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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daging unggas merupakan sumber protein hewani yang penting karena

sebagai penyedia sumber gizi bagi manusia. Pemenuhan kebutuhan protein

hewani dapat diperoleh diantaranya dari daging unggas. Sebagian unggas di

Indonesia dimanfaatkan sebagai ternak petelur, kemudian memanfaatkan

dagingnya jika sudah tidak produktif lagi, hal demikian membuka peluang usaha

untuk memanfaatkan daging unggas dalam bentuk segar maupun olahan. Salah

satu diantara daging unggas yang berperan dalam menghasilkan sumber protein

hewani adalah daging itik afkir.

Itik afkir merupakan itik yang tidak produktif. Daging itik afkir mempunyai

kandungan lemak dan protein tinggi dan juga rendah kalori dibandingkan unggas

yang lainnya (Srigandono, 1986). Itik afkir dimanfaatkan sebagai bahan pangan

untuk memenuhi kebutuhan protein. Namun demikian daging itik mempunyai

kelemahan yaitu, dagingnya alot dan kurang empuk dibandingkan daging ayam.

Masyarakat mengkonsumsi daging itik hanya dalam bentuk beberapa cara olahan

yaitu dengan cara dimasak, digoreng, dipanggang dan menjadi produk olahan

lainnya yang menarik dan lebih bervariasi untuk dikonsumsi masyarakat.

Kekurangan daging itik afkir dapat diatasi dengan pemberian bahan tambahan

asap cair dan perlakuan terhadap  daging itik afkir.

Usaha-usaha dalam meningkatkan kualitas daging dapat dilakukan beberapa

caradiantaranya dengan tekanan hidrodinamik. Hidrodinamik (HDP) bertujuan

untuk meningkatkan kualitas daging, meningkatkan kelembutan daging unggas
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dan dada kalkun (Claus et al, 2001). Data dari studi ini menunjukkan bahwa

pengolahan tekanan hidrodinamik pada daging dada kalkunmeningkatkan

penyerapan air garam, meningkatkan hasil pengolahan, dan meningkatkan

karakteristik tekstur dada kalkun.

Pemberian asap cair merupakan salah satu cara dalam mempertahankan

mutu dari produk daging. Senyawa asap yang dihasilkan dari asap cair ini adalah

untuk menghambat pertumbuhan bakteri, memperlambat proses oksidasi lemak

dan memberikan flavor pada daging (Suryaningsih, 2003). Himawati (2010)

melaporkan bahwa penggunaan asap cair terhadap sifat sensori ikan pindang

layang lebih disukai. Penggunaan asap cair jika ditinjau dari sifat mikrobiologi

mampu mempertahankan mutu ikan pindang layang lebih lama. Menurut hasil

penelitian Abustam dan Ali (2010) daya ikat air (DIA) pada daging sapi semakin

menurun dengan menurunnya tingkat keempukan otot dan semakin meningkatnya

level asap cair. Sementara itu, daya putus daging (DPD) meningkat berdasarkan

urutan kealotan daging dan semakin menurun dengan meningkatnya level asap

cair. Abustam et al. (2009) menambahkan bahwa asap cair sampai level 1,0%

pada  bakso daging sapi Bali menghasilkan daya putus dan susut masak yang

rendah, daya lenting dan kekenyalan bakso (organoleptik) yang tinggi serta

tingkat kesukaan panelis yang tinggi.

Hidrodinamik (HDP) dengan asap cair merupakan pengolahan yang

mengunakan energi tinggi melalui air dan asap cair yang mampu menghambat

kerusakan bahan makanan sehingga tidak mengganggu kesehatan konsumen dan

merupakan salah satu cara mengawetkan daging. Asap cair juga berfungsi

sebagai antioksidan juga berdampak terhadap peningkatan keempukan daging
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broiler (Kompudu, 2008). Penggunaan asap cair dengan cara ditambahkan pada

daging prarigor juga mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas pada

daging sehingga keterbatasan waktu pengolahan dapat diperpanjang (Abustam

dan Ali, 2010).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Putranto et al. (2009) mengenai

pengaruh perendaman asap cair terhadap kualitas daging itik yaitu perendaman

daging karkas itik dengan konsentrasi asap cair tempurung kelapa 2,5%, 5%,

7,5%, dan 10% berpengaruh terhadap jumlah bakteri dan daya awet tetapi tidak

berpengaruh terhadap akseptabilitas (warna, rasa, bau dan total penerimaan)

daging itik.

Penelitian lain mengatakan bahwa perendaman dengan asap cair

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

umur simpan fillet Cakalang(Poernomo, 2006). Penelitian pada ikan Tongkol

(Euthynnus affinis) dengan perendaman 5% konsentrasi asap cair selama 30 menit

merupakan perlakuan terbaik karena menghasilkan kualitas organoleptik yang

paling disukai (Maidina,2004). Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan

penelitian yang mengamati sifat fisik daging itik afkir yang direbus dengan

penambahan asap cair dan mendapat perlakuan tekanan hidrodinamik.

1.2. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur daya mengikat air, susut masak dan

keempukan daging itik afkir dalam perebusan penambahan asap cair pada

konsentrasi yang berbeda dan mendapatkan perlakuan tekanan hidrodinamik.
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1.3. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap sifat

fisik daging itik afkir yang direbus dengan penambahan asapcairdengan

konsentrasi yang berbeda dan mendapatkan perlakuan tekanan hidrodinamik

terhadap daya ikat air, susut masak, dan keempukan. Diharapkan hasil penelitian

dapatmerekomendasikan level penggunaan asap cair terbaik pada daging itik afkir

dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dalam mengolah ternak afkir.

1.4. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah perebusan daging itik afkir dengan

penambahan asap cair dan tekanan hidrodinamikdapat meningkatkan daya

mengikat air dan keempukanserta menurunkan susut masak.


