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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ayam Petelur Afkir

2.1.1. Definisi Ayam Petelur Afkir

Ayam petelur afkir adalah ayam betina petelur dengan produksi telur

rendah sekitar 20 sampai 25% pada usia sekitar 96 minggu dan siap untuk

dikeluarkan dari kandang (Gillespie dan Flanders, 2010). Ayam petelur afkir oleh

peternak dimanfaatkan sebagai ayam potong untuk penghasil daging dan

mempunyai kualitas daging lebih rendah dibanding ayam broiler, karena

mempunyai bau spesifik dan alot, tetapi merupakan sumber penghasilan baru bagi

peternak jika harga jual tinggi (Rasyaf, 2010).

Ayam petelur afkir adalah ayam petelur yang sudah tidak produktif pada

akhir masa produksi telur, yaitu pada usia 72 hingga 80 minggu (Murtidjo, 2003).

Pemanfaatan ayam petelur afkir masih sangat kurang jika dibandingkan dengan

ayam broiler ataupun ayam buras, sedangkan setiap tahun terdapat 2,6 milyar

ayam yang diafkir oleh industri penghasil telur di seluruh dunia (Singh et al.,

2001). Di Indonesia, populasi ayam ras petelur meningkat sebesar 1,99% dari

tahun 2008-2009 (Direktorat Jenderal Peternakan, 2010).

2.1.2. Karakteristik Daging Ayam Petelur Afkir

Daging ayam petelur afkir memiliki tekstur yang kasar, alot dan juicy.

Tekstur merupakan ukuran ikatan-ikatan serabut otot yang dibatasi oleh septum-

septum perimiseal jaringan ikat yang membagi otot secara longitudinal. Tekstur

otot dibagi menjadi dua kategori yang tekstur kasar dengan ikatan-ikatan serabut

yang besar dan tekstur halus. Tingkat kekasaran tekstur meningkat seiring

bertambahnya umur (Soeparno, 2005). Ayam petelur afkir mengandung air 56%,
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protein 25,4% sampai 31,5% dan lemak 1,3 sampai 7,3%. Kandungan nutrisi

daging petelur afkir tidak jauh berbeda dengan daging broiler, namun demikian

ayam petelur afkir memiliki kelemahan yaitu dagingnya keras dan liat

dikarenakan umur yang tua (Mountney dan Parkhurst, 1995).

Tingkat kealotan daging dipengaruhi oleh kolagen yang merupakan

protein struktural pokok dalam jaringan ikat. Jumlah dan kekuatan kolagen dapat

meningkat sesuai dengan umur, oleh karena itu ternak yang lebih tua akan

menghasilkan daging yang cenderung lebih alot daripada ternak yang lebih muda

pada bagian karkas ayam yang sama (Soeparno, 2005). Karkas adalah bagian

tubuh unggas yang telah disembelih tanpa darah, bulu, kepala, kaki, dan organ

dalam (Muchtadi, dkk., 2011).

Menurut Forrest, dkk., (1975) daging yang dihasilkan oleh ayam petelur

afkir pada dasarnya memiliki tingkat kealotan yang tinggi. Hal tersebut

diakibatkan oleh ikatan silang kolagen pada ayam yang berumur tua akan bersifat

lebih stabil pada saat pemasakan bila dibandingkan dengan ayam-ayam yang

berumur muda, sehingga daging ayam petelur afkir yang dihasilkan akan alot.

2.1.3. Kandungan Kimia Daging Ayam Petelur Afkir

Daging ayam mengandung gizi yang tinggi, protein pada ayam yaitu 18,2

g/100 g daging ayam, sedangkan lemaknya berkisar 25,0 g. (Depkes RI, 1996).

Untuk memperjelas zat yang dikandung daging ayam petelur, maka dapat dilihat

pada Tabel 2.1.
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Tabel 2.1. Komposisi Kimia Daging Ayam dalam 100 g Bahan

Komponen Jumlah
Kalori (g) 30,20
Protein (g) 18,20
Lemak (g) 25,00
Karbohidrat (g) 0,00
Kalsium (mg) 14,00
Fosfor (mg) 200,00
Besi (mg) 1,50
Vitamin A (SI) 810,10
Vitamin B1 (mg) 0,08
Vitamin C (mg) 0,00
Air (g) 55,90
Bdd (%) 58,00

Sumber : Departemen Kesehatan RI, (1996).

2.2. Bakso

Bakso merupakan produk gel dari protein daging, baik dari daging sapi,

ayam, ikan maupun udang. Bakso dibuat dari daging giling dengan bahan

tambahan utama garam dapur, tepung tapioka, dan bumbu, berbentuk bulat seperti

kelereng dengan berat 25-30 gram perbutir. Setelah dimasak bakso memiliki

tekstur yang kenyal sebagai ciri spesifiknya. Kualitas bakso sangat bervariasi

karena perbedaan bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan, proporsi

daging dengan tepung dan proses pembuatannya (Widyaningsih dan Murtini,

2006)

Bakso adalah jenis makanan yang berupa bola-bola yang terbuat dari

daging dan tepung. Makanan ini biasanya disajikan dengan kuah dan mie. Bahan-

bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan bakso adalah daging, bahan perekat,

bumbu dan es batu atau air es. Biasanya jenis bakso di masyarakat pada umumnya

diikuti dengan nama jenis bahan seperti bakso ayam, bakso ikan dan bakso sapi

atau bakso daging (Wibowo, 2009).
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Bakso didefinisikan sebagai daging yang dihaluskan, dicampur dengan

tepung pati, lalu dibentuk bulat-bulat dengan tangan sebesar kelereng atau lebih

besar dan dimasukkan ke dalam air panas jika ingin dikonsumsi. Untuk membuat

adonan bakso, potong-potong kecil daging, kemudian cincang halus dengan

menggunakan pisau tajam atau penggilig daging. Setelah itu daging diuleni

dengan es batu atau air es (10-15% berat daging) dan garam serta bumbu lainnya

sampai menjadi adonan yang mudah dibentuk. Sedikit demi sedikit ditambahkan

tepung sagu agar adonan lebih mengikat. Penambahan tepung sagu cukup 15-20%

berat daging (Ngadiwaluyo dan Suharjito, 2003).

Berdasarkan SNI 01-3818-2014, bakso didefinisikan sebagai produk

makanan dengan bentuk bulatan yang diperoleh dari campuran daging ternak

(dengan kadar daging 50%), pati atau serealia dengan atau tanpa bahan tambahan

makanan (BTM) yang diizinkan. Pembuatan bakso terdiri dari empat tahap yaitu,

pelumatan daging, pembuatan adonan, pembentukan bola bakso, perebusan dan

pengemasan. Pelumatan atau penggilingan dapat dilakukan dengan tangan atau

menggunakan listrik. Makin tinggi kecepatan mesin penggilingnya, semakin

bagus adonan yang terbentuk. Penambahan es batu dapat menambah air dan

meningkatkan rendemennya. Batu es dapat digunakan sebanyak 10-15% dari

berat daging atau 30% berat daging (Wibowo, 1995). Standar bakso daging

berdasarkan SNI 01-3818-2014 dapat dilihat pada Tabel 2.2.
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Tabel 2.2. Persyaratan Mutu Bakso Berdasarkan SNI-3818-2014

No      Kriteria Gizi Satuan Persyaratan
1. Keadaan bau

Bau - normal khas daging
Rasa - normal khas bakso
Warna - normal
Tekstur - kenyal

2. Air %b/b maks 70, 0
3. Abu %b/b maks 3,0
4. Protein %b/b maks 11,0
5. Lemak %b/b maks 10,0
6. Boraks - tidak boleh ada
7. Bahan tambahan makanan sesuai dengan SNI-01-02-1995
8. Cemaran Logam

Kadmium (Cd) mg/kg maks 0,3
Timbal (Pb) mg/kg maks 1,0
Timah (Sn) mg/kg maks 40,0
Raksa (Hg) mg/kg maks 0,03

9. Cemaran arsen mg/kg maks 0,5
10. Cemaran Mikroba:

Angka lempeng total koloni/g maks 1×10
Bakteri coli form APM/g maks 10
Escherichia coli APM/g < 3
Enterococci koloni/g maks 1×10
Clostridium perfringens koloni/g maks 1×10
Salmonella - negatif

11. Staphylococcus aureus koloni/g maks 1×10
Sumber: Standar Nasional Indonesia (2014)

2.3. Bunga Rosela (Hibiscus sabdariffa Linn)

2.3.1. Tinjauan Umum Bunga Rosela

Tanaman rosela merupakan tanaman sejenis kembang sepatu (Hibiscus)

yang berasal dari India Timur yang dapat tumbuh pada iklim tropis dan subtropis.

Tanaman rosela dapat diklasifikasikan sebagai berikut :Kingdom Plantae,

subkingdom tracheobiont, superdivisio sperematophyta, division magnoliophyta,

kelas magniliopsida, sub-kelas dilleniidae, ordo malvaceales, familia malvaceae,

genus hibiscus, spesies Hibiscus sabdariffa Linn (Comojime, 2008)
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Sumber : Dokumentasi Pribadi (2017)

Bunga rosela merupakan herbal tahunan yang bisa mencapai ketinggian

0,5-3 meter. Batangnya bulat, tegak berkayu, dan berwarna merah. Varietas

sabdariffa bunganya tunggal, berbentuk bulat telur, pertulangan menjari, ujung

tumpul, tepi bergerigi, pangkal berlekuk. Panjang bunga 6-15 cm dan lebar 5-8

cm. Bunga rosela berwarna cerah dengan kelopak bunga berwarna merah gelap,

tebal dan mempunyai rasa yang asam (Maryani dan Kristina, 2008).

Bunga rosela (Hibiscus sabdariffa Linn) merupakan salah satu tanaman

yang dapat dimanfaatkan sebagai pengawet, karena mengandung antioksidan dan

antibakteri. Rosela mengandung zat aktif antosianin dan flavonoid yang

menunjukkan efek antimikroba (Cowan, 1999). Limyati dan Sugianto (2008),

mengungkapkan bahwa larutan kelopak bunga rosela mempunyai aktivitas

antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan Streptococcus pyogene.

2.3.2. Kandungan Kimia Kelopak Bunga Rosela

Khasiat bunga rosela tidak terlepas dari komposisi kimia dalam kelopak

bunga rosela. Komposisi kimia dalam kelopak bunga rosela adalah campuran

asam sitrat dan asam malat 13%, antioksidan (gossipetin dan hibiscin) 2%,

vitamin C 14 mg/100 gram, beta-karoten 285 g/100 gram, serat 2,5%. Hibiscin
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merupakan pigmen utama dalam kelopak (Winarti, 2006). Kandungan gizi yang

terdapat dalam kelopak bunga rosela bisa dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Kandungan Gizi pada Kelopak Bunga Rosela

Komponen Kadar per 100 g
Kalori (kal) 44,00
Air (%) 86,20
Protein (g) 1,60
Lemak (g) 0,10
Karbohidrat (g) 11,10
Serat (g) 2,50
Abu (g) 1,00
Fosfor (g) 60,00
Besi (mg) 3,80
Betakaroten (g)
Vitamin C (mg)

285,00
214,68

Tiamin (mg)
Riboflavin (mg)
Niasin (mg)

0,04
0,60
0,50

Sumber :Maryani dan Kristina (2008)

2.4. Mutu Fisik Bakso

2.4.1. pH

Nilai pH adalah sebuah indikator penting kualitas daging dengan

memperhatikan kualitas teknologi dan pengaruh kualitas daging segar.

Pengamatan terhadap pH penting dilakukan karena perubahan pH berpengaruh

terhadap kualitas bakso yang dihasilkan (Soeparno, 1998 dalam Sudrajat, 2007).

Nilai pH bakso berkaitan dengan protein yang terlarut serta dapat

mempengaruhi daya mengikat air suatu produk emulsi. Semakin tinggi nilai pH

akan meningkatkan daya mengikat air. Aberle et al., (2001), menyatakan bahwa

semakin tinggi pH maka semakin banyak jumlah salt-soluble protein (SSP) yang

terekstrak. Besarnya nilai pH dapat digunakan untuk menentukan suatu produk

daging bersifat asam, netral atau basa.
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Nilai pH daging sangat berpengaruh terhadap sifat fisik daging, yaitu

warna, daya mengikat air dan kekenyalan. Aberle et al., (2001), menyatakan

bahwa pH daging akan mempengaruhi daya mengikat air yang dihasilkan.

Pengukuran pH bertujuan untuk mengetahui tingkat keasaman bakso yang

disebabkan oleh ion hidrogen (H+). Produk akhir yang mengalami pemasakan dan

penggaraman bergantung pada pH daging. Menurut Standar Nasional Indonesia

(SNI 2014), kisaran nilai pH produk bakso yaitu antara 6,0-7,0.

2.4.2. Warna

Warna adalah refleksi cahaya pada permukaan bahan yang ditangkap oleh

indera penglihatan dan ditransmisi oleh sistem syaraf. Menurut Fellows (1992),

perubahan warna dapat ditentukan oleh penambahan bahan kimia dan

penambahan enzim menjadi pigmen. Warna mempengaruhi penerimaan suatu

bahan pangan, karena umumnya penerimaan bahan yang pertama kali dilihat

adalah warna. Warna yang menarik akan meningkatkan penerimaan produk.

Warna dapat mengalami perubahan saat pemasakan. Hal ini dapat

disebabkan oleh hilangnya sebagian pigmen akibat pelepasan cairan sel pada saat

pemasakan atau pengolahan, intensitas warna semakin menurun (Elviera, 1998).

Warna bakso yang mengandung boraks akan tampak lebih putih, sedangkan bakso

yang baik biasanya berwarna abu-abu segar yang merata pada semua bagian, baik

dipinggir maupun ditengah (Cahyadi, 2008).
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2.5. Jumlah koloni Bakteri

Bakteri merupakan sekelompok organisme yang sangat tergantung kepada

kebutuhan nutrisinya, yaitu aktivitas air (Aw), kesediaan oksigen, pH dan

temperatur yang sesuai untuk tumbuh. Menurut Frazier dan Westhoff (1988),

beberapa genus bakteri yang umumnya dapat ditemukan pada daging adalah

Pseudomonas, Achromobacter, Streptococcus, Sarcina, Leuconostoc,

Lactobacillus, Flavobacterium, Proteus, Bacillus, Clostridium, Escherichia, dan

Salmonella.

Menurut SNI-01-6366-2014 batas cemaran Angka Lempeng Total Bakteri

(ALTB) untuk daging segar adalah 1x105. Menurut Lawrie (2003),

mikroorganisme pada daging yang berasal dari kontaminasi pekerja diantaranya

adalah Salmonella, Shigella, Escherichia coli, Bacillus proteus, Staphylococcus

albus, dan Staphylococcus aureus. Kapang dan khamir juga terdapat dalam

daging. Berbeda dengan bakteri, kapang dan khamir hanya terdapat pada

permukaan daging karena sifatnya aerobik. Mikroorganisme yang merusak

produk olahan daging dapat tumbuh pada temperatur rendah meskipun suhu

optimumnya pada temperatur ruang. Pseudomonas dapat tumbuh pada permukaan

daging yang telah mengalami pendinginan (chilling).

Kandungan mikroba pada daging dapat berasal dari peternakan dan rumah

potong hewan yang tidak higienis. Proses pengolahan daging yang cukup lama

juga memungkinkan terjadinya cemaran mikroba pada produk olahannya (Djafar

dan Rahayu, 2008). Selain itu juga, penggilingan daging dalam pembuatan daging

cincang dapat menyebarkan mikroorganisme, sehingga daging cincang

merupakan produk daging yang berisiko tinggi. Produk olahan daging seperti
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kornet, bakso dan sosis harus memenuhi syarat mutu yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan SNI 7388-2014, cemaran E. coli pada sosis, bakso, nuget dan burger

yang terbuat dari daging harus >3/g, Salmonella pada sosis, bakso, nuget dan

burger yang terbuat dari daging harus negatif, Clostridium perfringens 1x10²

koloni/g, dan S. aureus maksimal 1x10² koloni/g.


