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INTISARI 

 

Oleh 

 

ISKANDAR 

B1D 211 117 

 

 

 Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh level penambahan tepung 

kacang hijau terhadap kandungan kolesterol dan lemak sosis daging sapi. Penelitian 

dilakukan dengan menggunakan metode eskperimen di Laboratorium Teknologi 

Pengolahan Hasil Ternak dan Laboratorium Ilmu Nutrisi Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Mataram. Waktu  pelaksanaan  penelitian  adalah dari tanggal 

1 November 2014 sampai dengan 13 November 2014. Rancangan percobaan yang 

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

Hasil analisis varian berdasarkan Rancangan Acak Lengkap pola searah menunjukkan 

bahwa persentase penambahan tepung kacang hijau terhadap kadar kolesterol tidak 

berbeda nyata (P>0,05) sedangkan terhadap lemak berpengaruh sangat nyata 

(P<0,01). Kandungan lemak sosis daging sapi dengan penambahan tepung kacang 

hijau pada level 2,5% memberikan kandungan lemak yang rendah yaitu 12,145% 

dengan kadar kolesterol 1,450 mg/100 g. Semakin tinggi tepung kacang hijau yang di 

tambahkan maka semakin rendah lemak yang terkandung dalam sosis daging sapi. 

 

 

Kata kunci : Tepung Kacang Hijau, Kadar Kolesterol, dan Lemak  
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EFFECTS OF MUNG BEAN FLOUR PERCENTAGE ON CHOLESTEROL 

LEVELS AND FAT OF BEEF SAUSAGE 

 

ABSTRACT 

 

By 

 

ISKANDAR 

B1D211117 

 

The study aims to determine the effects of the addition of mung bean flour level on 

cholesterol and fat content of beef sausage. The study was conducted using the 

method of experimentation in Animal Products Processing Technology Laboratory 

and the Laboratory of Nutrition Science Faculty of Animal Feed Mataram. The study 

was conducted from 1 November 2014 to 13 November 2014. The experimental 

design used in this research was completely randomized design (CRD). Results of the 

analysis of variance based on completely randomized design shows that percentage 

the increasing of mung bean flour on cholesterol levels were not significantly 

different (P> 0.05), while for fat was highly significant (P <0.01). The fat content of 

beef sausage with the addition of mung bean flour at a level of 2.5% gives a low fat 

content is 12.145% with cholesterol 1,450 mg/100 g. The higher the mung bean flour 

are added, the lower the fat contained in beef sausages. 

 

 

Keywords: Mung Bean Flour, Cholesterol and Fat. 

 

 

 

 

 

 



1 
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Di Indonesia dewasa ini, masalah pangan dan gizi  adalah merupakan masalah 

nasional. Perbaikan dan penyempurnaan gizi rakyat bukan saja menjadi tujuan 

pembangunan, melainkan juga untuk persyaratan bagi pembangunan itu sendiri. 

Untuk pemenuhan gizi pokok, terutama pangan, dewasa ini penerintah berusaha 

untuk melipat gandakan hasil produksi pangan dan peningkatan mutu gizi rakyat. 

Bermacam-macam cara ditempuh  dan dijalankan dalam mengusahakan  berhasilnya 

program tersebut. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan gizi asal ternak adalah 

melalui produksi sosis daging sapi (Winarno dan Srikandi, 1984). 

Penggunaan daging segar sebagai bahan makanan relatif lebih variatif 

dibandingkan dengan daging olahan, tetapi daging  segar merupakan media yang baik 

untuk pertumbuhan mikroorganisme sehingga tergolong sebagai bahan yang mudah 

rusak (perishable food). Oleh karena itu proses pengolahan daging segar menjadi 

daging olahan merupakan proses yang sangat penting sekali. Selain memperpanjang 

masa simpan daging, keanekaragaman bahan pangan, proses pengolahan ini juga 

akan meningkatkan nilai tambah dari daging tersebut sehingga harga produk daging  

olahan akan lebih tinggi dibandingkan dengan daging segar (Lawrie, 1995). 

Perbedaan harga ini akan mempengaruhi  permintaan dari daging olahan. Namun 

disisi lain telah terjadi pergeseran pola konsumsi dari masyarakat terutama 

masyarakat kelas menengah ke atas tinggal di kota-kota besar yaitu terjadinya 

kecenderungan membeli bahan-bahan yang ready to cook atau ready to eat. 

Pergeseran pola konsumsi ini di pengaruhi oleh kemajuan teknologi (Astawan, 2008). 

Manusia mengkonsumsi daging semenjak dimulainya sejarah peradaban 

manusia itu sendiri. Berbagai jenis ternak telah dikembangkan untuk diambil 

dagingnya, baik ternak besar (seperti sapi atau kerbau) maupun ternak kecil (seperti 

domba, kambing, dan babi). Selain jenis ternak tersebut, beberapa ternak lain juga 

dapaat digunakan sebagai sumber daging untuk dikonsumsi manusia (Astawan, 

2008). 
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Sosis adalah suatu makanan yang terbuat dari daging cincang, lemak hewan, 

rempah, serta bahan-bahan lain. Sosis umumnya dibungkus dalam suatu  pembungkus 

yang secara tradisional menggunakan usus hewan, tapi sekarang sering sekali 

menggunakan bahan sintesis, serta diawetkan dengan suatu cara, misalnya dengan 

pengasapan. Sosis merupakan produk pengolahan pangan. Daging digiling dan 

dihaluskan, dicmpur bumbu-bumbu kemudian diaduk hingga tercampur rata dan 

dimasukkan ke dalam selongsong (Winarno dan Srikandi, 1984). 

Sosis telah dikenal luas dan mudah didapat di supermarket, bahkan pasar 

tradisional di Indonesia pembutan sosis sejatinya telah dikenal sejak zaman romawi 

dan yunani pada 500 sebelum masehi. Pada saat itu masyarakat mungkin telah 

mengerti bahwa garam dapur dapat dijadikan  sebagai bahan pengawet alami untuk 

makanan segar. Ragam sosis berevolusi, baik dari segi isi, cita rasa, dan cara 

pembuatannya. Mengingat latar belakang budaya yang berbeda, setiap Negara 

biasanya memiliki sosis khas (Anonim, 1973). 

Kacang-kacangan telah lama dikenal sebagai sumber protein yang saling 

melengkapi dengan biji-bijian, seperti beras dan gandum. Komoditi ini juga ternyata 

potensial sebagai sumber gizi zat lain selain protein, yaitu mineral, vitamin B, 

karbohidrat komplek dan serta makanan. Disamping diolah secara tradisional dengan 

direbus, kukus dan sayur, sebenarnya berpotensi bahan baku tepung campuran (flour 

mix) yang dapat digunakan dalam pembuatan berbagai produk pangan, termasuk 

makanan bayi. Kacang-kacangan dapat menyambung banyak protein dan zat gizi lain 

bagi masyarakat di negara maju dan negara berkembang. Karena kandungan seratnya 

tinggi, maka kacang-kacangan juga dapat dijadikan sumber serat (Mackinnon dan 

Rao, 2011). 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh level pemberian tepung 

kacang hijau terhadap kadar kolesterol dan lemak sosis daging sapi. 

Dengan melihat uraian di atas, maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian 

mengenai pengaruh persentase penambahan tepung kacang hijau terhadap kadar 

kolesterol dan lemak sosis daging sapi. 
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MATERI DAN METODE PENELITIAN 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknologi Pengolahan Hasil Ternak 

(TPHT), untuk pembuatan sosis daging sapi, sedangkan untuk analisis Proksimat 

dilakukan di Laboratorium Ilmu Nutrisi Makanan Ternak (INMT). Penelitian ini 

dilaksanakan dari tanggal 1 November 2014 sampai dengan 13 November 2014. 

 

Materi penelitian 

Tabel 1. Formula pembuatan sosis 

Bahan Perlakuan Tepung Kacan Hijau 

0% 2,5% 5% 7,5% 

Daging 500 gram 487,5 gram 475 gram 462,5 gram 

Tepung kacang hijau 0    gram 12,5 gram 25  gram 37,5 gram 

Minyak nabati 17  gram 17   gram 17  gram 17  gram 

Es serut 18  gram 18  gram 18  gram 18  gram 

Garam dapur 8    gram 8   gram 8    gram 8    gram 

Gula pasir 30  gram 30  gram 30  gram 30  gram 

Lada halus 1,5 gram 1,5 gram 1,5 gram 1,5 gram 

Bawang putih 8    gram 8    gram 8    gram 8    gram 

Ketumbar  1,5 gram 1,5 gram 1,5 gram 1,5 gram 

Putih telur 8    gram 8    gram 8    gram 8    gram 

Penyedap rasa  8    gram 8    gram 8    gram 8    gram 

Total  600 600 600 600 

Keterangan : Persentase tepung kacang hijau diambil dari jumlah daging sapi yang 

dipakai. 

 

Tabel 2. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian 

NO Nama Bahan Spesipikasi 

1 Food processor (blender) Kapasitas 1 kg 

2 Baskom  Kapasitas 1 kg, Stainless 

3 Casing sosis Usus Kambing Lokal 

4 Panci Stainless 
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Metode Penelitian 

Prosedur Penelitian 

Pembuatan tepung kacang hijau 

1. Menyiapkan kacang hijau  yang berkualitas bagus dengan klasifikasi butiran utuh 

tidak apek maupun berulat dan masih fresh. 

2. Kacang hijau yang  sudah disiapkan di sangrai untuk mempermudah penggilingan 

dan pelepasan kulit bagian luar. 

3. Kemudian dilakukan penggilingan dan dipisahkan dari kulit luar (kulit ari) dan 

4. Dilakukan pengayakan untuk mendapatkan tepung kacang hijau. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagaram alir proses pembuatan tepung kacang hijau 

Pembuatan Selongsong Sosis 

1. Menyiapkan usus kambing  yang berkualitas bagus, tidak rusak atau busuk  dan 

masih dalam keadaan fresh. 

2. Usus kambing yang sudah disiapkan debersihkan dari kotoran usus berupa lendir 

dan cairan usus. 

3. Usus kambing yang sudah dibersihkan direndam dengan larutan garam (15%  dari 

berat usus) selama ± 24 jam. 

4. Setelah ± 24 jam selongsong sosis siap digunakan. 

Kacang hijau Disangrai 

Kulit dipisahkan 

Diblender 

Diayak 

Tepung kacang hijau 
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Gambar  2. Diagram alir proses pembuatan selongsong sosis 

Pembuatan sosis 

Cara membuat sosis : 

1. Daging sapi dibersihkan dari kotoran dan benda asing yang menempel. Membran 

tipis yang membungkus daging (otot skeletal) dibersihkan agar pada pembuatan 

sosis otot skeletal tidak melekat, daging kemudian dipotong kecil-kecil. 

2. Daging dihaluskan dengan blender, sambil diberikan larutan garam dan es serut 

sedikit demi sedikit. 

3. Semua bahan yang sudah disediakan, dimasukkan kedalam blender dan diaduk 

dengan kecepatan tinggi hingga semua bahan tercampur merata dan daging 

menjadi halus. 

4. Ditambahkan  minyak nabati, es serut, putih telur dan tepung kacang hijau sesuai 

dengan perlakuan (0%, 2,5% 5% dan 7,5%) dengan kekuatan sedang hinga halus. 

5. Adonan yang sudah jadi dipindahkan pada wadah yang sudah bersih. 

6. Adonan dimasukkan kedalam Gun  yang bagian ujungnya sudah dilubangi 

ujungnya. 

Usus kambing Pembersihan usus dengan 

menggunakan punggung 

pisau 

 

Pencucian usus 

 

Pemberian garam selama 5 

menit 

 

Usus siap digunakan 

(Selongsong) 

 



6 
 

7. Gun yang sudah diisikan adonan kemudian msukkan adonan tersebut secar 

perlahan-lahan dengan mendorongkan ujung gun agar masuk kedalam casing 

sosis. 

8. Bagian ujung selongsong diikat dengan benang, kemudian setiap 10 cm casing 

sosis yang sudah diisi adonana, diikat lagi, lalu dikukus sosis dengan 

menggunakan dandang. 

9. Dandang diisikan air secukupnya lalu dipanaskan, sehinga airnya mendidih 

masukkan sosis yang sudah jadi didalam dandang. 

10. Sosis dimasukkan didalam dandang yang sudah dipanaskan dan biarkan selama 

30 menit sampai sosis benar-benar matang. 

11. Sosis yang sudah matang diangkat kemudian ditiriskan, dicuci dengan air dingin 

supaya bersih. 

12. Sosis yang sudah matang ditempatkan dalam wadah tertutup lalu simpan dalam 

freezer. 

13. Sosis dapat dianalisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram alir proses pembuatan sosis daging sapi 

 

Alat-alat dan bahan 

disiapkan 

Dicampur semua 

bahan 

Ditambahkan tepung 

kacang hijau sesuai 

perlakuan 

Casing sosis diisi 

dengan adonan 

Pengisian adonan Adonan dimasukkan 

ke dalam selongsong 

yang ujungnya diikat 

 

Perebusan selama 30 

menit 

 

Pencucian dengan 

air dingin 

 

Sosis  
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Variabel yang diamati 

 Kadar kolesterol 

 Kadar lemak 

Penetuan Kadar Kolesterol (Metode Analisis Proksimat) 

1. Sampel di perkecil atau dicacah untuk memudahkan dalam mengekstrak 

2. Sampel ditimbang sebanyak 0.5 gram dan dimasukkan  kedalam tabung reaksi 

3. Ditambahkan 2.5 ml cairan Aceton Alkohol  dengan perbandingan 1 : 1 

4. Diproteksi selama  1 menit atau sampai homogen 

5. Sampel di panaskan selama 3- 4 menit di air panas 

6. Dilakukan senterbios selama 15 detik 

7. Sampel disaring  dengan kertas saring  kemudian ditambahkan  cairan  Aceton 

Alkohol sebanyak 7,5 ml  

Penentuan Kadar Lemak (Metode Analisis Proksimat) 

1. Kertas saring bebas lemak dimasukkan kedalam oven suhu 105 ºC selama 1 jam, 

kemudian didinginkan dalam desikator selama 1 jam dan ditimbang (X g). 

2. Sampel ditimbang sebanyak 1,5 gram  kemudian dibungkus dengan kertas saring 

yang telah mendapatkan perlakuan  1 (Y g), masukkan kedalam oven suhu 105 ºC 

selama 8 jam, selanjutnya didinginkan dalam desikator selama 1 jam, dan 

ditimbang (Z g). 

3. Labu penampung pendingin teak dan alat ekstraksi Soxhelt dirangkai sedemikian 

rupa, kemudian diletkkan diatas penangas air. 

4. Rangkaian diisi dengan petroleum benzene, sampai seluruhnya turun dan 

masukkan kedalam labu penampung, ulangi sampai alat ekstraksi terisi penuh. 

5. Ekstraksi dihentikan apabila cairan pada labu Soxhlet sudah bening. 

6. Sampel dikeluarkan dari alat ekstraksi dan protelium benzene diuapkan, kemudin 

dimasukkan kedalam oven bersuhu 105 ºC selama 4 jam, selanjutnya didinginkan 

kedalam desikator selama 1 jam lalu ditimbang (A g). 

7. Dihitung kadar lemak dengan rumus = 
𝑍−𝐴 𝑥 100 %

𝑌
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Analisis data 

Data hasil penelitian tentang kandungan kolesterol dan lemak sosis daging 

sapi dianalisa menggunakan analisis varian berdasarkan  Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) pola searah. Adanya perbedaan dalam setiap perlakuan dilakukan Uji lanjut 

dengan Duncan’s Multiple Rangge. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kandungan Kolesterol Dan Lemak Sosis Daging Sapi 

Hasil penelitian tentang kandungan kolesterol dan lemak sosis daging sapi 

dengan tambahan bahan nabati (tepung kacang hijau) disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6: Kandungan kolesterol dan lemak sosis daging sapi yang ditambahkan bahan 

nabati (tepung kacang hijau). 

Kandungan Kolesterol 

Dan Lemak   

Perlakuan P 

0% 2,5% 5% 7,5% 

Kolesterol (mg/100 g)  

Lemak (%) 

1,693 

16,699
a
 

 

1,450 

12,145
b
 

 

1,806 

12,505
b
 

 

1,826 

12,378
b
 

 

NS 

** 

Keterangan:   NS = Non signifikan 

                    ** Berbeda sangat nyata (P<0,01) 

 

Data pada Tabel 6. Terlihat bahwa kandungan kolesterol dan lemak sosis 

daging sapi dengan tambahan tepung kacang hijau bervariasi. Kadar kolesterol sosis 

daging sapi berdasarkan perlakuan persentase penambahan tepung kacang hijau 

berkisar antara 1,450 mg/100 g – 1,826 mg/100 g dan kadar lemak berkisar antara 

12,145%  – 16,699%. 

Hasil analisis varian berdasarkan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola 

searah menunjukkan bahwa persentase penambahan tepung kacang hijau terhadap 

kadar kolesterol tidak berbeda nyata (P>0,05) sedangkan terhadap lemak berpengaruh 

sangat nyata (P<0,01). Hasil uji lanjut terhadap lemak menunjukkan bahwa 

persentase penambahan tepung kacang hijau  pada level  P1 (0%) berbeda nyata 
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(P<0,05) dengan P2 (2,5%), P3 (5%) dan P4 (7,5%) sedangkan antara P2 (2,5%) 

dengan P3 (5%) dan P4 (7,5%) tidak berbeda nyata (P>0,05) antar perlakuan.  

 

Gambar 6. Kandungan kolesterol dan lemak sosis daging sapi dengan penambahan   

tepung kacang hijau 

 

Berdasarkan angka rata-rata nilai kandungan kadar lemak sosis daging sapi 

dengan penambahan tepung kacang hijau pada level 2,5% memberikan kandungan 

lemak yang rendah yaitu 12,145%. Semakin tinggi tepung kacang hijau yang 

ditambahkan maka semakin rendah lemak yang terkandung dalam sosis daging sapi. 

Kandungan kolesterol dan lemak  sosis daging sapi dengan penambahan 

tepung kacang hijau pada level 2,5%  memiliki kadar kolesterol 1,450 mg/100 g. 

Kandungan lemak dari sosis ditentukan dari kemampuan protein otot daging atau 

ekstraksi protein dalam mengikat lemak yang menjadi faktor penting dalam 

menentukan stabilitas emulsi dan kandungan lemak sosis (Pasaribu, 2009).  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Hasil analisis varian berdasarkan Rancangan Acak Lengkap pola searah 

menunjukkan bahwa penambahan bahan nabati (tepung kacang hijau) dalam proses 

pembuatan sosis daging sapi memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0.01) 
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terhadap kadar lemak, sedangkan terhadap kadar kolesterol non signifikan. 

Kandungan kolesterol dan lemak sosis daging sapi dengan penambahan tepung 

kacang hijau pada level 2,5% memiliki kadar kolesterol 1,450 mg/100 g – 1,826 

mg/100 g dengan kadar lemak 12,145% – 16,699% 

Saran 

1. Dalam pembuatan sosis daging sapi dengan penambahan tepung kacang hijau 

direkomendasikan menggunakan 2,5%. 

2. Disarankan juga kepada peneliti berikutnya selain memperhatikan level 

penambahan tepung kacang hijau pada sosis, juga diperhatikan jenis daging 

yang digunakan 
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