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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.  DagingItikAfkir

Dagingitikafkirmengandunghampirsemuazatgizi yang

sangatdibutuhkanolehtubuhdanmerupakansumberdari protein, lemakdanbeberapa

vitamin A, B, C dan D (Zumrotun, 2003).Kandungan vitamin B pada daging itik

afkir lebih banyak dibandingkankan daging ayam.Warna daging itik afkir lebih

gelap, lebih alot dan berbau anyir (Murtidjo, 2003). Muslimdan Dadung (1997)

menambahkan bahwa kelunakan daging tidak terlepas dari komposisi daging yang

terdiri dari sel-sel serabut otot, tenunan pengikat, lemak-lemak dalam struktur

serabut otot. Berdasarkan kandungan protein daging itik afkir pada tingkatan

umur dapat dilihat pada Diagram 2.1danperbandingan gizi dari berbagai jenis

dagingdapatdilihatpadaTabel 2.2.

Protein (%)
39,91

35,72

28,68

1 2 3        UmurItik (Tahun)

Gambar 2.1.Diagram  kandungan protein dagingitikberdasarkantingkatanumur.

(Syamsul, 2006)
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Tabel 2.2. Perbandingan Gizi dari Berbagai Daging

Jenis Ternak Komposisi Kimia (%)                   Nilai Energi 100g
Air   Protein    Lemak Abu (Kkal)

Itik 68,8 21,4 8,2 1,2 154
Ayam 73,4 20,6 4,8 1,1 126
Angsa 68,3 22,3 7,1 1,2 153
Sapi 63,0 18,7 17,0 0,9 228
Domba 59,8 16,7 22,4 0,9 286
Babi 52,0 14,8 32,0 0,8 347

Sumber : Srigandono (1986)

Tabrany (2004)

menyatakanbahwakualitasdagingdipengaruhiolehfaktorsebelumdansesudahpemot

ongan. Faktor sebelum pemotongan yang mempengaruhi kualitas daging adalah

genetik, spesies, bangsa, tipe ternak, jenis kelamin, umur, pakan dan bahan aditif

(hormon, antibiotik, dan mineral) serta keadaan strees. Faktor setelah pemotongan

yang mempengaruhi kualitas daging adalah metode pelayuan, pemasakan, pH

daging, bahan tambahan(enzim), macam otot daging dan lokasi otot. Soeparno

(2009) menambahkan bahwa warna daging, keempukan, tekstur, aroma, cita rasa,

susut masak, retensi cairan dan pH ikut menentukan kualitas daging.Penanganan

dan pengolahan yang baik sangat perlu dilakukan  untuk menghasilkan daging

sebagai sumber bahan pangan yang berkualitas tinggi.

Menurut Muslim dan Dadung (1997) pengolahan daging itik afkir harus

secara baik dan benar karena itik afkir memiliki bau anyir dari pada daging

unggas lainnya.Penghilangan brutu (kelenjar uropigalis) dapat menghilangkan bau

anyir pada karkas, produk itik pedaging yang kini banyak beredar dipasaran

berasal dari itik pejantan atau itik betina pedaging.
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2.2.Sifat Fisik Daging

Istilah daging segar digunakan dalam konteks khusus untuk menyebutkan

produk yang telah mengalami perubahan kimia dan fisika setelah penyembelihan

tetapi hanya mengalami pengolahan minimal, misalnya pembekuan (freezing).

Sifat daging segar sendiri sangat berguna untuk penjual, untuk ditampilkan ke

pembeli atau konsumendan kesesuaiannya untuk pengolahan lanjut. Hal yang

penting adalah daya mengikat air (water-holding capacity), warna, struktur,

kealotan (firmness), dan tekstur (Aberle et al., 2001).

2.2.1. Daya Mengikat Air

Daya ikat air oleh protein daging atau water-holding capacity atau water

binding capacity (WHC atau WBC) adalah kemampuan daging untuk mengikat

airnya atau air yang ditambahkan selama ada pengaruh kekuatan dari luar,

misalnya pemotongan daging, pemanasan, penggilingan, dan tekanan (Soeparno,

2009). Kapasitas dayamengikat air sangat mempengaruhi padapenampilan daging

sebelum dimasak, sifat-sifatnya selama dimasak dan juiciness-nya pada saat

dikunyah (Lawrie, 2003). Daya mengikat air daging juga dipengaruhi oleh faktor

yang mengakibatkan perbedaan daya mengikat air di antara otot, misalnya spesies,

umur, dan fungsi otot, serta pakan, transportasi, temperatur kelembaban,

penyimpanan dan preservasi, jenis kelamin, kesehatan, perlakuan sebelum

pemotongan dan lemak intra-muskular rendah(Soeparno, 2009).
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2.2.2. SusutMasak

Susutmasakadalahselisihberatdagingsebelumdirebusdenganberatdagingsetel

ahdirebus.Susutmasakberkaitandengandayamengikat air

yaitusemakintingginilaidayamengikat air

dariperebusanmakanilaisusutmasakakansemakinkecil, Hal

inidiikutiolehturunnyapersentasesusutmasakdagingsapi (Soeparno, 2009).

Ockerman (1983) menambahkanbahwadagingdengansusutmasak yang lebihbesar,

akanlebihbanyakkehilangannutrisiselama proses

pemasakan,halinimendukungpendapatSoeparno (2009)

bahwabesarnyasusutmasakdapatdipergunakanuntukmengistemasijumlah jus

dalamdagingmasakyang memperlihatkan bahwa pada penggunaan jenis otot dan

level asap cair,  nilai susut masak daging semakin menurun seiring dengan

peningkatan level asap cair yang digunakanAbustamdan Ali (2010). Serta tekanan

hidrodinamik (HDP) dapat menigkatkan penyerapan air (Claus et al, 2001).

Daging dengan susut masak yang lebih rendah mempunyai kualitas yang relatif

lebih baik daripada daging dengan susut masak yang lebih besar, karena

kehilangan nutrisi selama pemasakan akan lebih sedikit.

2.2.3. KeempukanDaging

Keempukanmerupakansalahsatufaktor yang

dapatmempengaruhimutuprodukterutamahubungannyadenganselerakonsumendan

mempengaruhipenerimaansecaraumum.Keempukandagingdapatdiketahuidenganm

engukurdayaputusdaging, makasemakinrendahnilaidayaputusnya,

semakinempukdagingtersebut.Keempukandagingsecarakeseluruhanditentukanoleh
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proses pelayuan, pembekuantermasuk faktor lama dantemperatur

penyimpanansertametodepemasakandanpenambahanbahanpengempukpadadaging.Sala

h satufaktor yang dapatmempengaruhiberdampak terhadap peningkatan

keempukandagingyaitupemberianasapcair (Kompodu, 2008).Soeparno (2009)

menyatakan bahwapadaprinsipnyapemasakandapatmeningkatkankeempukandaging,

yaitutergantungpadawaktudantemperatur yang digunakan.Lama

waktupemasakanmempengaruhipelunakankolagen,

sedangkantemperaturpemasakanlebihmempengaruhikealotanmiofibrilar. Tekanan

hidrodinamik (HDP)  juga dapat meningkatkan  keempukan daging, karakteristik

tekstur daging serta kelembutan daging  (Claus et al, 2001a). Jadi perbedaan otot dan

pengaruh metode pemasakan akan menentukan pengaruh terhadap komponen

ototkeempukandaging.

2.3. Asap Cair

Setiadji (2000) menuliskan bahwa asap cair adalah hasil kondensasi  dari

pirolisis kayu atau batok kelapa setelah melalui pemanasan pada suhu 400-600˚C

dalam sebuah tabung atau drum. Asapcair (liquid smoke)

merupakanlarutanhasilpengembunanuapasapcairkayu yang

dibakardenganudaraterbataspadasuhutinggi (YulistianidanDarmadi, 1997).

Bahanbaku yang banyak yang digunakanadalahkayu, bongkolkelapasawit,

ampashasilpenggergajiankayudan lain-lain (Amritama, 2007). Pszczola (1995)

menyatakanasapcairdidefenisikansebagaikondensatberairalamidarikayu yang

telahmengalami aging danfiltrasiuntukmemisahkansenyawa tar danbahan-

bahantertentu.
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Darmadjiet al. (1996) menambahkanbahwaasapcairinimengandunglebihdari

400 senyawakimiaantara lain fenol (4,13%), karbonil (11,3%) danasam (10,2%).

Senyawatersebutmampumengawetkanmakanansehinggamampubertahan lama

karenamemilikikandungansenyawafenoldengantitikdidihtinggidalamasapcairmeru

pakanzat yang

mampumenghambatpertumbuhanbakteridanmengawetkanmakanansecaraalami.

Komposisiasapcairmengandungberbagaisenyawa yang

terbentukkarenaterjadinyapirolisistigakomponenkayuyaituselulosa 40-

60%,hemiselulosa 20-30% dan lignin 20-30%. Pirolisisadalah proses

pemanasansuatuzattanpaadanyaoksigensehinggaterjadipenguraian yang

tidakteraturdaribahan-bahanorganik yang

disebabkanolehadanyapemanasantanpaberhubungandenganudaraluar. Proses

pirolisisinimenghasilkantigafraksiyaitufraksipadat (arangtempurung), fraksiberat

(tar) danfraksiringan (gas) (Lawrie,2003)

Senyawapenyusunasapcairdapatdipisahkanberdasarkantitikdidihnya

(Himawati,2010). Titikdidihsenyawa-

senyawapendukungsifatfungsionalasapcairdalamkeadaanmurnidapatdilihatpadaTa

bel 2.3
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Tabel 2.3.
TitikDidihSenyawaPendukungSifatFungsionalAsapCairdalamKeada
anMurni.

SenyawaTitikdidih (oC, 760 mmHg)
Fenol
Guaikol 205
4-melitg`uaikol 211
Eugenol 244
Siringol 267
Furfural 162
Piroketakol 240
Hidroquinon 285
Isoeugenol 266
Karbonil
Glioksal 51
Metilglioksal72
Glioksaldehid 97
Diasetil 88
Formaldehid 21
Asam
Asamasetat 118
Asambutirat 162
Asampropionat 141
Asamisovalerat 176
Sumber:Wulandari et al. (1999)

Kandunganasamdalamasapcairdapatmempengaruhicitarasa, pH

danumursimpanprodukasapan, karbonil yang bereaksidengan protein

padaasapcairmembentukpewarnaancoklatsedangkanfenolmerupakanpembentukuta

ma aroma danmenunjukanaktivitasantioksidan (Prananta, 2005).

Sifatantioksidandan anti
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bakteridalamasapcairdiperolehdarisenyawafenolsebagaisalahsatukomponenaktifas

apcair (Suharto, 1991).

Pengunaanasapcairpadabahanpanganmerupakansuatucaramengawetkandagi

ngdenganmenggabungkanantarapengunaanpanasdanzatkimia yang

dihasilkandaripembakarankayukeras.Senyawaasap yang

dihasilkandariasapcairiniadalahuntukmenghambatpertumbuhanbakterimemperlam

bat proses oksidasilemakdanmemberikan flavor padadaging

(Lawrie,2003).Kandungansenyawafenoldengantitikdidihtinggidalamasapcairmeru

pakanzat yang mampumenghambatpertumbuhanbakteri.

Asapcairsebagaipengganti formalin

asapcairhasilpendinginandanpencairanasapdaritempurungkelapa yang

dibakardapatsebagaibahanpengawetmakanan, terutamaikan.

Bahanpengawetinibisamengawetkanikansampai 25

haridantidakmemilikiefeksampingataubahanberacunberbahayaseperti formalin

(Broken, 2010).

MenurutAdawyha (2011) keuntunganpenggunaanasapcairantara lain

lebihintensifdalampemberian aroma,

dapatdiaplikasikanpadaberbagaijenisbahanpangandandapatdiaplikasikanjugakedal

amberbagaikehidupansepertipenyemprotan,pencelupan,ataudicampurlangsungked

alammakanan.Himawati (2010) menambahkanbahwasenyawa-senyawa yang

dapatdalamasapcairjugamampumengawetkanmakanansehinggadapatbertahan

lama. Hal inikarenasenyawa yang

terdapatdalamasapcairmemilikifungsiutamayaitusebagaipenghambatperkembanga
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nbakteritanpaharusmembahayakankonsumensertadapatmemberikanjaminankeama

nanpangan (Saraswati,1989).

Asapcairsudahumumdigunakansebagaipenggantipengasapantradisionaldans

udahbanyakdiproduksi. Pengunaanasapcairakanmenghindariberbagaikelemahan

yang adapada proses pengasapantradisional (Saraswati, 1989).

Asapcairramahdenganlingkungankarenatidakmenimbulkanpencemaranudara.

DapatdiaplikasikansecaracepatdanmudahPeralatan yang

digunakanlebihsederhanadanmudahdibersihkandanlebihhematdalampemakaianka

yusebagaibahanasap, polusilingkungandapatdiperkecil (Himawati, 2010).

2.4. Hidrodinamik

Tekanan Hidrodinamik(HDP) teknologi adalah pengolahan pasca panen

yang menggunakan energi tinggi, tekanan tinggi shock-gelombang melalui air

untuk meningkatkan  kualitas daging (Solomon et al,1997). Pada level yang tinggi

dan waktu tertentu, sehingga dapat mengurangi kandungan lemak pada daging.

Studi yang  telah dilakukan menunjukan bahwa HDP gelombang listrik

meningkatkan kelembutan daging unggas dan dada kalkun (Claus et al, 2001).

Penggunakan HDP dilakukan mengunakan presto.Presto yaitu pressure cokker

(pemasak/panci bertekanan tinggi), atau pemanasan pada bahan pangan dengan

menggunakan suhu lebih tinggi dari 1000C dapat dilakukan dengan autoclave,

retort dan lain-lain (Fuad, 1986).Makanan yang dimasak dengan mesin ini

diletakan dalam panci  yang dapat dikunci rapat, air yang berada dalam mesin

presto ini kemudian dipanaskan hingga mendidih, alat masak ini mengunakan
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energi. Mesin ini banyak dipakai untuk bandeng presto, ayam presto,

mengempukkan daging dan masakan dalam waktu singkat. Presto juga dilengkapi

dengan petunjuk tekanan termometer yang mudah dibaca, selain itu juga

dilengkapi peluit pengaman yang dapat disetel sesuai dengan keinginan kita,

Presto sangat efisien serta menghemat waktu. Panci presto dapat menghemat

hingga70% dari energi yang diperlukan dan mengunakan sepertiga waktu yang

diperlukan untuk memasak daging dan juga mengefisiensikan penggunaan air

yang diperlukan, selain itu dengan tekanan dan suhu tertentu, bisa melunakan

duri ikan dan tulang itik.


