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SIFAT FISIK BAKSO DAGING SAPI DENGAN JAMUR TIRAM PUTIH
(Pleurotus ostreatus) SEBAGAI CAMPURAN BAHAN DASAR

(The Usage of Pleurotus ostreatus as Base Material Mixture of Meatball
and Its Physical Properties)

 Komariah, N. Ulupi dan E. N. Hendrarti
Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor, Bogor

ABSTRAK

Perbedaan karakteristik antara daging sapi dan jamur tiram putih, terutama pada kandungan air, protein
dan lemak menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Kandungan air, lemak dan protein memegang peranan
penting dalam pembentukan emulsi adonan yang selanjutnya akan mempengaruhi sifat fisik dari bakso yang
dihasilkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari sifat fisik bakso daging sapi dengan jamur tiram
putih sebagai campuran bahan dasar. Karakteristik fisik adonan bakso serta produknya (yang dibuat dari
campuran daging sapi dan jamur tiram putih) merupakan topik dalam observasi ini.

Penggunaan jamur tiram putih pada bahan dasar bakso mempengaruhi sifat fisik produk yang dihasilkan.
Penggunaan jamur tiram putih sebagai campuran bahan dasar bakso sebaiknya pada taraf 10% atau 20%,
karena campuran tersebut menghasilkan bakso dengan sifat fisik yang sama dengan bakso berbahan dasar
100% daging sapi.

Kata kunci : bakso, jamur tiram putih, bahan dasar, campuran, sifat fisik

ABSTRACT

The characteristics differences between beef muscle and Pleurotus ostreatus  must be considered,
especially in the components of water, protein and fat. Water, protein and fat play an important role in the
emulsion forming, and this may affect the physical properties of meatballs. The aim of study was to determine
the physical properties of meatball using Pleurotus ostreatus as base material mixture. The physical properties
of dough and it’s product of meatball (that were made from beef muscles and Pleuro ostreatus mixture) were the
main topic of observations.

The Pleurotus ostreatus mixing in base material of meatball affected the physical properties of prod-
ucts. Usage level of Pleurotus ostreatus at 10% or 20% as base material mixture in beef meatball gave better in
physical properties. These mixtures had similar physical properties to that of 100% beef muscle mixture.

Keywords  : meatball, Pleurotus ostreatus, base material,  mixture, physical properties

PENDAHULUAN

Daging merupakan salah satu bahan pangan
hewani yang bergizi tinggi.  Nilai gizi daging, selain
ditunjukkan oleh tingginya kandungan protein dalam
daging, juga ditunjukkan oleh kelengkapan asam
amino dengan perbandingan yang hampir sama

dengan pola yang dibutuhkan untuk pertumbuhan
manusia.  Namun demikian, harga daging yang relatif
tinggi merupakan kendala tingkat konsumsi daging
beserta produknya terutama bagi kalangan
masyarakat bawah.

Salah satu produk olahan daging yang sudah
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lama dikenal dan sangat digemari masyarakat Indo-
nesia adalah bakso daging sapi.  Pendistribusian
bakso di wilayah Indonesia sudah sangat luas,
sehingga produk ini memegang peranan penting
dalam penyebarluasan protein hewani bagi konsumsi
zat gizi masyarakat Indonesia.  Harga bakso umumnya
direduksi menggunakan bahan berpati, seperti sagu
dan tepung tapioka. Hal ini menyebabkan penurunan
nilai gizi bakso terutama protein, vitamin dan mineral.

Fenomena seperti ini membuka wawasan
untuk mencari bahan campuran lain dalam pembuatan
bakso yang mampu mempertahankan bakso sebagai
makanan  bergizi tinggi yaitu sumber protein yang
baik terutama protein hewani.  Bakso dengan
campuran jamur tiram putih mempunyai prospek cerah
untuk dikembangkan.  Alasan jamur tiram putih

(Pleurotus ostretus) sebagai campuran dalam
pembuatan bakso, antara lain nilai gizi tinggi, sifat
fisik kenyal menyerupai daging ayam dan harga relatif
murah.  Jamur tiram putih merupakan bahan pangan
sumber protein yang baik ditinjau secara kualitas
maupun kuantitasnya (Muchtadi, 1990).  Rendahnya
kandungan lemak menjadikan jamur tiram putih
sebagai salah satu bahan pangan alternatif yang
menyehatkan khususnya bagi kalangan lanjut usia
dan vegetarian.  Kehadiran produk ini diharapkan
dapat memberi lebih keleluasaan bagi mereka yang
beresiko terhadap makanan berkolesterol untuk
menikmati bakso sebagai sumber protein hewani.

Namun demikian, ada beberapa hal yang harus
diperhatikan terkait dengan perbedaan karakteristik
daging sapi dan jamur tiram putih terutama pada

 

 

    
                                                     

 
 

                                                                                                  
       
 
                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustrasi 1.  Skema Alur Pembuatan Bakso 
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kandungan air, protein dan lemak.  Kandungan air,
protein dan lemak memegang peranan penting dalam
pembentukan emulsi adonan yang selanjutnya dapat
mempengaruhi sifat fisik dan palatabilitas bakso yang
dihasilkannya (Andayani, 1999; Soeparno, 1998;
Oekerman, 1983; Nurmi, 1995; Wirakartakusumah,
1998)).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
dan mempelajari sifat fisik bakso daging sapi dengan
jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) sebagai
campuran bahan dasar. Hasil penelitian ini diharapkan
dapat menambah pilihan menu dan memberi lebih
keleluasaan bagi orang-orang yang beresiko terhadap
makanan berkolesterol untuk menikmati produk
olahan daging, khususnya bakso yang sifat fisik dan
palatabilitasnya sama dengan bakso berbahan dasar
100% daging sapi, tetapi rendah kolesterol dan
harganya relatif murah.

MATERI DAN METODE

Pada penelitian ini  dibuat lima formula bakso
dengan bahan dasar campuran daging sapi dan jamur
tiram putih, masing-masing 300 g pada setiap periode
pembuatannya.  Perbedaan antara kelima formula
tersebut terletak pada perbandingan daging dan jamur
yang digunakan yaitu 300:0 g (10:0), 270:30 g (29:1),
240:60 g (8:2), 210:90g  (7:3) dan 180:120 g (6:4).

Pada penggilingan pertama dimasukkan
daging yang telah dibersihkan dari lemak permukaan
dan diiris kecil-kecil, garam, es dan STPP, kemudian
selama penggilingan berlangsung, jamur dimasukkan
dalam bentuk “suwir-suwiran”.  Pada penggilingan
kedua, adonan dicampur dengan tepung tapioka dan
bumbu lainnya.  Penggilingan pertama maupun kedua
dilakukan selama  3 x 1/2 menit.  Setelah itu, adonan
diangkat dari penggilingan dan dimatangkan dengan

cara didiamkan pada suhu ruang selama 30 menit,
lalu dibentuk sebesar kelereng dan dimasak dalam air
panas (60-100oC).  Lima belas menit setelah
mengapung, bakso diangkat, lalu ditiriskan.  Skema
proses pembuatan bakso dapat dilihat pada Ilustrasi
1.

Peubah yang diamati yaitu sifat fisik bakso
yang meliputi pH adonan (Soeparno, 1998), daya
mengikat air (Ockerman, 1983 dan Nurmi, 1995),
kekerasan dan elastisitas (Wirakartakusumah, 1988).

Rancangan percobaan yang digunakan untuk
melihat pengaruh perlakuan terhadap sifat fisik adalah
Rancangan Acak Kelompok dengan tiga kali periode
pembuatan bakso pada hari yang berbeda sebagai
kelompok.  Faktor perlakuan yang diamati adalah
perbandingan daging sapi dan jamur tiram putih,
masing-masing 10:0, 9:1, 8:2, 7:3 dan 6:4.  Data hasil
uji sifat fisik dianalisis berdasarkan prosedur sidik
ragam (ANOVA) dan bila terdapat perbedaan yang
nyata maka dilanjutkan dengan uji wilayah berganda
Duncan (Steel dan Torrie, 1993).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai pH
Pengukuran pH bertujuan untuk mengetahui

tingkat keasaman yang disebabkan oleh adanya ion
hidrogen.  Pengamatan terhadap pH adonan penting
dilakukan karena perubahan pH dapat menentukan
kualitas bakso yang dihasilkannya.  Penurunan pH
terjadi setelah hewan dipotong hingga tercapai pH
ultimat yang besar dan lamanya sangat ditentukan
oleh sisa glikogen postmortem (Soeparno, 1998).

Pada beberapa penanganan daging untuk
produk pangan, pencapaian pH isoelektrik sangat
dihindari, antara lain dilakukan dengan cara
penggantungan daging dan stimulasi listr ik

Tabel 1.  Nilai pH Adonan Bakso dengan Komposisi Daging dan Jamur yang Berbeda 

Perlakuan Pencampuran Jamur Kelompok 
0% 10% 20% 30% 40% 

Rataan 

1 6,32 6,63 6,56 6,61 6,58 6,58a 
2 6,45 6,44 6,45 6,54 6,50 6,48b 
3 6,33 6,48 6,54 6,53 6,60 6,50b 

Rataan 6,43 6,52 6,52 6,56 6,56  
Huruf superskript yang berbeda pada kolom rataan menunjukkan perbedaan nyata (P<0,05) 
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(Soeparno, 1998).  Menurut Forrest et al. (1975),  pada
kondisi ini, kemampuan protein otot mengikat air mini-
mum karena terjadi gaya tarik menarik antar
miofilamen, sehingga ruang antar miofilamen semakin
sempit, akibatnya air tidak dapat ditahan di dalam
daging dan terdesak keluar.  Selain itu, otot menjadi
sangat tegang dan alot karena pada kondisi ini
rigormortis terjadi secara sempurna.

Menurut Soeparno (1998), perubahan pH juga
berhubungan erat dengan warna serta tekstur daging
dan produknya.  Pada pH rendah, sifat fungsional
protein berkurang atau bahkan hilang  karena pro-
tein terdenaturasi.  Sifat fungsional protein sebagai
emulsifier sangat dibutuhkan dalam pembuatan bakso.

Protein dapat mengikat air pada sisi luar yang bersifat
hidrofil dan mengikat lemak pada sisi dalam yang
bersifat hidrofob.

Nilai pH adonan bakso dengan bahan dasar
campuran daging sapi dan jamur tiram putih berkisar
antara 5,99 –  6,69.   Hal ini dapat dilihat pada Tabel  1.

Nilai pH adonan bakso tidak dipengaruhi oleh
perlakuan pencampuran daging sapi dan jamur tiram
putih pada bahan dasar.  Hal ini berarti pencampuran
jamur tiram putih sampai taraf 40% dari total bahan

dasar tidak menghasilkan perbedaan   pH pada adonan
bakso.  Perbedan nilai pH nyata (P<0,05) terjadi pada
periode pembuatan bakso.  Nilai pH adonan bakso
yang dibuat pada periode pertama nyata lebih tinggi
daripada pH adonan periode kedua dan ketiga,
sedangkan antara periode kedua dan ketiga tidak
berbeda satu sama lain.  Perbedaan nilai pH pada
periode pembuatan bakso tersebut akibat sampel
yang digunakan berbeda.

Penurunan pH otot setelah pemotongan
terjadi secara perlahan-lahan.  Hal ini merupakan salah
satu fenomena yang terjadi pada konversi otot
menjadi daging.  Nilai pH turun dari kisaran 7,2 – 7,4
sampai tercapai pH ultimat atau titik isoelektrik pro-

tein otot; yaitu pada pH 5,4 – 5,5.  Otot sapi
memerlukan waktu sekitar 6 jam  setelah pemotongan
untuk mencapai kondisi tersebut, selama penurunan
pH terjadi secara normal (Soeparno, 1998).

Pada daging pre-rigor, waktu satu jam sudah
cukup menimbulkan perbedaan penurunan pH yang
berarti.  Waktu satu jam merupakan kisaran atau range
waktu postmortem daging yang digunakan, yaitu 3 –
4 jam postmortem, sehingga perbedaan waktu ini
dapat menjadi penyebab perbedaan pH pada periode

Tabel 2.  Daya Mengikat Air Adonan Bakso dengan Komposisi Daging dan Jamur yang Berbeda 

Perlakuan Pencampuran Jamur Kelompok 
0% 10% 20% 30% 40% 

Rataan 

 ………………...............(%).........................................  
1 30,4 32,0 33,8 27,8 29,2 31,0 
2 33,1 38,2 34,1 22,6 31,8 31,8 
3 23,3 32,0 33,5 22,0 18,9 25,9 

Rataan 28,9ab 34,1a 33,8a 24,8b 26,6b  
Huruf superskript yang berbeda pada baris rataan menunjukkan perbedaan nyata (P<0,05) 

Tabel 3.  Kekerasan Bakso dengan Komposisi Daging dan Jamur yang Berbeda 

Perlakuan Pencampuran Jamur      Kelompok 
0% 10% 20% 30% 40% 

Rataan 

 ………………........(kg/mm).................................  
1 0,25 0,25 0,18 0,24 0,23 0,23 
2 0,33 0,28 0,23 0,19 0,20 0,25 
3 0,37 0,19 0,20 0,11 0,11 0,20 

Rataan 0,32a 0,24ab 0,20b 0,18b 0,18b  
Huruf superskript yang berbeda pada baris rataan menunjukkan perbedaan nyata (P<0,05) 
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pembuatan bakso.  Waktu postmortem daging pada
periode pertama pembuatan bakso yang lebih pendek
daripada periode kedua dan ketiga menyebabkan pH
adonan bakso pada periode pertama lebih tinggi
daripada periode kedua dan ketiga.

Perbedaan masa tanam juga berarti perbedaan
suhu dan kelembaban lingkungan selama
pertumbuhan jamur.  Menurut Cahyana et al. (1997),
suhu dan kelembaban lingkungan pertumbuhan jamur
tiram putih menjadi salah satu faktor penentu kualitas
jamur yang dihasilkan.  Karena jamur tiram putih yang
digunakan tidak sama masa tanamnya maka pH jamur
yang dihasilkannya juga tidak seragam
Daya Mengikat Air

Walaupun batasnya tidak jelas, air dalam otot
dibagi menjadi tiga bagian yaitu air yang terikat
secara kimiawi oleh protein otot, air tidak bergerak
dan air bebas (Natasasmita et al, 1987).   Perubahan
molekul protein otot tidak mempengaruhi air terikat
dan air tidak bergerak, sehingga bagian air bebaslah
yang bertanggung jawab pada tinggi-rendahnya daya
mengikat air protein otot (Schnepf, 1989).

Hampir semua prosedur penyimpanan dan
pengolahan daging dipengaruhi oleh daya mengikat
air (DMA) jaringan.  Beberapa sifat fisik daging,
seperti warna, tekstur dan kekerasan daging mentah
serta sari minyak (juiceness) dan keempukan daging
masak dipengaruhi oleh daya mengikat air  (Forrest
et al., 1975). Daya mengikat air adalah fungsi otot
yang sangat penting dalam menentukan sifat tekstur
produk akhir. Daya mengikat air adonan bakso dengan
komposisi daging dan jamur yang berbeda dapat
dilihat pada Tabel 2.

Berdasarkan tabel di atas, DMA adonan bakso
berkisar antara 17,8 - 39,5.  Perlakuan pencampuran
jamur tiram putih pada bahan dasar bakso
berpengaruh nyata pada  daya mengikat air adonan.

Daya mengikat air  adonan bakso dengan
perbandingan daging sapi dan jamur tiram putih 9:1
dan 8:2 nyata lebih tinggi daripada 7:3  dan 6:4, tetapi
tidak berbeda nyata dengan daya mengikat air adonan
bakso berbahan dasar 100% daging sapi.

Perbedaan daya mengikat air tersebut
berhubungan erat dengan kadar air adonan.
Peningkatan kadar air adonan bakso terjadi sejalan
dengan penambahan campuran jamur tiram putih,
karena kandungan air dalam jamur tiram putih segar
sangat tinggi yaitu 90,97% (Muchtadi, 1990).

Menurut Schnepf (1989), kondisi yang
menyebabkan terjadinya pembengkakan protein
miofibril dapat meningkatkan DMA daging.
Peningkatan daya mengikat air adonan bakso tidak
hanya ditentukan oleh protein miofibril, tetapi
ditentukan pula oleh komponen pengikat air secara
luas. Pembengkakan komponen pengikat air
meningkat sejalan dengan meningkatnya kadar air,
tetapi pembengkakan bukan berarti tak terbatas.
Pembengkakan protein dibatasi oleh dua hal yaitu
pecahnya protein karena terlalu banyak air yang telah
terserap dan habisnya ruang kosong antar molekul
(Hermansson dan Akesson,1975).

Daya mengikat air adonan bakso dengan
campuran jamur tiram putih 30% dan 40% nyata lebih
rendah dibandingkan 10% dan 20%.  Hal ini karena
pada taraf  pencampuran jamur tiram putih segar 30%
dan 40%, air yang terkandung dalam adonan sudah
berlebih, sehingga ikatan antara air dan komponen
pengikat air menjadi sangat lemah.  Pada kondisi
demikian molekul pengikat air  tidak mampu lagi
meningkatkan daya ikatnya, pembengkakan molekul
telah maksimum atau bahkan sebagian molekul telah
pecah, akibatnya air terlepas dan keluar.

Daya mengikat air adonan bakso dengan
campuran jamur tiram putih sampai taraf 40% tidak

Tabel 4.  Kekenyalan Bakso dengan Komposisi Daging dan Jamur yang Berbeda 
Perlakuan Pencampuran Jamur Kelompok 

0% 10% 20% 30% 40% 
Rataan 

 …………..................(kg/kg).................................  
         1 0,60 0,86 0,85 0,60 0,58 0,70 
         2 0,68 0,88 0,76 0,70 0,67 0,74 
         3 0,73 0,83 0,79 0,77 0,74 0,78 
 Rataan 0,67a 0,86c 0,80bc 0,69ab 0,67a  

Huruf superskript yang berbeda pada baris rataan menunjukkan perbedaan nyata (P<0,05) 
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berbeda dengan adonan bakso berbahan dasar 100%
daging sapi.  Adonan bakso dengan 100% daging
sapi mengandung protein miofibril lebih tinggi
dibandingkan keempat adonan berbahan dasar
campuran jamur tiram putih, namun tidak demikian
halnya yang terjadi pada DMAnya.  Tingginya
kandungan protein myofibril ternyata tidak menjamin
tingginya DMA, jika tidak diimbangi dengan
ketersediaan air di dalamnya.  Wirakartakusumah et
al. (1992) menyatakan bahwa pembengkakan protein
miofibril dapat meningkatkan daya mengikat air
selama terdapat air di dalamnya.
Kekerasan

Kekerasan bahan pangan didefinisikan
sebagai gaya yang diperlukan untuk menyebabkan
bahan pangan patah (Wirakartakusumah et al., 1992).
Dalam hal ini,  bakso ditekan dengan probe jenis an-
vil pada alat Instron UTM-1140 sampai bakso pecah.
Nilai kekerasan berbanding terbalik dengan nilai
keempukan.  Keempukan daging ditentukan setidak-
tidaknya oleh tiga komponen daging yaitu struktur
miofibril dan status kontraksinya, kandungan jaringan
ikat dan tingkat ikatan silang (Wirakartakusumah et
al., 1992), serta daya mengikat air (DMA) protein
daging (Forrest et al., 1975).

Kekerasan bakso dipengaruhi oleh kadar air,
lemak, protein (Kramlich, 1971) serta jenis dan jumlah
tepung (Pandisurya, 1983).  Kadar lemak daging dan
jumlah tepung sebagai bahan pengisi mempunyai
korelasi positif dengan nilai kekerasan bakso.
Berdasarkan survei yang dilakukan Andayani (1999),
nilai kekerasan bakso yang umum beredar di pasaran
berada pada kisaran 0,39 – 0,66 kg/mm.  Kekerasan
bakso dengan komposisi daging dan jamur yang
berbeda dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel di atas menunjukkan bahwa kekerasan
bakso dengan campuran jamur tiram putih berada
pada kisaran 0,18 – 0,66 kg/mm yaitu lebih rendah
daripada hasil survei Andayani (1999).

Perlakuan pencampuran jamur tiram putih
pada bahan dasar bakso berpengaruh nyata (P<0,05)
terhadap nilai kekerasan bakso. Tingkat kekerasan
bakso berbahan dasar 100% daging sapi nyata lebih
tinggi  dibandingkan bakso campuran jamur tiram
putih  20% , 30%  dan 40% .  Perlakuan pencampuran
jamur tiram putih pada taraf 10% tidak menyebabkan
perubahan kekerasan obyektif  bakso, dengan kata

lain kekerasan bakso dengan campuran jamur tiram
putih 10% sama dengan kekerasan bakso kontrol atau
bakso berbahan dasar daging sapi murni.

Menurut Indrarmono (1987), kekerasan bakso
ditentukan oleh tingkat kerapatan struktur matriks
yang terbentuk akibat pemanasan.  Semakin tinggi
kerapatan struktur matriks, maka semakin tinggi nilai
kekerasan bakso.  Kerapatan struktur matriks pangan
juga ditentukan oleh konsentrasi bahan kering yang
dikandungnya.  Struktur matriks pangan akan
terbentuk lebih rapat bila konsentrasi adonan lebih
tinggi.  Konsentrasi adonan diukur berdasarkan
perbandingan berat bahan yang dimaksud dengan
volume adonan, satuannya g/ml atau kg/l.

Menurut Muchtadi (1990),  kandungan air
jamur tiram putih segar sangat tinggi yaitu  90,97%.
Perlakuan pencampuran jamur tiram putih segar pada
adonan bakso dapat menyebabkan peningkatan kadar
air atau turunnya konsentrasi bahan kering adonan.
Dengan demikian, semakin tinggi persentase jamur
yang ditambahkan maka semakin rendah tingkat
kekerasan  bakso, tetapi hal ini tidak terjadi selama
penambahan jamur tiram putih tidak lebih dari 10%
karena pada persentase tersebut kadar air dan kadar
bahan keringnya belum berbeda nyata dengan
kontrol.
Kekenyalan

Bahan pangan yang kenyal mempunyai sifat
elastis ketika dikunyah.  Wirakartakusumah et al.
(1992) mendefinisikan elastisitas sebagai kemampuan
bahan untuk berlaku elastis atau kemampuan
memulihkan titik-titik dalam suatu bahan (deformasi).
Kekenyalan bakso dengan komposisi daging dan
jamur yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 4.

Nilai kekenyalan bakso berkisar antara 0,54 –
0,92 kg/kg.  Bakso dengan bahan dasar 100% daging
sapi memiliki nilai kekenyalan terendah sama dengan
bakso berbahan dasar campuran jamur tiram putih
40%.

Perlakuan pencampuran jamur tiram putih
dalam adonan bakso berpengaruh nyata terhadap
kekenyalan bakso.  Kekenyalan bakso dengan
campuran jamur tiram putih 10% dan 20% nyata lebih
tinggi daripada bakso  berbahan dasar 100% daging
sapi dan campuran jamur tiram putih 40%.  Jadi
pencampuran jamur tiram putih pada taraf 10% dan
20% dapat meningkatkan kekenyalan bakso.
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Kekenyalan bakso berhubungan dengan
kekuatan gel yang terbentuk akibat pemanasan.
Menurut Indrarmono (1987), gelatinisasi pada bakso
terdiri dari gelatinisasi pati dan gelatinisasi protein,
tetapi gelatinisasi pati lebih dominan mempengaruhi
kekenyalan bakso. Proses gelatinisasi melibatkan
pengikatan air oleh  jaringan yang dibentuk rantai
molekul pati atau protein.  Pada bakso yang umum
beredar di pasaran, kekenyalan bakso ditingkatkan
dengan penambahan pati seperti tapioka, sagu aren
dan sejenisnya.

Kekenyalan bakso campuran jamur tiram putih
10% dan 20% lebih tinggi  daripada bakso kontrol
walaupun jumlah tapioka yang digunakan sama,
karena dalam jamur tiram putih terkandung senyawa
pektin (Heard, 1976). Pektin merupakan senyawa yang
dapat membentuk dispersi koloidal dalam air panas
dan akan membentuk gel yang kenyal ketika
didinginkan (Winarno, 1994).   Tingginya kandungan
protein dalam jamur tiram putih juga ikut berperan
dalam proses gelatinisasi. Protein ini mirip dengan
protein daging yang ikut berperan  dalam proses
gelatinisasi melalui peningkatan daya mengikat air.
Berdasarkan penelitian Hermansson and Akesson
(1975), DMA adonan berkorelasi positif dengan
tingkat pembengkakan molekul pengikat air dan
viskositas adonan yang selanjutnya akan
meningkatkan kekenyalan produk daging.

Pencampuran jamur tiram putih pada bahan
dasar  bakso tidak selamanya menyebabkan
peningkatan kekenyalan bakso. Kekenyalan bakso
dengan pencampuran jamur tiram putih 30% dan 40%
sama lebih rendahnya dengan kekenyalan bakso
kontrol bila dibandingkan kekenyalan bakso dengan
pencampuran jamur tiram putih 10% dan 20%.   Hal
ini lebih disebabkan oleh tingginya kadar air adonan
sehingga kemampuan mengikat airnya juga lebih
rendah. Rendahnya daya mengikat air menyebabkan
air banyak keluar selama pemasakan sehingga gel
yang terbentuk kurang kuat, bakso yang dihasilkan
pun kurang liat atau  kurang kenyal.

KESIMPULAN

Aplikasi pencampuran jamur tiram putih
(Pleurotus ostreatus) pada bahan dasar bakso secara
umum mempengaruhi sifat fisik bakso yang

dihasilkan.
Sifat fisik (pH, DMA, kekerasan dan

kekenyalan) bakso campuran jamur tiram putih 10%
tidak berbeda nyata dengan kontrol, demikian juga
dengan bakso campuran jamur tiram putih 20%,
kecuali pada peubah kekerasannya yang nyata lebih
rendah daripada kontrol, tetapi  tidak berbeda nyata
dengan bakso campuran jamur tiram putih 10%.

Penggunaan jamur tiram putih sebagai
campuran bahan dasar bakso sebaiknya pada taraf
10% atau 20%, tetapi apabila memperhitungkan biaya
produksinya maka pada taraf 20% lebih
menguntungkan.

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang
penggunaan jamur tiram putih yang telah dikurangi
kadar airnya atau dalam bentuk tepung pada
pembuatan bakso dan produk daging lainnya,
sehingga diperoleh informasi tentang pengaruh asli
jamur tiram putih pada produk olahan daging.
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