi puzi rizky 6 7 6 8 6 7 

10 firman 8 7 8 8 7 8 

11 muliani 8 8 9 8 7 9 

12 nurnaiman 8 8 8 7 7 8 

13 hariati 4 2 3 2 4 5 

14 lita a sulistiana 7 7 7 7 7 7 

15 maria ulfa 8 8 9 8 8 9 

16 maiza s dewi 7 6 6 7 7 6 

17 hamsah 8 8 7 8 8 8 

18 nurul hikmah 6 4 6 5 7 7 

19 shivatul asmanita 6 5 8 7 6 7 

20 anang ma'ruf 6 6 6 5 6 6 

21 muhammad prasetyo 7 8 8 8 8 8 
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Lampiran 1. Data hasil perhitungan sifat fisik sosis daging sapi dengan   

menggunakan SPSS ver. 24 

DAYA IKAT AIR (% H2O) 

Univariate Analysis of Variance 

 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Nilai DIA   
Masa Simpan Perlakuan Mean Std. Deviation N 

0 hari Kontrol 64,1420 10,24961 5 

Paprika 5% 85,9420 18,67093 5 

Paprika 10% 59,9220 5,77878 5 

Total 70,0020 16,68695 15 

2 hari Kontrol 69,7680 16,97201 5 

Paprika 5% 71,8780 17,64964 5 

Paprika 10% 57,1080 15,72571 5 

Total 66,2513 16,95701 15 

4 hari Kontrol 68,3600 18,50818 5 

Paprika 5% 81,0180 16,93546 5 

Paprika 10% 36,0120 8,96349 5 

Total 61,7967 24,23951 15 

Total Kontrol 67,4233 14,70747 15 

Paprika 5% 79,6127 17,51937 15 

Paprika 10% 51,0140 15,00450 15 

Total 66,0167 19,45617 45 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Nilai DIA   

Source 
Type III Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 8481,408
a
 8 1060,176 4,669 ,001 

Intercept 196119,013 1 196119,013 863,700 ,000 

Masa_Simpan 506,195 2 253,098 1,115 ,339 

Perlakuan 6178,649 2 3089,325 13,605 ,000 

Masa_Simpan * Perlakuan 1796,563 4 449,141 1,978 ,119 

Error 8174,464 36 227,068   

Total 212774,884 45    

Corrected Total 16655,872 44    

a. R Squared = ,509 (Adjusted R Squared = ,400) 
 
Post Hoc Tests 
Masa Simpan 

 
Nilai DIA 

 

Masa Simpan N 

Subset 

 1 

Duncan
a,b

 4 hari 15 61,7967 

2 hari 15 66,2513 

0 hari 15 70,0020 

Sig.  ,168 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
 Based on observed means. 
 The error term is Mean Square(Error) = 227,068. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 15,000. 
b. Alpha = ,05. 

 
Perlakuan 
Homogeneous Subsets 
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Nilai DIA 

 

Perlakuan N 

Subset 

 1 2 3 

Duncan
a,b

 Paprika 10% 15 51,0140   

Kontrol 15  67,4233  

Paprika 5% 15   79,6127 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
 Based on observed means. 
 The error term is Mean Square(Error) = 227,068. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 15,000. 
b. Alpha = ,05. 

 
 

pH sosis daging sapi 
 
Univariate Analysis of Variance 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Nilai PH   

Masa Simpan Perlakuan Mean Std. Deviation N 

0 Hari Kontrol 6,8000 ,07071 5 

Paprika 5% 6,7800 ,04472 5 

Paprika 10% 6,7600 ,05477 5 

Total 6,7800 ,05606 15 

2 hari Kontrol 6,7400 ,13416 5 

Paprika 5% 6,7600 ,05477 5 

Paprika 10% 6,7800 ,04472 5 

Total 6,7600 ,08281 15 

4 hari Kontrol 6,0600 ,20736 5 

Paprika 5% 6,1200 ,29496 5 

Paprika 10% 6,5200 ,08367 5 

Total 6,2333 ,28950 15 

Total Kontrol 6,5333 ,37353 15 

Paprika 5% 6,5533 ,35630 15 

Paprika 10% 6,6867 ,13558 15 

Total 6,5911 ,30883 45 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Nilai PH   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 3,516
a
 8 ,440 23,271 ,000 

Intercept 1954,924 1 1954,924 103495,953 ,000 

Masa_Simpan 2,883 2 1,442 76,318 ,000 

Perlakuan ,208 2 ,104 5,518 ,008 
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Masa_Simpan * Perlakuan ,425 4 ,106 5,624 ,001 

Error ,680 36 ,019   

Total 1959,120 45    

Corrected Total 4,196 44    

a. R Squared = ,838 (Adjusted R Squared = ,802) 
 
Post Hoc Tests 
Masa Simpan 
Homogeneous Subsets 

 

Nilai PH 

 

Masa Simpan N 

Subset 

 
1 2 

Duncan
a,b

 4 hari 15 6,2333  

2 hari 15  6,7600 

0 Hari 15  6,7800 

Sig.  1,000 ,693 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = ,019. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 15,000. 

b. Alpha = ,05. 
 
Perlakuan 
Homogeneous Subsets 

 

Nilai PH 

 

Perlakuan N 

Subset 

 
1 2 

Duncan
a,b

 Kontrol 15 6,5333  

Paprika 5% 15 6,5533  

Paprika 10% 15  6,6867 

Sig.  ,693 1,000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = ,019. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 15,000. 

b. Alpha = ,05. 

Daya Putus sosis daging sapi 

 

Univariate Analysis of Variance 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Nilai_DP   
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Masa Simpan Perlakuan Mean Std. Deviation N 

0 hari Kontrol .20800 .054649 5 

Paprika 5% .18480 .024325 5 

Paprika 10% .20920 .066194 5 

Total .20067 .049085 15 

2 hari Kontrol .12840 .042075 5 

Paprika 5% .19220 .052997 5 

Paprika 10% .18380 .053195 5 

Total .16813 .054545 15 

4 hari Kontrol .14060 .020157 5 

Paprika 5% .20760 .028606 5 

Paprika 10% .19140 .020206 5 

Total .17987 .036598 15 

Total Kontrol .15900 .052802 15 

Paprika 5% .19487 .036083 15 

Paprika 10% .19480 .047942 15 

Total .18289 .048213 45 

 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Nilai_DP   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model .034
a
 8 .004 2.268 .045 

Intercept 1.505 1 1.505 796.787 .000 

Masa_Simpan .008 2 .004 2.155 .131 

Perlakuan .013 2 .006 3.399 .044 

Masa_Simpan * Perlakuan .013 4 .003 1.759 .159 

Error .068 36 .002   

Total 1.607 45    

Corrected Total .102 44    

a. R Squared = .335 (Adjusted R Squared = .187) 

 
Masa Simpan 

Nilai_DP 

Duncan
a,b

   

Masa Simpan N 

Subset 

1 

2 hari 15 .16813 
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4 hari 15 .17987 

0 hari 15 .20067 

Sig.  .059 

Means for groups in homogeneous 

subsets are displayed. 

 Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 

.002. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 

15.000. 

b. Alpha = .05. 

 

 
Perlakuan 

 
 

Nilai_DP 

Duncan
a,b

   

Perlakuan N 

Subset 

1 2 

Kontrol 15 .15900  

Paprika 10% 15  .19480 

Paprika 5% 15  .19487 

Sig.  1.000 .997 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

 Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = .002. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 15.000. 

b. Alpha = .05. 

 

Susut masak sosis daging sapi 
Oneway 

 

Descriptives 

Susut Masak   

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Kontrol 5 18,1960 3,65380 1,63403 13,6592 22,7328 13,91 24,00 

Paprika 5% 5 18,8800 2,39346 1,07039 15,9081 21,8519 15,93 21,88 
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Paprika 

10% 

5 22,1160 6,54123 2,92533 13,9940 30,2380 15,24 32,88 

Total 15 19,7307 4,56156 1,17779 17,2046 22,2568 13,91 32,88 

 

ANOVA 

Susut Masak   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 43,843 2 21,922 1,063 ,376 

Within Groups 247,466 12 20,622   

Total 291,309 14    

 
Post Hoc Tests 
Homogeneous Subsets 
 

Susut Masak 

 

Perlakuan N 

Subset for alpha 

= 0.05 

 
1 

Duncan
a
 Kontrol 5 18,1960 

Paprika 5% 5 18,8800 

Paprika 10% 5 22,1160 

Sig.  ,218 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5,000. 

 

 Lampiran 2. Jumlah mikroba sosis daging sapi dengan analisis anova 

menggunakan SPSS ver. 24 
 
Univariate Analysis of Variance 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Nilai TPC   

Masa Simpan Perlakuan Mean Std. Deviation N 

0 hari Kontrol 3,4833 ,15885 3 

Paprika 5% 2,7167 ,12583 3 

Paprika 10% 2,8933 ,11015 3 

Total 3,0311 ,36631 9 

2 hari Kontrol 4,1900 ,06083 3 

Paprika 5% 4,0567 ,16803 3 

Paprika 10% 4,0333 ,05859 3 

Total 4,0933 ,11916 9 
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4 hari Kontrol 7,2200 ,19519 3 

Paprika 5% 7,1433 ,12662 3 

Paprika 10% 7,3233 ,18610 3 

Total 7,2289 ,16826 9 

Total Kontrol 4,9644 1,72399 9 

Paprika 5% 4,6389 1,96973 9 

Paprika 10% 4,7500 1,99528 9 

Total 4,7844 1,83091 27 

 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Nilai TPC   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 86,803
a
 8 10,850 550,677 ,000 

Intercept 618,055 1 618,055 31367,429 ,000 

Masa_Simpan 85,744 2 42,872 2175,837 ,000 

Perlakuan ,493 2 ,246 12,509 ,000 

Masa_Simpan * Perlakuan ,566 4 ,141 7,181 ,001 

Error ,355 18 ,020   

Total 705,212 27    

Corrected Total 87,158 26    

a. R Squared = ,996 (Adjusted R Squared = ,994) 
 
Post Hoc Tests 
Masa Simpan 
Homogeneous Subsets 

 

Nilai TPC 

Duncan
a,b

   

Masa Simpan N 

Subset 

1 2 3 

0 hari 9 3,0311   

2 hari 9  4,0933  

4 hari 9   7,2289 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = ,020. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 9,000. 

b. Alpha = ,05. 
 
Perlakuan 
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Homogeneous Subsets 

 

Nilai TPC 

Duncan
a,b

   

Perlakuan N 

Subset 

1 2 

Paprika 5% 9 4,6389  

Paprika 10% 9 4,7500  

Kontrol 9  4,9644 

Sig.  ,110 1,000 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

 Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = ,020. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 9,000. 

b. Alpha = ,05. 

 

Lampiran 3. Nilai TBA sosis daging sapi dengan analisis anova 

menggunakan aplikasi SPPS ver. 24 

Univariate Analysis of Variance 
 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Nilai TBA   

Masa Simpan Perlakuan Mean Std. Deviation N 

0 hari Kontrol 1,7782 ,15277 3 

Paprika 5% 1,6388 ,13312 3 

Paprika 10% 1,7340 ,39399 3 

Total 1,7170 ,22995 9 

4 hari Kontrol 1,4246 ,27070 3 

Paprika 5% 1,6864 ,38952 3 

Paprika 10% ,9044 ,15311 3 

Total 1,3385 ,42538 9 

Total Kontrol 1,6014 ,27597 6 

Paprika 5% 1,6626 ,26165 6 

Paprika 10% 1,3192 ,52720 6 

Total 1,5277 ,38466 18 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Nilai TBA   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
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Corrected Model 1,626
a
 5 ,325 4,387 ,017 

Intercept 42,011 1 42,011 566,782 ,000 

Masa_Simpan ,645 1 ,645 8,699 ,012 

Perlakuan ,403 2 ,201 2,716 ,106 

Masa_Simpan * Perlakuan ,579 2 ,289 3,902 ,049 

Error ,889 12 ,074   

Total 44,527 18    

Corrected Total 2,515 17    

a. R Squared = ,646 (Adjusted R Squared = ,499) 
Post Hoc Tests 
Perlakuan 
Homogeneous Subsets 
 

Nilai TBA 

 

Perlakuan N 

Subset 

 
1 

Tukey HSD
a,b

 Paprika 10% 6 1,3192 

Kontrol 6 1,6014 

Paprika 5% 6 1,6626 

Sig.  ,114 

Duncan
a,b

 Paprika 10% 6 1,3192 

Kontrol 6 1,6014 

Paprika 5% 6 1,6626 

Sig.  ,059 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = ,074. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 6,000. 

b. Alpha = ,05. 
 

Lampiran 4. Uji organoleptik dengan friedman test menggunakan aplikasi 

SPSS ver. 24  

Warna 

NPar Tests 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean 

Std. 

Deviation Minimum 

Maxim

um 

Kontrol 

Warna 

21 5,76 1,758 2 9 
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P5 Warna 21 6,86 1,459 3 9 

P10 Warna 21 6,76 1,221 4 8 

 

Friedman Test 

 

Ranks 

 Mean Rank 

Kontrol 

Warna 

1,45 

P5 Warna 2,36 

P10 Warna 2,19 

 

Test Statistics
a
 

N 21 

Chi-Square 12,781 

df 2 

Asymp. Sig. ,002 

a. Friedman Test 

Aroma 

NPar Tests 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Minimu

m 

Maximu

m 

Kontrol 

Aroma 

21 6,24 1,729 3 9 

P5 Aroma 21 6,71 1,586 3 9 

P10 Aroma 21 6,24 1,640 2 8 

 

Friedman Test 

 

Ranks 

 Mean Rank 

Kontrol 

Aroma 

1,90 

P5 Aroma 2,29 

P10 Aroma 1,81 

 

Test Statistics
a
 

N 21 

Chi-Square 4,000 



80 
 

df 2 

Asymp. Sig. ,135 

a. Friedman Test 

Rasa 

 

NPar Tests 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Minimu

m 

Maximu

m 

Kontrol Rasa 21 6,33 1,560 3 9 

P5 Rasa 21 7,19 1,250 4 9 

P10 Rasa 21 6,95 1,499 3 9 

 

Friedman Test 

Ranks 

 Mean Rank 

Kontrol Rasa 1,67 

P5 Rasa 2,21 

P10 Rasa 2,12 

 

Test Statistics
a
 

N 21 

Chi-Square 4,314 

df 2 

Asymp. Sig. ,116 

a. Friedman Test 

Keempukan 

NPar Tests 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean 

Std. 

Deviation Minimum Maximum 

KONTROL 21 6,43 1,568 3 9 

P5 21 6,52 1,365 4 8 

P10 21 6,81 1,167 4 9 

 

Friedman Test 

 

Ranks 
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Mean 

Rank 

KONTROL 1,83 

P5 1,98 

P10 2,19 

 

Test Statistics
a
 

N 21 

Chi-Square 1,869 

Df 2 

Asymp. Sig. ,393 

Monte Carlo 

Sig. 

Sig. ,416 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

,406 

Upper Bound ,426 

a. Friedman Test 

 

Tekstur  

NPar Tests 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean 

Std. 

Deviation Minimum Maximum 

Kontrol 

Tekstur 

21 6,24 1,700 3 9 

P5 Tekstur 21 6,95 1,117 5 9 

P10 Tekstur 21 6,71 1,554 2 8 

 

Friedman Test 

 

Ranks 

 Mean Rank 

Kontrol 

Tekstur 

1,67 

P5 Tekstur 2,21 

P10 Tekstur 2,12 

 

Test Statistics
a
 

N 21 

Chi-Square 4,441 

df 2 
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Asymp. Sig. ,109 

a. Friedman Test 

Penerimaan 

NPar Tests 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Minimu

m 

Maximu

m 

Kontrol 

Penerimaan 

21 6,62 1,284 4 9 

P5 Penerimaan 21 7,33 1,017 5 9 

P10 Penerimaan 21 7,19 1,167 5 9 

 

Friedman Test 

 

Ranks 

 Mean Rank 

Kontrol 

Penerimaan 

1,64 

P5 Penerimaan 2,26 

P10 Penerimaan 2,10 

 

Test Statistics
a
 

N 21 

Chi-Square 5,324 

df 2 

Asymp. Sig. ,070 

a. Friedman Test 

 

Lampiran 5. Data hasil perhitungan manual sipat fisik sosis daging sapi 

Daya ikat air 

Rerata daya ikat air (% H2O) sosis daging sapi dengan penambahan paprika merah 

dan lama penyimpanan. 

Masa 

Simpan 

(hari) 

Perlakuan Rerata Masa 

Simpan Kontrol P5 P10 

0 64,14 85,94 59,92 70 

2 69,77 71,88 57,11 66,25
 

4 68,36 81,02 36,01 61,79
 

Rerata 

Perlakuan 

67,42
 

79,61
 

51,01
 

66,01 
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Analisis Keragaman untuk Daya Ikat Air Sosis Daging Sapi 

Derajat Bebas Total (dbt) = (axbxr)-1 = (3x3x5)-1 = 45-1 = 44 

Derajat Bebas Perlakuan (dbp) = (ab-1) = (3x3-1) = 8 

Derajat Bebas Faktor A (dba) = a-1 = 3-1 = 2 

Derajat Bebas Faktor B (dbb) = b-1 = 3-1 = 2 

Derajat Bebas Interaksi Faktor AB (dba*b) = (a-1)(b-1) = (3-1)(3-1) = 4 

Derajat Bebas Galat (dbg) = dbt-dbp = 44-8 = 36 

Faktor Koreksi (FK) 

FK = 
𝑌𝑖𝑗𝑘²

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑟
  = 

2970,75²

3𝑥3𝑥5
  = 

8825355,56

45
  = 196119,01 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = Ʃ(𝑌𝑖𝑗𝑘)2 −  𝐹𝐾 

        = (50,08² + 74,69² + 57,11² +.....+36,01²) – 196119,01 

         = (2508,01 + 5578,60 + 3261,55 +.....+1296,72) – 196119,01 

         = 212774,88 – 196119,01 

          = 16.655,87 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP  = 
Ʃ(𝑌𝑗)²

𝑟
−  𝐹𝐾 

         = 
(320,71²+348,84²+341,80²+⋯+180,06²) 

5
−  196119,01 

         = 
1023002,10

5
−  196119,01  = 204600,42 – 196119,01  = 8481,41 

Jumlah Kuadrat Faktor A (JKA) 

JKA = 
Ʃ(Ʃ𝑌𝑖)²

𝑟𝑏
−  𝐹𝐾 

        = 
(1050,032+993,772+926,952)

5𝑥3
−  196119,01 

        = 
1102563+987578,8+859236,3

15
−  196119,01  = 

2949378

15
−  196119,01 

       = 196625,2 – 196119,01 = 506,195 

Jumlah Kuadrat Faktor B (JKB) 

JKB = 
Ʃ(Ʃ𝑌𝑗)²

𝑟𝑎
−  𝐹𝐾 = 

(1011,352+1194,192+765,212)

5𝑥3
−  196119,01 

        = 
1022829+1426090+585546,3

15
−  196119,01 = 

3034465

15
−  196119,01 
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       = 202297,7 – 196119,01 = 6178,649 

Jumlah Kuadrat Interaksi A*B (JKA*B) 

JKA*B = JKP – JKA – JKB  = 8481,41 – 506,195 – 6178,649 = 1796,563 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP = 16655,87 – 8481,41 = 8174,464 

Kuadrat Tengah (KT) 

Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) 

KTP = JKP/dbp = 8481,41/8 = 1060,176 

Kuadrat Tengah Faktor A (KTA) 

KTA = JKA/dba = 506,195/2 = 253,098 

Kuadrat Tengah Faktor B (KTB) 

KTB = JKB/dbb = 6178,649/2 = 3089,325 

Kuadrat Tengah Interaksi Faktor A*B (KTA*B) 

KTA*B = JKA*B/dba*b = 1796,563/4 = 449,141 

Kuadrat Tengah Galat 

KTG = JKG/dbg = 8174,464/36 = 227,068 

Frekuensi Hitung (F-hit) 

F-hit P = KTP/KTG = 1060,176/227,068 = 4,669 

F-hit A = KTA/KTG = 253,098/227,068 = 1,115 

F-hit B = KTB/KTG = 3089,325/227,068 = 13,605 

F-hit A*B = KTA*B/KTG = 449,141/227,068 = 1,978 

Tabel Analisis Keragaman (ANOVA) 

Sumber 

Keragaman 

JK db KT F hit F-tabel 

5% 1% 

P 8481,41 8 1060,176 4,669 2,21 3,05 

A 506,195 2 253,098 1,115 3,26 5,25 

B 6178,649 2 3089,325 13,605 3,26 5,25 

A*B 1796,563 4 449,141 1,978 2,63 3,89 

G 8174,464 36 227,068    

Total 16655,87 44     
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pH  

Rerata pH sosis daging sapi dengan penambahan paprika merah dan  masa simpan 

Masa 

Simpan 

(hari) 

Perlakuan Rerata Masa 

Simpan Kontrol P5 P10 

0 6,80±0.07 6,78±0,04 6,76±0,05 6,78±0,05
(b) 

2 6,74±0,13 6,76±0,05 6,78±0,04 6,76±0,07
(b) 

4 6,06±0,21 6,12±0,29 6,52±0,08 6,23±0,19
(a) 

Rerata 

Perlakuan 

6,53±0,14
(a) 

6,55±0,13
(a) 

6,69±0,06
(b) 

 

 

 

Analisis Keragaman untuk pH Sosis Daging Sapi 

Derajat Bebas Total (dbt) = (axbxr)-1 = (3x3x5)-1 = 45-1 = 44 

Derajat Bebas Perlakuan (dbp) = (ab-1) = (3x3-1) = 8 

Derajat Bebas Faktor A (dba) = a-1 = 3-1 = 2 

Derajat Bebas Faktor B (dbb) = b-1 = 3-1 = 2 

Derajat Bebas Interaksi Faktor AB (dba*b) = (a-1)(b-1) = (3-1)(3-1) = 4 

Derajat Bebas Galat (dbg) = dbt-dbp = 44-8 = 36 

Faktor Koreksi (FK) 

FK  = 
𝑌𝑖𝑗𝑘²

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑟
 = 

296,6²

3𝑥3𝑥5
 = 

87971,56

45
 = 1954,924 

Jumlah Kuadrat (JK) 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = Ʃ(𝑌𝑖𝑗𝑘)2 −  𝐹𝐾 

        = (6,9² + 6,8² + 6,8² +.....+ 6,5²) – 1954,924 

        = (47,61 + 46,24 + 46,24 +.....+ 42,25) – 1954,924 

         = 1959,12 – 1954,924 = 4,196 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP = 
Ʃ(𝑌𝑗)²

𝑟
−  𝐹𝐾 = 

(34²+33,9²+33,8²+⋯+32,6²) 

5
−  1954,924 

       = 
1156+1149,21+1142,44+⋯+1062,76

5
−  1954,924 = 

9792,2

5
−  1954,924 

       = 1958,44 – 1954,924 = 3,516 

Jumlah Kuadrat Faktor A (JKA) 

JKA = 
Ʃ(Ʃ𝑌𝑖)²

𝑟𝑏
−  𝐹𝐾 = 

(101,72+101,42+93,52)

5𝑥3
−  1954,924 
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       = 
10342,89+10281,96+8742,25

15
−  1954,924 = 

29367,1

15
−  1954,924 

        = 1957,807 – 1954,924 = 2,883 

Jumlah Kuadrat Faktor B (JKB) 

JKB = 
Ʃ(Ʃ𝑌𝑗)²

𝑟𝑎
−  𝐹𝐾 = 

(982+98,32+100,32)

5𝑥3
−  1954,924 

        = 
9604+9662,89+10060,09

15
−  1954,924 = 

29326,98

15
−  1954,924 

         = 1955,132  – 1954,924 = 0,208 

Jumlah Kuadrat Interaksi A*B (JKA*B) 

JKA*B = JKP – JKA – JKB  = 3,516 – 2,883 – 0,208 = 0,425 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP = 4,196 – 3,516 = 0,680 

Kuadrat Tengah (KT) 

Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) 

KTP = JKP/dbp = 3,516/8 = 0,440 

Kuadrat Tengah Faktor A (KTA) 

KTA = JKA/dba = 2,883/2 = 1,442 

Kuadrat Tengah Faktor B (KTB) 

KTB = JKB/dbb = 0,208/2 = 0,104 

Kuadrat Tengah Interaksi Faktor A*B (KTA*B) 

KTA*B = JKA*B/dba*b = 0,425/4 = 0,106 

Kuadrat Tengah Galat 

KTG = JKG/dbg = 0,680/36 = 0,019 

Frekuensi Hitung (F-hit) 

F-hit P = KTP/KTG = 0,440/0,019 = 23,271 

F-hit A = KTA/KTG = 1,442/0,019 = 76,318 

F-hit B = KTB/KTG = 0,104/0,019 = 5,518 

F-hit A*B = KTA*B/KTG = 0,106/0,019 = 5,624 

Tabel Analisis Keragaman (ANOVA) 

Sumber 

Keragaman 

JK db KT F hit F-tabel 

5% 1% 

P 3,516 8 0,440 23,271 2,21 3,05 

A 2,883 2 1,442 76,381 3,26 5,25 
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B 0,208 2 0,104 5,518 3,26 5,25 

A*B 0,425 4 0,106 5,624 2,63 3,89 

G 0,680 36 0,019    

Total 4,196 44     

 

Daya Putus 

Rerata daya putus sosis daging sapi dengan penambahan paprika merah dan masa 

simpan 

Masa 

Simpan 

(hari) 

Perlakuan Rerata Masa 

Simpan Kontrol P5 P10 

0 0,21±0,05 0,18±0,02 0,21±0,06 0,20±0,04
 

2 0,13±0,04 0,19±0,05 0,18±0,05 0,17±0,05
 

4 0,14±0,02 0,21±0,02 0,19±0,02 0,18±0,02
 

Rerata 

Perlakuan 

0,16±0,04
(a) 

0,19±0,03
(b) 

0,19±0,04
(b) 

0,51 

 

Analisis Keragaman untuk Daya Putus Sosis Daging Sapi 

Derajat Bebas Total (dbt) = (axbxr)-1 = (3x3x5)-1 = 45-1 = 44 

Derajat Bebas Perlakuan (dbp) = (ab-1) = (3x3-1) = 8 

Derajat Bebas Faktor A (dba) = a-1 = 3-1 = 2 

Derajat Bebas Faktor B (dbb) = b-1 = 3-1 = 2 

Derajat Bebas Interaksi Faktor AB (dba*b) = (a-1)(b-1) = (3-1)(3-1) = 4 

Derajat Bebas Galat (dbg) = dbt-dbp = 44-8 = 36 

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK  = 
𝑌𝑖𝑗𝑘²

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑟
 = 

8,230²

3𝑥3𝑥5
 = 

67,733

45
 = 1,505 

Jumlah Kuadrat (JK) 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = Ʃ(𝑌𝑖𝑗𝑘)2 −  𝐹𝐾 = (0,152² + 0,265² + 0,202² +.....+ 0,172²) – 1,505 

        = (0,023 + 0,070 + 0,041 +.....+ 0,030) – 1,505 = 1,607 – 1,505 = 0,102 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP = 
Ʃ(𝑌𝑗)²

𝑟
−  𝐹𝐾 = 

(1,040²+0,924²+1,046²+⋯+0,957²) 

5
−  1,505 

        = 
1,082+0,854+1,094+⋯+0,916

5
−  1,505 =

7,697

5
−  1,505  
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       = 1,539 – 1,505= 0,034 

Jumlah Kuadrat Faktor A (JKA) 

JKA = 
Ʃ(Ʃ𝑌𝑖)²

𝑟𝑏
−  𝐹𝐾 = 

(3,0102+2,5222+ 2,6982)

5𝑥3
−  1,505 

        = 
9,060+6,360+7,279

15
−  1,505 = 

22,700

15
−  1,505  

        = 1,513 – 1,505 = 0,008 

Jumlah Kuadrat Faktor B (JKB) 

JKB = 
Ʃ(Ʃ𝑌𝑗)²

𝑟𝑎
−  𝐹𝐾 = 

(2,3852+2,9232+2,9222)

5𝑥3
−  1,505 

        = 
5,688+8,544+8,538

15
−  1,505 = 

22,770

15
−  1,505 

         = 1,518  – 1,505 = 0,013 

Jumlah Kuadrat Interaksi A*B (JKA*B) 

JKA*B = JKP – JKA – JKB  = 0,034 – 0,008 – 0,013 = 0,013 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP = 0,102 – 0,034 = 0,068 

Kuadrat Tengah (KT) 

Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) 

KTP = JKP/dbp = 0,034/8 = 0,004 

Kuadrat Tengah Faktor A (KTA) 

KTA = JKA/dba = 0,008/2 = 0,004 

Kuadrat Tengah Faktor B (KTB) 

KTB = JKB/dbb = 0,013/2 = 0,006 

Kuadrat Tengah Interaksi Faktor A*B (KTA*B) 

KTA*B = JKA*B/dba*b = 0,013/4 = 0,003 

Kuadrat Tengah Galat 

KTG = JKG/dbg = 0,068/36 = 0,002 

Frekuensi Hitung (F-hit) 

F-hit P = KTP/KTG = 0,004/0,002 = 2,268 

F-hit A = KTA/KTG = 0,004/0,002 = 2,155 

F-hit B = KTB/KTG = 0,006/0,002 = 3,399 

F-hit A*B = KTA*B/KTG = 0,003/0,002 = 1,759 
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Tabel Analisis Keragaman (ANOVA) 

Sumber 

Keragaman 

JK db KT F hit F-tabel 

5% 1% 

P 0,034 8 0,004 2,268 2,21 3,05 

A 0,008 2 0,004 2,155 3,26 5,25 

B 0,013 2 0,006 3,399 3,26 5,25 

A*B 0,013 4 0,003 1,759 2,63 3,89 

G 0,068 36 0,002    

Total 0,102 44     

 

Susut Masak 

 Rerata susut masak sosis daging sapi dengan penambahan paprika merah. 

Peubah Kontrol P5 P10 Rerata %SM 

% Susut Masak 18,20±3,65 18,88±2,39 22,12±6,54 19,73±4,19 

 

Analisis Keragaman Susut Masak Sosis Daging Sapi 

Derajat Bebas 

Jumlah total = Ʃxij = 295,96 

Rataan total = (JT)/r.t = 295,96/5 x 3 = 19,73 

db total = (t.r – 1) = (3 x 5 – 1) = 14 

db perlakuan = (t – 1) = (3 – 1) = 2 

db galat = t (r – 1) = 3 (5 – 1) = 12 

Faktor Koreksi (FK) 

FK = 
(Ʃ𝑥𝑖𝑗)²

𝑟𝑡
 = 

(295,96)²

5 𝑥 3
 = 

87592,32

15
 = 5839,49 

JK Total = (Ʃxij²) – FK = (18,00² + 18,00² + 17,07² +....+ 32,88²) – 5839,49 

               = 6130,78 – 5839,49 = 291,29 

JK Perlakuan = 
90,98²+94,4²+110,56²

5
 – 5839,49 = 5882,44 – 5839,49  = 42,95 

JK Galat        = JKT – JKP  = 291,29 – 42,95  = 248,34 

Tabel analisis keragaman (ANOVA) 

SK db JK PK F-hit F-tabel 

5% 1% 
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P 2 42,95 21,47 1,04 3,89 6,93 

G 12 248,34 20,69    

T 14 291,29     

 

Lampiran 6. Data hasil perhitungan manual jumlah bakteri 

Rerata Jumlah Mikroba pada Sosis Daging Sapi dalam Bentuk log CFU/g 

Masa 

Simpan 

(hari) 

Perlakuan Rerata Masa 

Simpan Kontrol P5 P10 

0 3,48±0,16 2,72±0,13 2,89±0,11 3,03±0,13
(a) 

2 4,19±0,06 4,06±0,17 4,03±0,06 4,09±0,09
(b) 

4 7,22±0,19 7,14±0,13 7,32±0,19 7,23±0,17
(c) 

Rerata 

Perlakuan 

4,96±0,14
(b) 

4,64±0,14
(a) 

4,75±0,12
(a) 

 

 

Analisis Keragaman untuk Jumlah Bakteri Sosis Daging Sapi 

Derajat Bebas Total (dbt) = (axbxr)-1 = (3x3x3)-1 = 27-1 = 26 

Derajat Bebas Perlakuan (dbp) = (ab-1) = (3x3-1) = 8 

Derajat Bebas Faktor A (dba) = a-1 = 3-1 = 2 

Derajat Bebas Faktor B (dbb) = b-1 = 3-1 = 2 

Derajat Bebas Interaksi Faktor AB (dba*b) = (a-1)(b-1) = (3-1)(3-1) = 4 

Derajat Bebas Galat (dbg) = dbt-dbp = 26-8 = 10 

Faktor Koreksi (FK) 

FK = 
𝑌𝑖𝑗𝑘²

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑟
 = 

129,18²

3𝑥3𝑥3
 = 

16687,47

27
 = 618,055 

Jumlah Kuadrat (JK) 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = Ʃ(𝑌𝑖𝑗𝑘)2 −  𝐹𝐾 = (3,57² + 3,58² + 3,30² +.....+ 7,52²) – 618,055 

        = (12,745 + 12,816 + 10,890 +.....+ 56,550) – 618,055 

        = 705,212 – 618,055 = 87,158 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP = 
Ʃ(𝑌𝑗)²

𝑟
−  𝐹𝐾 = 

(10,45²+8,15²+8,68²+⋯+21,97²) 

3
−  618,055 

        = 
109,203+66,423+75,3424+⋯+482,681

3
−  618,055 =

2114,573

3
−  618,055 

         = 704,858 – 618,055 = 86,803 

Jumlah Kuadrat Faktor A (JKA) 
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JKA = 
Ʃ(Ʃ𝑌𝑖)²

𝑟𝑏
−  𝐹𝐾 = 

(27,282+36,842+ 65,062)

3𝑥3
−  618,055 

        = 
744,198+1357,186+6334,188

9
−  618,055 = 

6334,188

9
−  618,055 

         = 703,799 – 618,055 = 85,744 

Jumlah Kuadrat Faktor B (JKB) 

JKB = 
Ʃ(Ʃ𝑌𝑗)²

𝑟𝑎
−  𝐹𝐾 = 

(44,682+41,752+42,752)

3𝑥3
−  618,055 

         = 
1996,302+1743,063+1827,563

9
−  618,055 = 

5566,927

9
−  618,055 

         = 618,548  – 618,055 = 0,493 

Jumlah Kuadrat Interaksi A*B (JKA*B) 

JKA*B = JKP – JKA – JKB  = 86,803 – 85,744 – 0,493 = 0,566 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP = 87,158 – 86,803 = 0,355 

Kuadrat Tengah (KT) 

Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) 

KTP = JKP/dbp = 86,803/8 = 10,850 

Kuadrat Tengah Faktor A (KTA) 

KTA = JKA/dba = 85,744/2 = 42,872 

Kuadrat Tengah Faktor B (KTB) 

KTB = JKB/dbb = 0,493/2 = 0,246 

Kuadrat Tengah Interaksi Faktor A*B (KTA*B) 

KTA*B = JKA*B/dba*b = 0,566/4 = 0,141 

Kuadrat Tengah Galat 

KTG = JKG/dbg = 0,355/18 = 0,020 

Frekuensi Hitung (F-hit) 

F-hit P = KTP/KTG = 10,850/0,020 = 2,255 

F-hit A = KTA/KTG = 42,872/0,020 = 2175,837 

F-hit B = KTB/KTG = 0,246/0,020 = 12,509 

F-hit A*B = KTA*B/KTG = 0,141/0,020 = 7,181 

Tabel Analisis Keragaman (ANOVA) 

SK JK db KT F hit F-tabel 

5% 1% 
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P 86,803 8 10,850 550,677 2,51 3,71 

A 85,744 2 42,872 2175,837 3,55 6,01 

B 0,493 2 0,246 12,509 3,55 6,01 

A*B 0,566 4 0,141 7,181 2,93 4,58 

G 0,355 18 0,020    

Total 87,158 26     

 

Lampiran 7. Data hasil perhitungan manual nilai TBA sosis daging sapi 

Rerata nilai TBA sosis daging sapi dengan penambahan paprika merah dan  

masa simpan 

Masa 

Simpan 

(hari) 

Perlakuan Rerata Masa 

Simpan Kontrol P5 P10 

0 1,78±0,15 1,64±0,13 1,73±0,39 1,72±0,22
(a) 

4 1,42±0,27 1,69±0,39 0,90±0,15 1,34±0,27
(b) 

Rerata 

Perlakuan 

1,60±0,21
 

1,67±0,26
 

1,32±0,27
  

 

Analisis Keragaman untuk Nilai TBA Sosis Daging Sapi 

Derajat Bebas Total (dbt) = (axbxr)-1 = (2x3x3)-1 = 18-1 = 17 

Derajat Bebas Perlakuan (dbp) = (ab-1) = (2x3-1) = 5 

Derajat Bebas Faktor A (dba) = a-1 = 2-1 = 1 

Derajat Bebas Faktor B (dbb) = b-1 = 3-1 = 2 

Derajat Bebas Interaksi Faktor AB (dba*b) = (a-1)(b-1) = (2-1)(3-1) = 2 

Derajat Bebas Galat (dbg) = dbt-dbp = 17-5 = 12 

Faktor Koreksi (FK) 

FK = 
𝑌𝑖𝑗𝑘²

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑟
 = 

27,4992²

2𝑥3𝑥3
 = 

756,206

18
 = 42,0114 

Jumlah Kuadrat (JK) 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = Ʃ(𝑌𝑖𝑗𝑘)2 −  𝐹𝐾 = (1,7340² + 1,9482² + 1,6524² +.....+ 1,0812²) – 42,0114 

        = (3,0067 + 3,7955 + 2,7304 +.....+ 1,1689) – 42,0114 = 44,5268 – 42,0114 

         = 2,515 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP = 
Ʃ(𝑌𝑗)²

𝑟
−  𝐹𝐾 = 

(5,3346²+4,9164²+5,202²+⋯+2,7132²) 

3
−  42,0114 
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      = 
28,4579+24,1709+27,0608+⋯+7,3615

3
−  42,0114 =

130,9121

3
−  42,0114 

      = 43,6374 – 42,0114 = 1,626 

Jumlah Kuadrat Faktor A (JKA) 

JKA = 
Ʃ(Ʃ𝑌𝑖)²

𝑟𝑏
−  𝐹𝐾 = 

(15,4532+12,04622)

3𝑥3
−  42,0114  

        = 
123,7952+145,1109

9
−  42,0114 = 

383,9061

9
−  42,0114 

         = 42,6562 – 42,0114 = 0,645 

Jumlah Kuadrat Faktor B (JKB) 

JKB = 
Ʃ(Ʃ𝑌𝑗)²

𝑟𝑎
−  𝐹𝐾 = 

(9,60842+9,97562+7,91522)

3 𝑥 2
−  42,0114 

        = 
92,3214+99,5126+62,6504

6
−  42,0114 = 

254,4843

6
−  42,0114 

         = 42,4141 – 42,0114 = 0,403 

Jumlah Kuadrat Interaksi A*B (JKA*B) 

JKA*B = JKP – JKA – JKB  = 0,626 – 0,645 – 0,403 = 0,579 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP = 2,515 – 1,626 = 0,889 

Kuadrat Tengah (KT) 

Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) 

KTP = JKP/dbp = 1,626/5 = 0,325 

Kuadrat Tengah Faktor A (KTA) 

KTA = JKA/dba = 0,645/1 = 0,645 

Kuadrat Tengah Faktor B (KTB) 

KTB = JKB/dbb = 0,403/2 = 0,201 

Kuadrat Tengah Interaksi Faktor A*B (KTA*B) 

KTA*B = JKA*B/dba*b = 0,579/2 = 0,289 

Kuadrat Tengah Galat 

KTG = JKG/dbg = 0,889/12 = 0,074 

Frekuensi Hitung (F-hit) 

F-hit P = KTP/KTG = 0,325/0,074 = 4,387 

F-hit A = KTA/KTG = 0,645/0,074 = 8,699 

F-hit B = KTB/KTG = 0,201/0,074 = 2,716 

F-hit A*B = KTA*B/KTG = 0,289/0,074 = 3,902 
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Tabel Analisis Keragaman (ANOVA) 

SK JK db KT F hit F-tabel 

5% 1% 

P 1,626 5 0,325 4,387 3,11 5,06 

A 0,645 1 0,645 8,699 4,75 9,33 

B 0,403 2 0,201 2,716 3,89 6,93 

A*B 0,579 2 0,289 3,902 3,89 6,93 

G 0,889 12 0,074    

Total 2,515 17     
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FOTO-FOTO PENELITIAN 
 

  

Daging Sapi Paprika Merah 

  

Timbangan Analitik Selongsong 

  

Nutrien Agar Stirer Hot Plate 
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Tabung Reaksi berisi NaCl Fisiologis Sosis 

  

Larutan TCA dan TBA Larutan TBA yang sudah direaksikan 

  

Pembacaan penyerapan cahaya Larutan TBA di masukkan ke kuvet 

 

 

 

 

 



97 
 

RIWAYAT HIDUP 

Penulis, Runi Febrianti, dilahirkan pada tanggal 10 Februari tahun 1996 di 

Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, merupakan anak 

pertama dari dua bersaudara dengan adik Dima Jandika dengan orang tua 

Hatinurhani dan Rumanem. 

Riwayat pendidikan penulis sebagai berikut : 

1. Lulus Sekolah Dasar pada tahun 2008 di SDN 1 Anyar 

2. Lulus Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2011 di SMPN 1 Bayan 

3. Lulus Sekolah Menengah atas pada tahun 2014 di SMAN 1 Bayan 

4. Pada tahun 2014 masuk Fakultas Peternakan Universitas Mataram dan 

memperoleh gelar Sarjana Peternakan pada tahun 2018 

  



98 
 

 


