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ABSTRAK 

 

 Bakso adalah salah satu makanan dari olahan daging. Jamur merang 

(Volvariella volvaceae) merupakan salah satu jamur yang dapat dikonsumsi 

dengan flavour yang khas, mengandung protein, rendah lemak, Asam amino 

esensial, vitamin B1 ( thiamine), B2 ( riboflavine), niasin dan biotin, mineral,(K, 

P, Ca, Na, Mg, Cu) Serat murni 7,4-24,6 % sangat baik bagi pencernaan.  Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui kadar protein dan komposisi terbaik  bakso 

daging sapi dan jamur merang. Metode  penelitian ini dengan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) 1 faktor yaitu komposisi daging sapi dan jamur merang. Dengan 

perlakuan daging sapi 100 g (B0), daging sapi 90g dan jamur merang 10 g (B1), 

daging sapi 80g dan jamur merang 20g (B2), daging sapi 70g dan jamur merang 

30g (B3), daging sapi 60g dan jamur merang 40 g (B4), daging sapi 50g dan 

jamur merang 50 g (B5) dengan 3 kali ulangan. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa kadar protein tertinggi pada bakso perlakuan B0 (100 g daging sapi)   

yaitu 7,24 %, dan protein terendah pada bakso pada perlakuan  B5 (50 g daging 

sapi dan 50 g jamur merang) yaitu 6,01 %. Kesimpulan menyatakan bahwa kadar 

protein tertinggi pada bakso komposisi daging sapi 100 g 7,24% (B0). Kadar 

protein terendah pada bakso komposisi B0 (daging sapi 100 g). Bakso yang paling 

disukai pada bakso komposisi B0 (daging sapi 100 g). 

 

Kata kunci : Jamur merang, Daging sapi, Bakso 
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ABSTRACT 

 

Meatball is  one of the food from meat processed. Straw mushroom (Volvariella 

volvaceae) is one of fungus that can be consumed with a distinctive flavor, 

containing protein, low fat, essential amino acids, vitamin B1 (thiamine), B2 

(riboflavine), niacin, biotin, and minerals, (K, P, Ca, Na, Mg, Cu). It  contains 

7.4% -24.6% pure fiber good for digestion. The purpose of this research was to 

determine the protein content and the best composition of beef and straw 

mushroom on meatballs. This research method used a completely randomized 

design (CRD) 1 factor that was the composition of beef and mushroom. Ie beef 

100 g (B0), 90 g beef and 10 g straw mushroom (B1), 80 g of beef and 20 g of 

straw mushroom  (B2), 70 g beef and 30 g straw mushroom (B3), 60 g beef and 40 

g straw mushroom (B4), 50 g beef and 50g straw mushroom (B5) with 3 

replications. The results showed that the highest protein content in meatballs of 

B0 treatment (100 g beef) is 7.24%, and the lowest protein content on meatballs of 

B5 treatment (50 g beef and 50 g straw mushroom) is 6.01%. The conclusion 

stated that the highest protein content in the composition of beef meatballs 100 g 

is 7.24% (B0). The lowest protein content and the most favored meatball is 

composition of beef 100 g. 

 

Keywords: Straw Mushroom, Beef, Meatballs 

  



A. Pendahuluan 

Bakso adalah makanan dari olahan daging yang dilumatkan, dicampur 

dengan bahan-bahan lainnya, dibentuk bulatan-bulatan, dan selanjutnya 

direbus. Bakso merupakan produk pangan yang populer dan digemari semua 

lapisan masyarakat. Bakso mengandung protein, lemak, dan vitamin yang 

diperlukan oleh tubuh. 

Jamur merang mengandung protein yang tinngi, lemak yang rendah, 

dan Asam amino esessial yang terdapat pada jamur merang sekitar 9 jenis dari 

20 asam amino yang dikenal. Jamur merang juga mengandung berbagai jenis 

vitamin. Vitamin B1 ( thiamine), B2 ( riboflavine), niasin dan biotin. Selain 

itu, jamur merang juga  mengandung berbagai jenis mineral, antara lain K, P, 

Ca, Na, Mg, Cu, Serat murni 7,4-24,6 % sangat baik bagi pencernaan, kalori 

yang sangat rendah, sehingga cocok bagi pelaku diet. 

Daging yang paling sering digunakan untuk bahan utama pembuatan 

bakso adalah daging sapi dan daging ayam. Kandugan gizi yang terdapat pada 

setiap daging berbeda – beda terutama kandungan lemak dan proteinya. 

Kandungan lemak jenuh yang tinggi pada daging banyak dihindari karena 

berpotensi menimbulkan beberapa pernyakit seperti stroke, darah tinggi dan 

penyakit jantung. 

Secara umum kandungan lemak daging sapi adalah antara 1,5 – 13% 

(Permatasari, 2002). Kolesterol adalah lemak yang terdapat didalam aliran 

darah yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh, namun dapat menimbulkan 

pernyakit apabila jumlahnya berlebih dalam tubuh 

 

B. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah metode experimen. Penelitian 

dilakukan di rumah salatiga pada bulan Mei 2013. 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap yang terdiri 

dari 1 faktor yaitu komposisi daging sapi dan jamur merang yaitu 100 gr 

daging sapi tanpa jamur merang (B0), 90 gr daging sapi dan 10 gr jamur 

merang(B1), 80 gr daging sapi dan 20 gr jamur merang (B2), 70 gr daging sapi 



dan 30 gr jamur merang (B3), 60 gr daging sapi dan 40 gr jamur merang(B4), 

50 gr daging sapi dan 50 gr jamur merang(B5). Pelaksanaan penelitian 

sebagai berikut : Mencuci jamur merang dengan air mengalir. Melumatkan 

jamur merang sampai halus. Mencampurkan jamur merang dengan daging 

yang sudah dihaluskan sesuai perlakuan. Menambahkan 20 gr tapioka, 3 gr 

garam, 0,3 gr lada 0,4 gr bawang merah, 0.3 gr bawang putih, 10 gr es batu 

pada setiap perlakuan. Menguleni adonan sampai licin dan bisan dicetak. 

Mecetak adonan dengan menggunakan sendok. Memasukan adonan kedalam 

air hangat sampai bakso yang sudah dicetak mengembang. Merebus bakso 

selama 10 menit. Setelah direbus, bakso ditiriskan dan didinginkan. 

Melakukan uji organoleptik dan daya terima masyarakat yang 

ditentukan oleh panelis sebanyak 20 orang. Panelis diminta untuk 

memberikan penilaian tentang warna, aroma, rasa, dan kekenyalan terhadap 

hasil penelitian. 

Analisis uji protein, diambil sampel 1 gr bakso setiap perlakuan. 

Mengencerkan dengan 10 ml air. Mengambil 0.02 dengan menggunakan 

micropipet. Menambahkan regen biuret sebanyak 1 ml menginkubasi selama 

10 menit didalam waterbath. Membaca pada fotometer dengan panjang 

gelombang 546.f21. 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Kadar Protein 

Tabel 1. Rata – rata Kadar Protein 

Perlakuan Rata-rata Keterangan 

B0 7,24 100 gr daging sapi tanpa jamur 

merang (Kontrol) 

B1 6,86 90 gr daging sapi + 10 gr jamur 

merang 

B2 6,83 80 gr daging sapi + 20 gr jamur 

merang 

B3 6,29 70 gr daging sapi + 30 gr jamur 

merang 

B4 6,06 60 gr daging sapi + 40 gr jamur 

merang 

B5 6,01 50 gr daging sapi + 50 gr jamur 

merang 



 

Gambar 1. Rata – rata kadar protein 

Hasil uji protein menunjukan bahwa kadar protein tertinggi pada 

bakso perlakuan daging sapi 100 g tanpa jamur merang 7,24 %. Sedangkan 

kadar protein terendah pada bakso perlakuan 50 g daging sapi dan 50 g jamur 

merang (B5). Semakin besar berat jamur  kadar protein semakin menurun. Hal 

ini disebabkan kandungan protein pada jamur merang dalam keadaan basah 

3,8 % per 100 gr sedangkan kandungan protein daging sapi adalah 16,9 % 

(Schweigert, 1987). Kadar protein dipengaruhi oleh berat daging yang 

digunakan, Berg dalam Permatasari (2002) menyatakan bahwa berat yang 

berbeda dapat mempengaruhi kandungan protein pada daging. Kadar protein 

juga dipengaruhi oleh pemanasan pada saat proses pembuatan bakso jamur 

merang. 

2. Uji Organoleptip dan Daya Terima Masyarakat 

Tabel 2. Hasil Uji Organoleptik 

Pelakuan 

Penilaian kualitas bakso jamur merang dengan organoleptik 

Warna Rasa Aroma Kekenyalan Daya 

terima 

B0 Abu abu Cukup 

Gurih 

Cukup khas 

daging 

Cukup kenyal Biasa 

B1 Abu abu Cukup 

Gurih 

Cukup khas 

daging 

Cukup kenyal Kurang 

suka 

B2 Abu abu Cukup 

Gurih 

Kurang khas 

daging 

Cukup kenyal Biasa 

B3 Putih 

keabuabuan 

Cukup 

Gurih 

Kurang khas 

daging 

Cukup kenyal Kurang 

suka 

B4 Putih 

keabuabuan 

Cukup 

Gurih 

Kurang khas 

daging 

Cukup kenyal Kurang 

suka 

B5 Putih 

keabuabuan 

Kurang 

gurih 

Kurang khas 

daging 

Kurang kenyal Biasa 
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Gambar 2. Hasil Uji Organoleptik dan daya terima masyarakat 

Hasil uji organoleptik dan daya terima masyarakat pada tabel.2 secara 

keseluruhan menunjukan bakso jamur merang warna abu – abu, rasa cukup 

gurih, aroma khas daging, kekenyalan cukup kenyal, dan daya terima 

masyarakat biasa. 

Winarno (1993), menyatakan bahwa parameter warna merupakan 

indikator pangan yang mudah terdeteksi. Meskipun warna paling cepat dan 

mudah memberi kesan tetapi ternyata paling sulit diberi deskripsi serta tidak 

mudah cara pengukurannya. 

Semua perlakuan memenuhi kriteria warna bakso Menurut Wibowo 

(1999) kriteria warna bakso adalah cokelat muda cerah, sedikit kemerahan 

atau cokelat muda agak keputihan atau abu – abu. Perbedaan warna 

dikarenakan perbedaan konsentrasi jamur merang yang ditambahkan. Selain 

bahan baku, perbedaan warna proses pengolahan juga mempengaruhi produk 

yang dihasilkan. 

Aroma merupakan faktor yang menentukan kelezatan suatu makanan. 

Menurut soekarto (1985) aroma disebut juga pencicipan jarak jauh, manusia 

dapat mencium bau yang keluar dari makanan karenan adanya sel-sel epitel 
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alfaktori di bagian dinding atas rongga hidung yang peka terhadap komponen 

bau. 

Bakso jamur merang mempunyai 2 varian aroma yaitu cukup khas 

daging pada bakso perlakuan B0 dan B1, dan aroma kurang khas daging pada 

bakso sedangkan perlakuan B2, B3, B4, dan B5. Wibowo (1999) mutu 

sensori bakso memiliki bau khas daging segar rebus dominan, tanpa bau 

tengik, masam, basi atau busuk, bau bumbu cukup tajam. Hal tersebut 

menerangkan bahwa aroma bakso sangat di pengaruhi oleh jumlah daging 

dan bahan lain yang digunakan. 

Rasa merupakan faktor terpenting terhadap citarasa makanan. 

Pengindraan rasa dibagi menjadi empat faktor yaitu asin, asam, manis dan 

pahit (winarno, 1997) 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa ada  2 varian rasa bakso. Rasa 

pada bakso perlakuan B0, B1, B2, B3, B4 sama yaitu cukup gurih, sedangkan 

yang berbeda hanya pada bakso perlakuan B5 yaitu kurang gurih. rasa bakso 

sangat dipengaruhi oleh jumlah daging dan bahan lain yang digunakan. 

Andayani (1999) menyatakan bahwa sebagian besar responden menyukai 

bakso dengan rasa daging yang kuat. Rasa baskso juga dipengaruhi oleh 

kadar air pada bakso. Jamur merang mengandung kadar air yang tinggi. 

Menurut Karjono (1992) kadar air pada 100 g jamur merang 87,7 % . 

Kekenyalan bakso merupakan kemampuan produk pangan untuk 

kembali ke produk asal sebelum pecah akibat daya tekan. Menurut Montolalu 

(2013) kekenyalan merupakan bagian pembentuk tektur yang diperhitungkan 

konsumen dalam menilai kesukaan dan penerimaan daging serta produknya. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kekenyalan bakso pada perlakuan 

B0, B1, B2, B3, B4 sama yaitu cukup kenyal, sedangkan yang berbeda hanya 

pada perlakuan B5 yaitu kurang kenyal Menurut Wibowo (1999) mutu sensori 

bakso memiliki tekstur kompak, elastis, kenyal tapi tidak liat atau membal, 

tidak ada serat daging, tidak lembek, tidak basah berair dan tidak rapuh.  

Kekenyalan bakso sangat diipengaruhi oleh kadar air pada bahan dasar yang 

digunakan. Lukman (1995) menyatakan, bahwa adanya sejumlah air pada 



bakso berpengaruh terhadap kekenyalan yang diperoleh. Jamur merang 

mengandung kadar air yang tinggi. Kekenyalan bakso juga dipenaruhi oleh 

tepung tapioka. Berdasasrkan SNI 01-3818-1995 bahan pengisi dalam 

pembuatan bakso tidak boleh lebih dari 50 %. Peningkatan penggunaan bahan 

pengisi menyebabkan peningkatan kekerasan bakso (Purnomo, 1990). 

Daya terima merupakan penilaian secara keseluruhan dari kriteria 

organoleptik (warna, rasa, aroma, kekenyalan). Dari hasil penelitian 

menunjukan pada perlakuan B0, B2, B5 panelis menyatakan biasa yang artinya 

diatara suka dan tidak suka. Hal ini di sebabkan karena selera panelis akan 

bakso dan jamur merang berbeda – beda. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

sampel bakso jamur merang yang memiliki range rata – rata paling tinggi 

adalah sampel bakso pada perlakuan B2. Hal ini disebabkan karena komposisi 

jamur merang yang tidak terlalu banyak yaitu 20 g dan masih terasa aroma 

daging sapi yang disukai panelis. Sedangkan sampel bakso yang mempunyai 

range rata – rata paling rendah adalah pada perlakuan B4. Hal ini disebakan 

karena tektur bakso pada sampel B4 kurang halus. Tektur bakso dipengaruhi 

oleh kandungan air dalam bakso. Komposisi jamur merang pada perlakuan B4 

adalah 40 g. Kandungan air pada jamur merang mencapai 87, 7 %. 

 

D. Kesimpulan 

1. Kadar protein tertinggi pada bakso komposisi daging sapi 100 g 7,24 (B0). 

Dan kadar protein terendah pada komposisi daging sapi 50 g dan jamur 

merang 50 g. 

2. Bakso yang paling disukai pada komposisi daging sapi 100 g (B0) 
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