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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Sosis Ayam 

Sosis ayam merupakan salah satu olahan daging ayam berbahan dasar daging ayam 

yang dihancurkan atau dihaluskan ditambah dengan bahan tambahan kemudian di cetak 

menggunakan selongsong dan termasuk ke dalam golongan restructure food atau 

pangan restorasi (Risnajati, 2010). Sosis ayam berbahan dasar daging ayam yang 

dihaluskan sebagai bahan utamanya dan ditambahkan dengan bumbu, bahan pengisi 

(filler) serta bahan pengikat (binder) sebagai bahan tambahan, kemudian dicetak ke 

dalam selongsong yang dapat dimakan maupun tidak dapat dimakan (Meliasari et al., 

2016).  

Daging broiler mempunyai sifat daging berwarna keputih-putihan, memiliki serat 

yang halus dan panjang, kulit berlemak, tulang rawan dada belum menjadi tulang keras 

dengan bentuk melebar ke samping dan padat berisi, tekstur kenyal, serta berat hidup 

mencapai lebih dari 3 kg/ekor (Rasyaf, 2004). Daging ayam yang digunakan dalam 

pembuatan sosis harus bermutu baik sebab sangat menentukan kualitas dan kuantitas 

produk sosis yang dihasilkan. Oleh karena itu, penanganan sebelum dan sesudah 

pemotongan ayam harus diperhatikan dengan baik (Soeparno, 2004).  

Komponen daging yang sangat penting dalam pembuatan sosis adalah protein. 

Protein ini dikenal dengan actin-myosin daging berperan dalam peningkatan hancuran 

daging selama pemasakan sehingga membentuk tekstur yang kompak dan tidak pecah. 
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Peranan lainnya adalah sebagai pengemulsi lemak (Irawati et al., 2015). Emulsifier 

merupakan zat yang dapat menjaga kestabilan tekstur, adonan lebih homogen, mudah 

mengikat air, kemampuan koagulasi yang baik ditandai dengan perubahan bentuk cair 

ke gel dan perubahan warna dari bening menjadi putih keruh (Rahardjo, 2003).  

Syarat mutu sosis daging dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Syarat Mutu Sosis Daging Kombinasi (SNI, 2015) 

No. Kriteria Satuan Persyaratan 

1.  Protein % Min. 8 

2.  Kadar air % Maks. 67 

3.  Abu % Maks. 3,0 

4.  Lemak % Maks. 20 

5.  Keadaan   

 Bau - Normal 

 Rasa - Normal 

 Warna - Normal 

2.2.Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) 

Pada saat ini, jamur tiram putih sangat popular dan diminati oleh masyarakat dengan 

beberapa faktor seperti kaya nutrisi, rendah lemak, tinggi protein, dan mudah diaplikasikan 

untuk semua jenis olahan (Puspitasari et al., 2014). Budidaya jamur sekarang banyak 

dilakukan untuk menyediakan kebutuhan pasar yang terus meningkat. Biasanya jenis jamur 

tersebut  banyak tumbuh di media kayu gelondong maupun serbuk kayu  akan  tetapi para 

petani lebih sering menggunakan media tanam berupa serbuk kayu sebab nutrisi yang 

berasal dari kayu lebih mudah diserap selama petumbuhan jamur (Cahyana et al., 1997).  

Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) dinamakan demikian karena bentuknya seperti 

tiram atau oyster mushroom yang berwarna putih susu mempunyai struktur bagian utama 

seperti tudung dan tangkai serta struktur bagian lainnya (Sumarni, 2006). Struktur utama 
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berupa tudung (Pileus) berbentuk cangkang tiram berdiameter 4 – 16 cm, permukaan 

bagian bawah tudung berbentuk berlapis-lapis seperti insang ikan(lamella) , pelekatan 

lamella sampai ke tangkai disebut dicdirent dan ukuran tangkai sekitar 2 – 7 cm tergantung 

iklim serta kondisi lingkungan sekitar (Widodo, 2007).  

Ditinjau berdasarkan taksonomi jamur tiram putih ini berasal dari Super Kingdom 

Eukaryote, Kingdom Myceteae, Division Amastigomycota, Subdivision Eumycota, Kelas 

Basidiomycetes, Sub Kelas Holobasidiomycetidae, Ordo Agaricales, Familia Agacaceae, 

Genus Pleurotus dan Spesies Pleurotus ostreatus (Alexopoulos et al., 1996). Sedangkan 

ditinjau berdasarkan komposisi kimianya, Jamur tiram putih kaya akan asam amino 

essensial yang dibutuhkan oleh manusia dalam metabolisme seperti leusin, isoleusin, 

triptofan, valin, lisin, metionin, fenilalanin, histidin dan threonin serta vitamin B, vitamin 

B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin D, ergosterol dan berbagai macam mineral terutama 

sodium, kalsium, potassium, posfor dan magnesium serta lovastatin mencapai 56-71% dari 

total abu yang dapat menghambat terbentuknya kolestrol (Achmad et al., 2011). 

Kandungan nutrisi tersebut, serat yang dihasilkan oleh jamur tiram putih ini cukup 

tinggi yang berasal dari dinding sel sehingga sangat bermanfaat bagi kesehatan terutama 

dalam proses pencernaan, menurunkan kadar gula dalam darah, menurunkan kadar 

kolesterol, memperlambat rasa lapar dan melancarkan proses pencernaan (Marsono, 1995). 

Selain itu, asam lemak tidak jenuh yang terdapat pada jamur tiram putih mencapai 72% 

sehingga aman dikonsumsi oleh penderita penyakit kelebihan kolesterol (hiperkolesterol) 

maupun gangguan metabolisme lemak lainnya sedangkan kandungan asam lemak jenuh 

serta polisakarida kitin sebanyak 28% diduga memberi rasa enak (Sumarni, 2006). 

Komposisi kimia dan kandungan zat gizi jamur tiram putih dapat dilihat pada Tabel 2.  
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Tabel 2. Komposisi Kimia dan Kandungan Zat Gizi Jamur Tiram Putih (Sumarmi, 2006) 

No. Zat gizi per 100 gram Kandungan 

1.  Protein 10,5 – 30,4 % 

2.  Karbohidrat 56,6 % 

3.  Lemak 1,7 – 2,2 % 

4.  Riboflavin 4,7 – 4,9 mg 

5.  Tianin 0,2 mg 

6.  Kalsium 314 mg 

7.  Posfor 717 mg 

8.  Kalium 3,793 mg 

9.  Natrium 837 mg 

10.  Serat 7,5 – 8,8% 

2.3. Pengasapan dengan Briket Tempurung Kelapa 

Pengasapan merupakan proses penguraian senyawa volatile yang dihasilkan dari 

pembakaran bahan bakar berupa tempurung kelapa memberi efek rasa, aroma spesifik dan 

memberi umur simpan yang lebih lama karena menghambat aktivitas enzimatis maupun 

bakteri pembusuk sehingga akan menghasilkan kualitas produk asap yang tinggi (Palm, 

2011). Faktor yang penting dalam menentukan kualitas pengasapan adalah waktu dan suhu 

pengasapan. Faktor tersebut apabila terlalu tinggi dalam penggunaan suhu dan waktu yang 

lama akan menyebabkan perubahan fisik serta perubahan kandungan kimia yang merugikan 

seperti menurunkan fungsi protein, perubahan warna dan rasa (Prasetyo et al., 2015).  

Teknologi pengasapan di masyarakat masih menggunakan cara tradisional dengan 

pengasapan di tempat terbuka maupun ruangan khusus yang dinilai banyak kekurangan 

seperti efisiensi dan efektifitas produk yang berkualitas rendah. Oleh karena itu 

pengembangan model alat pengasapan perlu dilakukan salah satunya smoking cabinet 

sebagai alat pengasapan yang ramah lingkungan, efisiensi dan efektifitas yang tinggi 

dengan pengaturan suhu dan waktu yang dapat ditentukan akan menghasilkan produk 
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berkualitas tinggi (Marasabessy dan Royani, 2014). Model alat pengasapan dengan cabinet 

sekarang ini menjadi inovasi terbaru dalam pengembangan pengasapan secara tertutup dan 

terkendali (Jamilatun, 2008).  

Tempurung kelapa merupakan bahan yang menghasilkan karbon aktif dengan 

kualitas yang cukup tinggi untuk dijadikan bahan baku pembakaran. Secara fisik, bagian 

tempurung kelapa adalah bahan yang keras disebabkan kandungan kadar silica (SiO2) yang 

tinggi, lignin yang tinggi, kadar selulosa yang lebih rendah, dan kadar air sekitar 6-9% 

(Pranata, 2008). Senyawa kimia yang dihasilkan dalam pengasapan menggunakan bahan 

bakar tempurung kelapa berupa fenol, karbonil, aldehid, keton, nitrogen, hidrokarbon, ester 

dan eter yang nantinya akan menempel pada pemukaan produk yang berfungsi sebagai 

antioksidan dn antibakti kemudian akan menembus ke dalam membuat total mikroba 

menurun sehingga membuat daya simpan meningkat (Bower et al., 2009). Kadar fenol 

mempunyai proporsi yang paling tinggi sebesar 14,86%, sehingga pengaplikasian pada 

produk dapat menguntungkan dalam mencegah dan memperlambat reaksi oksidasi serta 

daya simpan yang lebih lama (Guillen et al., 2009). Berikut ini adalah komposisi kimia 

yang terdapat  pada tempurung kelapa dapat dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3. Komposisi Kimia Tempurung Kelapa (Rusdianto, 2011) 

No.  Komposisi  Persentase (%)  

1.  Selulosa  26,60  

2.  Lignin  29,40 

3.  Air 8,00 

4.  Pentosan  27,70 

5.  Abu  0,60 

6.  Nitrogen  0,10 

7.  Solvent ekstraktif  4,20 

8.  Uronat anhidrat 3,50 

  


