
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Produk pangan asal unggas seperti daging itik juga tidak lepas dari tuntutan

kualitas, terutama nilai gizi yang dapat menjamin kesehatan konsumen. Nilai gizi

yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan antara lain adalah kandungan lemak dan

kolesterol daging. Daging unggas yang umum dikonsumsi adalah daging ayam,

sedangkan daging itik hanya sebagian kecil masyarakat saja yang mengkonsumsinya.

Itik afkir merupakan itik yang tidak produktif lagi bertelur. Daging itik afkir

mempunyai kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan daging unggas yang

lain. Menurut Tabrany (2003) daging itik afkir mempunyai kualitas yang rendah

karena pemotongan dilakukan pada umur yang relatif tua. Salah satu kekuranganya

adalah kekenyalan dagingnya lebih rendah, baunya anyir, kadar lemak tinggi dan

kurang disukai oleh konsumen. Metode yang sering dilakukan untuk memperpanjang

umur simpan adalah dengan proses perendaman atau marinasi.

Perendaman dengan larutan asam sitrat merupakan salah satu metode marinasi

berbahan kimia yang mampu meningkatkan keempukan daging secara optimal dan

cita rasa yang sesuai. Penggunaan asam sitrat juga meningkatkan daya simpan

daging. Menurut Purnamasari (2010b) menyatakan bahwa penggunaan asam sitrat

pada daging kerbau maksimal 2% dengan perendaman selama 20 menit menghasilkan

sifat organoleptik rasa asam yang dapat ditolerir, warna daging cerah dan lebih

empuk. Penggunaan asap cair dengan cara ditambahkan pada daging pra rigor juga



mampu mempertahankan dan meningkatkan sifat fungsional daging, sehingga

keterbatasan waktu pengolahan dapat diperpanjang (Abustam dan Ali, 2010).

Hasil penelitian Malelak et al., (2003) memperlihatkan bahwa penggunaan

asap cair yang dikombinasi dengan asam sitrat yang terkandung di dalam ekstrak

jeruk nipis pada daging se’I yaitu (daging yang telah diasapkan) dengan konsentrasi

5-6% mampu memberikan cita rasa yang baik dan meningkatkan keempukan daging

se’I. Penelitian lain menyatakan bahwa perendaman dengan asap cair pada

konsentrasi 2% dengan lama perendaman 10 dan 15 menit mampu meningkatkan

umur simpan fillet cikalang (Poernomo, 2006).

Menurut Abustam dan Ali (2010) penambahan asap cair dengan level yang

lebih tinggi akan meningkatkan daya ikat air (DIA) sedangkan penambahan asam

sitrat dengan level di atas 1% mampu mendapatkan susut masak terendah dan daya

mengikat air tertinggi (Purnamasari, 2010a). Berdasarkan pemikiran di atas, penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan penambahan asap cair pada level 0%,

1,5%, dan 3% yang dikombinasikan dengan penambahan asam sitrat pada level 0%,

3%, dan 6%. Perendaman daging itik dengan kombinasi asap cair dan asam sitrat di

atas diduga mampu menurunkan derajat keasaman (pH) daging dan susut masak

daging serta meningkatkan daya ikat air pada daging itik dan mendapatkan sifat

organoleptik terbaik sehingga dihasilkan daging yang tahan lama dan aman untuk

dikonsumsi.

1.2. Tujuan Penelitian



Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perendaman

daging itik afkir dalam larutan asam sitrat dan asap cair terhadap pH, susut masak,

daya mengikat air dan uji organoleptik yang meliputi warna, aroma, dan tekstur.

1.3. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tentang

perendaman daging itik afkir dalam asam sitrat dan asap cair, sebagai salah satu

informasi bagi masyarakat tentang penggunaan bahan-bahan tambahan yang aman

dalam bahan pangan. Merekomendasikan level penggunaan asap cair dan asam sitrat

yang menghasilkan sifat fisik terbaik.

1.4. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah perendaman daging itik

afkir dalam asam sitrat dan asap cair diduga dapat menurunkan susut masak,

menurunkan pH, meningkatkan daya ikat air dan meningkatkan skor organoleptik.


