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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daging sangat diperlukan oleh tubuh karena memiliki kandungan gizi yang

lengkap seperti protein 16-22%, air 65-80%, lemak 1,3- 13% dan karbohidrat 0,5-

1,3% (Bahar, 2003). Daging bisa diperoleh dari ternak ruminansia seperti sapi,

kambing, kerbau dan domba dan ternak non ruminansia dari jenis unggas salah

satunya adalah itik afkir. Menurut  Srigandono (1997) daging itik mempunyai

kandungan lemak dan protein lebih tinggi juga mempunyai kandungan kalori

lebih rendah dibanding daging unggas yang lain.

Secara morfologi warna daging itik lebih gelap, alot dan berbau amis

dibandingkan daging ayam. Menurut Tabrany (2004) daging itik afkir mempunyai

kualitas yang rendah karena pemotongan dilakukan pada umur relatif tua sehingga

kekenyalan daging lebih rendah, baunya amis, kadar lemak yang tinggi dan

kurang disukai oleh konsumen. Kekurangan tersebut menyebabkan nilai jual

daging itik afkir rendah karena konsumen menghendaki daging yang mempunyai

mutu yang baik terutama dalam hal keempukan, cita rasa, bau dan warna.

Kekurangan daging itik afkir tersebut dapat diatasi dengan cara pengolahan

diantaranya pembuatan bakso. Bakso itik afkir tidak terlalu disukai oleh

masyarakat karena daging itik afkir lebih amis, bertekstur kasar dan alot.

Kekurangan bakso itik afkir dapat diatasi dengan pemberian bahan tambahan yang

dapat meningkatkan rasa, aroma, bau dan tekstur pada bakso salah satunya adalah

dengan penambahan asap cair. Saat ini telah banyak industri pangan

menggunakan asap cair sebagai bahan pemberi aroma tekstur dan cita rasa yang

khas pada produk pangan seperti  daging, ikan dan keju. Asap cair telah

digunakan secara komersial sebagai bahan pemberi aroma pada ikan dan daging

karena adanya komponen flavor dari senyawa-senyawa fenolik (Muratore, 2005)

Komposisi asap cair mengandung berbagai senyawa yang terbentuk karena

terjadinya pirolisis tiga komponen kayu yaitu selulosa 40-60 %, hemiselulosa 20-

30% dan lignin 20-30%. Pencampuran asap cair pada air perebusan bisa

digunakan dalam pengolahan fillet ikan asap maupun bakso ikan (Yulistiani,

1997). Asap cair dicampurkan dalam air yang digunakan untuk merebus maupun
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mengukus produk perikanan. Kelebihan metode ini adalah komponen-komponen

asap akan lebih banyak yang terdistribusi ke dalam produk dan juga melapisi

bagian luar produk (Siskos et al., 2007). Asap cair juga berfungsi sebagai

pengental dan juga sebagai penstabil emulsi sehingga dapat menghasilkan bakso

yang kenyal dengan daya lenting yang baik (Cahyadi, 2006). Asap cair juga

sebagai antioksidan juga berdampak terhadap peningkatan keempukan daging

broiler (Kompudu, 2008).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putranto dkk (2009) mengenai

pengaruh perendaman asap cair terhadap kualitas daging itik yaitu  perendaman

daging 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.

Berdasarkan 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). Kualitas

organoleptik filet lele dumbo berbumbu yang direndam dalam larutan asap cair

konsentrasi 10% dan lama perendaman 1 menit memberikan kualitas organoleptik

terbaik (Yuwono.dkk, 2006). Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian serupa

telah dilakukan penelitian tentang pengolahan bakso itik afkir yang direbus dalam

asap cair dengan konsentrasi berbeda ( 0%, 5%, 10%, 15% dan 20%).

1.2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat organoleptik yang meliputi

warna, rasa, aroma dan tekstur bakso itik afkir yang direbus dalam asap cair

dengan konsentrasi berbeda.

1.3. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasiyang bermanfaat

bagi masyarakat dalampengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang

pangan khususnya pengaruh asap cair terhadap sifat warna, rasa, aroma, dan

tekstur terhadap bakso serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang

penggunaan bahan tambahan asap cair dan level terbaik pada bakso itik afkir.
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1.4.Hipotesis

Perebusan asap cair dengan konsentrasi berbeda dapat menghasilkan sifat

organoleptik bakso itik afkir yang meliputi warna, rasa, aroma dan tekstur yang

berbeda dengan tanpa penambahan asap cair.


