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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Isu peredaran bakso oplosan dengan daging babi yang kini berkembang di

tengah masyarakat harus segera diatasi. Maraknya penggunaan daging babi yang

dioplos dengan daging sapi disebabkan tidak terjangkaunya harga daging sapi

bagi pembuat bakso. Akibat isu ini, beberapa daerah mengalami penurunan

pasokan daging sapi. Sehingga pedagang bakso membayar lebih mahal akibat

terbatasnya ketersediaan daging. Hal ini berpotensi mematikan para pedagang

kecil khususnya pedagang bakso. Seiring dengan kebijakan pemerintah terkait

ketahanan pangan secara nasional melalui “Pangan beragam bergizi seimbang”

dan tentunya aman dan halal, sektor peternakan diharapkan mampu menyediakan

sumber protein dari potensi lokal.

Pembuatan bakso biasa ditambahkan bahan pengisi berupa tepung.

Tepung digunakan dalam industri makanan sebagai pengikat air adonan (Melia et

al., 2010). Tepung yang biasanya digunakan dalam pembuatan bakso adalah

tepung tapioka dan tepung terigu. Kedua jenis tepung tersebut memiliki elastisitas

dan kandungan karbohidrat (pati) yang tinggi. Selain penggunaan tepung,

digunakan juga karaginan (Kurniawan, 2012). Ikhlas et al., (2011) menyatakan

penggunaan tepung tapioka dalam pembuatan bakso menghasilkan kualitas

terbaik dibanding tepung yang lain. Formulasi bakso dirancang dengan

penambahan tepung tapioka sebesar 15% berdasarkan Purnomo  dan Rahardiyan

(2008).
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Perkembangan terkini, gelatin sapi dimanfaatkan pula sebagai stabilizer

sistem emulsi (Tamjidi et al., 2012). Gelatin sapi adalah gelatin yang diperoleh

atau diproses dari anggota tubuh sapi, baik dari bagian kulit atau tulangnya.

Ekstraksi  gelatin  dari  tulang sapi merupakan  usaha  pemanfaatan  limbah

industri pengolahan. Keraguan masyarakat muslim dalam menggunakan gelatin

akan teratasi. Selama gelatin babi masih banyak beredar di pasaran.

Gelatin mampu mengubah cairan menjadi padatan yang elastis. Reaksi

pembentukan gel oleh senyawa gelatin bisa bersifat reversibel, karena bila gel

dipanaskan akan terbentuk sol dan sebaliknya bila didinginkan akan terbentuk gel

kembali. Saat ini di bidang pangan, gelatin banyak digunakan dalam daging

olahan seperti nugget, kornet, sosis dan lain-lain. Tujuannya untuk meningkatkan

daya mengikat air, konsistensi dan stabilitas emulsi produk. Kajian pemanfaatan

gelatin pada produk bakso belum dilaporkan. Selain itu, pemanfaatan gelatin di

bidang pangan, khususnya olahan daging seperti bakso diharapkan mampu

menggantikan bahan tambahan pangan berbahaya menjadi bahan pangan yang

aman untuk dikonsumsi.

Pertumbuhan produksi daging itik di Riau pada tahun 2012 sebesar

15,29% lebih tinggi dari pada produksi rata-rata se-Indonesia yang sebesar 9,16%

(BPS, 2012). Hal ini berarti daerah Riau berpotensial menghasilkan daging itik.

Didukung dengan daerah yang sebagian besar berawa, sangat adaptif untuk

mengembangkan ternak itik. Selain itu, daging itik memiliki nilai gizi yang baik.

Sebagai sumber protein, daging itik mempunyai kadar lemak yang rendah

(Lukman, 1995). Banyaknya gelatin sapi sebagai subtitusi tepung tapioka
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mengacu pada Kurniawan et al., (2012) yang menyarankan penggunaan 2,5% dari

berat daging.

Daging itik merupakan salah satu bahan pangan sumber protein hewani

yang masih kurang diminati, hal ini disebabkan daging itik mempunyai tekstur

yang liat dan aroma yang anyir (Chartrin et al., 2006), terutama daging itik petelur

afkir. Upaya mengoptimalkan daya terima masyarakat terhadap daging itik terus

dikembangkan. Salah satunya adalah dengan pembuatan bakso itik.

Bakso merupakan produk emulsi yang dihasilkan dari daging prerigor.

Karena daging prerigor diharapkan masih memiliki daya mengikat air (DMA)

yang tinggi. Padahal, daging itik mengalami fase rigor mortis yang cepat

(Wacrenier, 2000). Cepatnya fase rigor mortis pada daging itik mengakibatkan

daging memiliki derajat keasaman (pH) daging yang lebih rendah dari pH titik

isoelektrik daging (pH<5,2-5,4) sehingga daging post rigor mempunyai DMA

yang rendah. Daging dengan DMA rendah menghasilkan rendemen rendah dan

teksturnya kurang baik. Sehingga bakso yang dihasilkan dari daging post rigor

akan berkualitas rendah. Daya mengikat air akan meningkat jika pH meningkat.

Beberapa metode pengolahan dilakukan untuk meningkatkan DMA

tersebut. Praktek penggunaan boraks dan formalin yang mampu meningkatkan

DMA daging dapat menyebabkan gangguan pada susunan syaraf, gangguan

pencernaan, konvulsi, depresi, rambut rontok dan yang paling berbahaya adalah

bisa menyebabkan kanker (Cahyadi, 2008). Sodium Tripolyphosphate (STPP)

juga biasa digunakan dalam pembuatan bakso. Namun, menurut Food and Drug

Administration (FDA) penggunaan melebihi dosis 0,5% akan menurunkan

penampilan produk, yaitu terlalu kenyal seperti karet dan terasa pahit. Ikhlas et al.
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(2011) menyatakan penggunaan tepung tapioka dalam pembuatan bakso

menghasilkan kualitas terbaik dibanding tepung yang lain. Formulasi bakso

dirancang dengan penambahan tepung tapioka sebesar 15% berdasarkan Purnomo

dan Rahardiyan (2008). Banyaknya gelatin sapi sebagai subtitusi tepung tapioka

mengacu pada Kurniawan et al. (2012) yang menyarankan penggunaan 2,5% dari

berat daging. Batas maksimum penggunaan gelatin sebanyak 5000 mg/kg

(BPOM, 2013).  Subtitusi tepung tapioka dengan gelatin sapi pada adonan bakso

itik afkir dimulai pada level 0% hingga 20%.

Oleh karenanya perlu dilakukan inovasi metode pengolahan yang dapat

mengatasi permasalahan ini dengan cara penggunaan bahan tambahan makanan

yang aman, halal, sehat, dan dapat diterima oleh konsumen.

Kualitas fisik bakso yang baik mensyaratkan tekstur yang kenyal.

Penggunaan gelatin diharapkan mampu meningkatkan kekenyalan bakso dari

daging itik afkir yang liat. Gelatin akan digunakan sebagai subtitusi tepung

tapioka dalam pembuatan bakso. Melalui penggunaan bahan tambahan pangan

yang tepat akan dihasilkan kualitas bakso yang baik dan sesuai SNI No. 01-3818-

1995 tentang Bakso Daging.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengukur variabel fisik subyektif organoleptik

yaitu melalui uji hendonik (warna, aroma, kekenyalan, tekstur, rasa, dan

penampakan umum) bakso itik afkir yang ditambah gelatin sapi.
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1.3. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian akan memberikan informasi tentang kualitas organoleptik

bakso itik afkir berdasarkan warna, aroma, kekenyalan, tekstur, rasa dan

penampakan umum. Kualitas organoleptik berdasarkan hasil uju hedonik atau

tingkat kesukaan panelis. Sehingga akan merekomendasikan level terbaik dari

penambahan gelatin seagai bahan substitusi terhadap tepung terigu dan tepung

tapioka.

1.4. Hipotesis

Penggunaan gelatin sebagai substitusi bahan tepung terigu dan taipoka

akan meningkatkan kualitas organoleptik bakso itik afkir yang meliputi warna,

aroma, kekenyalan, tekstur, rasa, dan penampakan umum.


