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PENGARUH PENAMBAHAN TAPIOKA (Mahihot Utilissima)   

TERHADAP NILAI GIZI  SOSIS DAGING SAPI 

 

INTISARI 

Oleh  

  Apliana Ana Amas 

   NIM: B1D 212 040 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persentase pemberian 

tepung tapioka terhadap nilai gizi sosis yaitu kadar air, kadar lemak, kadar protein 

dan kadar abu sosis daging sapi. Pembuatan sosis daging sapi dilakukan di 

Laboratorium Teknologi Pengolahan Hasil Ternak (TPHT) Fakultas Peternakan 

Universias Mataram pada tanggal 28 Oktober 2015 dan pengujian komposisi kimia 

sosis daging sapi yang telah diberi perlakuan tepung tapioka di Laboratorium Ilmu 

Nutrisi Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Mataram pada tanggal 26-

30 November 2015. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah daging sapi 

bagian tenderloin, tepung tapioka dan bumbu-bumbu. Rancangan percobaan yang 

digunakan dalam penelitian ini Adalah Rancangan Acak Lengkap Pola Searah (RAL) 

menggunakan 3 ulangan dengan perlakuan 0, 10, 20, dan 30%. Data dianalisa 

menggunakan analisa varian (anova) kemudian yang berbeda nyata dilanjutkan 

dengan uji duncan’s multiple range. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penambahan tepung tapioka berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar air, 

kadar lemak, dan kadar protein dan berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap kadar abu 

sosis daging sapi. Rata-rata kadar air pada perlakuan 0; 10; 20; dan 30% yaitu 

67,32±2,30; 74,50±2,21; 75,67±1,07 dan 75,84±0,63, kadar lemak 0,98±0,00; 

5,36±0,55; 1,52±0,08 dan 0,69±0,20, kadar protein 21,69±0,71; 13,68±0,73; 

11,09±0,52 dan 11,15±0,48, dan rata-rata kadar abu sosis daging sapi 5,20±0,58; 

3,68±0,93; 2,89±0,38; dan 3,80±0,57. Penambahan tapioka berpengaruh sangat nyata 

terhadap kadar protein  terutama pada perlakuan 10%. 

 

Kata Kunci : Tepung Tapioka, Sosis dan Daging Sapi 

 

THE EFFECT OF TAPIOCA (manihot utilissima) ON THE  

NUTRIENT  OF BEEF SAUSAGE  

ABSTRACT  

Apliana Ana Amas/ B1D 212 040 Animal Science Faculty of Mataram University 

 

This research was aimed to study the effect of tapioca on the sausage nutrient. 

This research was conducted in the laboratory of Animal Products Processing 

Technology Laboratory, Mataram University, Faculty of Animal Husbandry during 

28
th 

October-30
th

 November 2015.  The materials used in this research were beef 

tenderloin, tapioca and condiments. The research was designed in Complete 

Randomized Design (CRD) with three replication with treatment 0, 10, 20, and 30% 

of tapioca.  Parameters measured were moisture content, protein, fat and ash of beef 
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sausage. The data were then analysed using anova, and then was followed by Duncan 

multiple range test. The Result showed that tapioca was significantly increase 

(P<0,01) on the moisture, fat, and protein content (P<0,05).  The average of moisture 

content of  0; 10; 20; and 30% treatment were 67,32±2,30; 75,67±2,21; 75,83±1,07 

and 75,84±0,63, fat content 0,98±0,00; 5,36±0,55; 1,52±0,08 and 0,69±0,20, protein 

content 21,69±0,71; 13,68±0,73; 11,09±0,52 and 11,15±0,48, and ash content were 

5,20±0,58; 3,68±0,93; 2,89±0,38; and 3,80±0,57. Tapioca significantly affect to 

sausage nutrient particularly on the treatment 10% tapioca.  

 

Key word: Tapioca, nutrition and beef sausage. 
 

 

PENDAHULUAN 

Di Indonesia masalah pangan dan gizi merupakan masalah yang sangat 

penting untuk diperhatikan. Mengingat kualitas suatu bangsa sangat ditentukan oleh 

kualitas manusia yang ada di dalamnya. Maka kebutuhan akan pangan dan gizi yang 

seimbang tentunya sangat menpengaruhi kualitas dari manusia itu sendiri. Salah satu  

contoh seperti daging dimana daging ini merupakan produk hasil ternak yang sangat 

berperanan penting bagi kehidupan manusia merupakan produk yang mudah rusak 

karena adanya kontaminasi bakteri sehingga dibutuhkan pengolahan untuk 

mengawetkan daging tersebut. Pengawetan daging tidak hanya bertujuan untuk 

memperpanjang masa simpan namun juga untuk mempertahankan nilai gizi serta 

memberi peluang bagi penganekaragaman jenis olahan daging agar lebih menarik 

minat  konsumen sehingga konsumsi daging dan produk olahan semakin meningkat. 

Salah satu contoh produk olahan seperti sosis. Sosis merupakan salah satu produksi 

olahan daging yang mempunyai nilai gizi yang tinggi serta banyak perusahaan-

perusahaan yang membuat produk sosis karena dilihat harga yang relatife murah dan 

banyak dimanati oleh masyarakat dan lebih khususnya lagi sosis ini banyak dimanti 

oleh anak-anak. Tentunya dalam pembuatan sosis dibutuhkan bahan pengisi atau 

bahan pengikat yang mengandung kandungan karbohidrat tinggi seperti tepung 

tapioka. Tepung tapioka merupakan hasil ekstrak dari umbi ketela pohon yang telah 

mengalami pencucian dan pengeringan. 
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Daging mempunyai nilai nutrisi yang tinggi karena mengandung asam amino 

esensial yang lengkap dan seimbang. Nilai kalori daging banyak ditentukan oleh 

kandungan lemak intraseluler didalam serabut-serabut otot yang disebut marbling. 

Sutaryo dan Mulyani, (2004) menyatakan bahwa daging segar yang merupakan 

produk hasil ternak yang berperanan penting dan dibutuhkan oleh umat manusia, 

merupakan produk yang mudah rusak karena adanya kontaminasi bakteri sehingga 

dibutuhkan pengolahan untuk mengawetkan daging tersebut. Pengolahan atau 

pengawetan daging tidak hanya bertujuan untuk memperpanjang masa simpannya, 

namun juga untuk mempertahankan nilai gizi serta memberi peluang bagi 

penganekaragaman jenis olahan daging. Penganekaragaman produk olahan daging ini 

menghasilkan berbagai produk yang lebih menarik minat konsumen sehingga 

konsumsi masyarakat akan produk daging dan olahannya semakin meningkat seperti 

sosis, nugget dan bakso.  

Sosis adalah bahan pangan yang berasal dari potongan kecil-kecil daging yang 

digiling dan diberi bumbu. Dapat langsung disiapkan dan segera dimasak untuk 

dimakan. Sosis merupakan makanan olahan yang tertua dan sejak berabad-abad yang 

lalu beberapa ribu macam sosis yang berbeda telah dikembangkan masing-masing 

dengan mutu tersendiri sifat flavor dan tekstur (Buckle et al., 1987). Sosis umumnya 

dibuat dari daging sapi, namun jenis daging lainnya seperti ayam, kelinci dan babi 

dapat juga digunakan. 

 

TUJUAN DAN KEGUNAAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian tepung tapioka 

terhadap nilai gizi sosis yaitu kadar air, kadar abu, kadar lemak dan kadar protein 

sosis daging sapi. 

MATERI DAN METODE 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2015 untuk pembuatan 

sosis di Laboratorium Teknologi Pengolahan Hasil Ternak (TPHT) Fakultas 
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Peternakan Universitas Mataram dan pada tanggal 26-30 November 2015 untuk 

analisis proksimat di Laboratorium Ilmu Nutrisi Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Mataram. Bahan yang digunakan adalah daging sapi bagian 

punggung (tenderloin) dan tepung tapioka pada level yang berbeda dengan 

menggunakan rancangan acak lengkap pola searah dengan menggunakan 4 perlakuan 

yakni 0, 10, 20, dan 30% tepung tapioka  dan 3 kali  ulangan.  Variabel yang diamati 

adalah kadar air, kadar abu, kadar lemak dan kadar protein dengan menggunakan 

analisis proksimat.  
 

     PEMBAHASAN 

 

Tabel 1.  Komposisi Kimia  Sosis Daging Sapi dengan Tambahan Bahan Nabati 

(tepungtapioka) 

Komposisi 

kimia 

sosis  

Perlakuan 
P  

0% 20% 20% 30% 

Kadar Air  67,32±2,30
b
 75,67±2,21

a
 75,83±1,07

a
 75,84±0,63

a
 ** 

Abu   5,20±0,58
a 

3,68±0,93
a 

2,89±0,38
a 

3,80±0,57
a 

* 

Lemak 0,98±0,00
b
 5,36±0,55

a 
1,52±0,08

b 
0,69±0,20

b 

** 
Protein 21,69±0,71

a 
13,68±0,73

b 
11,09±0,52

b 
11,15±0,48

b ** 

Keterangan : **berbeda sangat nyata (P<0,01), *= berbeda nyata (P<0,05)  
ab 

superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukan perbedaan yang nyata 

(P<0,05). 
 

Kadar Air 

 

Data pada tabel diatas terlihat bahwa komposisi kimia sosis daging sapi 

dengan tambahan tepung tapioka bervariasi, baik kadar air, abu, lemak maupun kadar 

protein. Kadar air sosis daging sapi berdasarkan perlakuan persentase tambahan 

tepung tapioka berkisar antara 67,32-75,84%, abu berkisar antara 2,89-5,20%, lemak 

berkisar antara 0,69-5,36% dan kadar protein berkisar antara 11,09-21,69%. 

Hasil anilisis varian (lampiran 2) berdasarkan Rancangan Acak Lengkap pola 

searah menunjukkan bahwa persentase pemberian tepung tapioka berpengaruh sangat 

nyata (P<0,01) terhadap kadar air dan setelah dilakukan uji lanjut terdapat perbedaan 
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nyata (P<0,05) antar perlakuan terhadap persentase kadar air. Dapat dilihat pada tabel 

1 bahwa rata-rata persentase kadar air pada sosis daging sapi kontrol (tanpa 

pemberian tepung tapioka) semula sebesar 67,32%, setelah diberikan perlakuan 10% 

tepung tapioka bertambah menjadi 75,67% dan pada perlakuan 20% kadar air 

menjadi 75,83% begitu pula pada perlakuan 30% kadar air naik menjadi 75,84%.  

Hasil uji jarak duncan menunjukkan bahwa perlakuan tepung tapioka 0% 

dibandingkan dengan perlakuan 10% berbeda sangat nyata (P<0,01) tetapi pada 

perlakuan 10 dan 20% tepung tapioka menunjukkan tidak adanya perbedaan yang 

nyata (P>0,05) begitu juga halnya dengan perlakuan 20 dan 30% perlakuan tepung 

tapioka tidak berbeda nyata (P>0,05). Pada setiap perlakuan persentase penambahan 

tepung tapioka berbeda sehingga semakin besar persentase pemberian tepung tapioka 

maka semakin tinggi daya serap air akan tetapi karena pada saat proses pembuatan 

sosis penambahan esnya terlalu banyak maka pengaruh tapiokanya tidak muncul 

sehingga menyebabkan kadar air sosis meningkat. Dari hasil penambahan tepung 

tapioka, komposisi kimia sosis daging sapi terutama kadar airnya melebihi taraf 

Standar Nasional Indonesia  yaitu  tidak sesuai dengan ketentuan dari mutu sosis 

berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI 01-3820-1995) adalah kadar air 

maksimal 67%. 

 
 

Kadar Abu 

 

Dapat dilihat pada tabel 6 rerata kadar abu sosis daging sapi berkisar antara 

2,89-5,20%. Rata-rata persentase kadar abu pada sosis daging sapi kontrol (tanpa 

pemberian tepung tapioka) semula sebesar 5,20%, setelah diberikan perlakuan 10% 

tepung tapioka turun menjadi 3,68%, namun pada perlakuan 20%  kadar abu turun 

lagi menjadi 2,89%,  tetapi pada perlakuan 30% kadar abu naik menjadi 3,80%. 

Hasil uji jarak Duncan menunjukkan bahwa antara kontrol tanpa pemberian 

tepung tapioka 0% dibandingkan dengan perlakuan 10% menunjukkan tadak adanya 

perbedaan nyata (P>0,05) begitu pula halnya pada perlakuan 10 dan 20% tepung 

tapioka tidak menunjukkan perbedaan yang  nyata (P>0,05), dan begitu juga halnya 
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pada perlakuan 20 dan 30%  perlakuan tepung tapioka tidak menunjukkan perbedaan 

yang nyata (P>0,05). Peningkatan ini terjadi dikarenakan kadar abu pada tepung 

tapioka cukup besar yakni 0,60%. Dapat diketahui bahwa kandungan karbohidrat 

pada tepung tapioka adalah 84,2% dalam 100 gram bahan sehingga semakin tinggi 

penambahan tepung tapioka pada sosis daging sapi maka semakin rendah kandungan 

kadar abu yang dihasilkan karena kandungan air pada setiap perlakuan meningkat. 

 

Kadar Lemak 

[  

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa persentase pemberian tepung tapioka 

memberikan pengaruh yang sangat berbeda nyata (P<0,01) terhadap kadar lemak 

sosis daging sapi, dan setelah dilakukan uji lanjut terdapat perbedaan yang  nyata 

(P<0,05) antar perlakuan terhadap persentase kadar lemak. Ini terlihat dari perlakuan 

0% yang kadar lemaknya semula 0,98% pada perlakuan 10% berubah menjadi 

5,36%, sedangkan perlakuan 20 dan 30% terjadi penurunan secara drastis yaitu 

1,52% dan 0,69%. Hal ini disebabkan karena pada saat pemasakan sosis daging sapi 

terlalu lama sehingga menyebabkan pecahnya emulsi daging dan lemak banyak yang 

keluar. 

 Hasil uji jarak Duncan menunjukkan bahwa antara kontrol tanpa pemberian 

tepung tapioka (0%) dengan perlakuan 10% tepung tapioka menunjukkan adanya 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) begitu juga halnya pada perlakuan 10 dan 20% 

tepung tapioka menunjukan adanya perberbedaan yang sangat  nyata (P<0,01) akan 

tetapi antara perlakuan 20 dan 30% tepung tapioka menunjukkan tidak adanya 

perbedaan nyata (P>0,05). Pada perlakuan 10% tepung tapioka kadar lemaknya 

sangat tinggi di bandingkan dengan perlakuan lainnya. Hal ini disebabkan karena 

pada saat pembagian sampel waktu penelitian berlangsung terjadi kesalahan, dalam 

hal ini didalam pembagian sampel masih ada lemak yang terselip dalam daging 

sehingga pada perlakuan 10% tepung tapioka kandungan kadar lemaknya tinggi 

sedangkan pada perlakuan 20 dan 30% tepung tapioka kadar lemaknya menurun 

karena pada perlakuan tersebut tidak ada lemak yang terselip dalam daging. Oleh 
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karena itu kenaikan kadar lemak pada perlakuan 10% tepung tapioka bukan karena 

adanya pengaruh dari tepung tapioka akan tetapi karena di dalam daging masih ada 

lemak yang terselip. 

 

Kadar Protein  

 Rata-rata persentase kadar protein pada sosis daging sapi kontrol (tanpa 

pemberian tepung tapioka) semula sebesar 21,69%, setelah diberikan perlakuan 10% 

tepung tapioka turun menjadi 13,68% tetapi  pada perlakuan 20%  kadar protein 

menjadi 11,09%, namun pada perlakuan 30% terjadi sedikit kenaikan  kadar protein 

menjadi 11,15%. Penurunan ini disebabkan karena pada pengolahan menjadi sosis 

terjadi proses penggilingan yang lama, pembumbuan, penambahan tepung tapioka, 

penambahan garam, dan perebusan sehingga dapat mempengaruhi denaturasi protein, 

juga disebabkan karena semakin tinggi persentase penambahan tepung tapioka maka 

semakin rendah kandungan protein dan kandungan air yang meningkat, ini 

disebabkan karena pada saat proses pembuatan sosis penambahan esnya terlalu 

banyak sehingga fungsi tepung tapioka yang membantu meningkatkan daya ikat air 

tidak muncul. Hal ini diperkuat oleh pendapat Winarno (1980), bahwa semakin 

banyak persentase penambahan tepung tapioka dalam pembuatan sosis maka 

kandungan air meningkat dan kandungan protein sosis menurun. Hal ini senada 

dengan Soeparno (1998), bahwa komposisi kimia daging sangat dipengaruhi oleh 

kandungan lemak dan kandungan air. Semakin tinggi kandungan air menyebabkan 

kandungan protein akan menurun. Ini dapat diperkuat juga oleh pendapat Ridwanto 

(2003), bahwa semakin banyak penambahan tepung tapioka pada pembuatan sosis 

maka akan meningkatkan kandungan karbohidrat, dan juga karena dalam pembuatan 

sosis ditambahkan beberapa bahan selain daging seperti tepung tapioka sehingga 

persentase kadar protein menjadi menurun. 

Hasil uji jarak Duncan menunjukkan bahwa perlakuan tepung tapioka 0% 

dibandingkan dengan perlakuan 10% berbeda sangat nyata (P<0,01) sedangkan pada 

perlakuan 10 dan 20% tepung tapioka menunjukan tidak adanya perbedaan yang 
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nyata (P>0,05), begitu juga halnya dengan perlakuan 20 dan 30% perlakuan tepung 

tapioka tidak berbeda nyata (P>0,05). Penurunan ini terjadi dikarenakan kadar protein 

pada tepung tapioka sedikit sekali yakni 1,1% sehingga semakin tinggi persentase 

penambahan tepung tapioka maka semakin sedikit rasa daging dalam sosis.  

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa semakin besar persentase 

penambahan tepung tapioka pada sosis daging sapi maka semakin sedikit kandungan 

proteinnya, karena dalam pembuatan sosis daging sapi yang paling dominan adalah 

tepung tapioka sedangkan kandungan protein yang terkandung dalam tepung tapioka 

hanya sebesar 1,1%, sehingga semakin besar penambahan tepung tapioka maka 

semakin sedikit rasa daging dalam sosis. Hal ini senada dengan Kramlich (1973) 

menyatakan bahwa keempukkan dipengaruhi oleh kadar air, lemak dan protein, 

sedangkan Lukman (1995) menyatakan bahwa semakin banyak tepung yang 

ditambahkan kedalam adonan maka kadar protein akan semakin sedikit sehingga 

keempukan menurun. 

 

 

KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penambahan tepung tapioka 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) meningkat terhadap kadar air, 

kecuali kadar lemak dan kadar protein sosis daging sapi yang menurun, tetapi 

berpengaruh nyata terhadap kadar abu sosis daging sapi. Rata-rata kandungan protein 

sosis daging sapi dengan perlakuan 0, 10, 20 dan 30% penambahan tepung tapioka 

adalah 21,69, 13,68, 11,09, dan 11,15%. Penambahan tepung tapioka berpengaruh 

sangat nyata terhadap kadar protein terutama pada perlakuan 10%.  
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