
BAB I 

PENDAHULUAN 

Kelinci merupakan salah satu ternak penghasil daging  yang potensial namun belum 

diterima masyarakat seperti daging ayam dan sapi.  Ada banyak cara untuk mengempukkan 

daging antara lain dipukul–pukul sebelum pemasakan, dilakukan penggilingan dan diberi enzim 

pengempuk daging.  Salah satu enzim yang digunakan untuk menggempukkan daging yaitu 

enzim papain.  Enzim papain terdapat pada tanaman pepaya, baik di buah yang masih muda, 

batang maupun daunnya.  Cara yang cukup mudah untuk melunakkan daging yaitu 

membungkusnya dengan daun papaya selama beberapa menit, agar enzim yang terkandung 

dalam daun pepaya terserap di dalam daging.  Lama pembungkusan dapat berpengaruh pada 

keempukan daging, karena semakin lama  membungkusnya, enzim yang terkandung dalam daun 

pepaya akan lebih banyak  terserap sehingga daging tersebut semakin empuk. 

Daging sangat mudah busuk apabila penyimpanannya kurang baik, karena kandungan air 

yang sangat tinggi, sehingga memicu adanya aktivitas mikroba dalam daging.  Upaya untuk 

menambah lama simpan daging ialah dengan cara diolah dan diawetkan terlebih dahulu.  Salah 

satu cara pengolahan dan pengawetan daging adalah dibuat dendeng.  

Dendeng yang ada di pasaran umumnya berasal dari sayatan daging tipis  setebal 2-3 mm  

yang diberi bumbu–bumbu kemudian dikeringkan dengan sinar matahari (Buckle et al., 1987).  

Ada cara lain pembuatan dendeng yaitu daging digiling kasar/dicacah terlebih dahulu dan 

dicampur  dengan bumbu–bumbu kemudian ditiriskan,  setelah itu dikeringkan  di dalam oven 

bersuhu 60oC. Cara ini telah dilakukan oleh pengolah daging  kelinci di Yogyakarta namun 

pengeringannya dilakukan dibawah sinar matahari  (Sunarlim et al., 1985).  Sebagai kreasi 



masakan baru yaitu dendeng daging kelinci, diharapkan dapat meningkatkan nilai jual daging 

kelinci yang masih sangat kurang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.Selain itu pembuatan 

dendeng juga menambah cita rasa.Diharapkan daging kelinci yang dibuat dendeng tersebut dapat 

bertahan dalam waktu yang lebih lama dan diterima masyarakat. 

Tujuan penelitian ini adalah untukmengkaji dendeng daging kelinci yang dibungkus daun 

papaya terhadap pH, daya kunyah dan kesukaan.Manfaat penelitian ini adalah memperoleh 

informasi lama waktu pengempukan daging kelinci yang dibuat  dendeng secara baik dan benar. 

Diduga bahwa semakin lama pembungkusan daging kelinci dengan daun papaya maka dendeng 

daging kelinci tersebut semakin empuk. 

 

 




