
1

BAB I

PENDAHULUAN

Daging merupakan salah satu bahan pangan asal hewani yang mempunyai

kandungan protein yang tinggi karena mengandung asam amino yang lengkap dan

sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia, selain itu daging juga mengandung

karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral. Daging mempunyai sifat yang mudah

rusak, kerusakan daging dapat menyebabkan kerugian bahkan menyebabkan

berbagai penyakit. Daging mempunyai kandungan air yang cukup tinggi kira-kira

68-75% dan aktivitas air yang mencapai 0,99, sehingga merupakan media yang

cocok untuk tumbuhnya mikroba. Untuk menghindari adanya kerusakan daging

dapat dilakukan dengan cara pengolahan. Produk olahan daging sangat digemari

masyarakat pada umumnya, karena olahan daging mempunyai citarasa yang enak.

Daging dapat diolah menjadi berbagai macam produk pangan, salah satunya

adalah diolah menjadi dendeng.

Pengolahan daging menjadi dendeng juga merupakan salah satu cara

pengawetan, sehingga daging dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama.

Dendeng merupakan makanan tradisional Indonesia yang termasuk makanan

semi basah, yaitu mengandung kadar air antara 15 – 50%. Produk ini juga

merupakan produk olahan daging yang diproses secara kombinasi antara curing

dan pengeringan.

Tiktok merupakan salah satu jenis unggas yang pengolahan dagingnya

belum banyak variasi. Selama ini daging tiktok hanya dimanfaatkan sebagai sate.
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Kenyataan tersebut membuka suatu peluang untuk dapat menciptakan dendeng

baru yaitu dengan melakukan inovasi dendeng dengan menggunakan daging

tiktok. Daging tiktok sangat baik untuk dikonsumsi karena mengandung protein

yang lebih tinggi dan kandungan lemak yang lebih rendah dari pada ternak unggas

lainnya.

Gula merah merupakan gula spesifik yang dihasilkan dari tanaman aren.

Rasa dari gula ini manis dan lebih sedap dari gula pasir. Fungsi gula merah dalam

pembuatan dendeng adalah sebagai bahan pengawet alami, memperbaiki warna,

rasa, tekstur dan aroma. Penambahan gula juga berfungsi untuk memantapkan

rasa dan memberi rasa lembut pada dendeng. Disamping itu gula dapat mengikat

kesediaan air dalam bahan makanan. Menginggat pentingnya peran gula dalan

pembuatan dendeng, maka perlu diteliti konsentrasi penggunaannya pada dendeng

daging tiktok

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi pemberian

gula merah sebagai bahan curing dalam pembuatan dendeng terhadap aW, water

holding capacity dan total bakteri dendeng daging tiktok, serta untuk

mendapatkan konsentrasi gula merah yang tepat dalam pembuatan dendeng

daging tiktok. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi

bagi para pengusaha dendeng akan berbagai variasi produk dendeng dan

mengetahui penggunaan gula merah yang optimal.


