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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 
Ayam petelur afkir adalah ayam petelur yang sudah 

tidak produktif pada akhir masa produksi telur, yaitu pada usia 
72 hingga 80 minggu  (Murtidjo, 2003). Daging ayam petelur 
afkir mempunyai kandungan lemak yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan lemak pada daging ayam broiler, ini 
membuat daging ayam petelur afkir  kurang disukai oleh 
masyarakat karena pemotongan dilakukan pada umur yang 
relatif tua sehingga keempukan dagingnya lebih rendah dan 
kurang disukai oleh masyarakat (Purnamasari, Zulfahmi dan 
Mirdhayati, 2012). Upaya untuk meningkatkan tingkat 
kesukaan masyarakat terhadap daging ayam petelur afkir perlu 
dilakukan inovasi terhadap daging ayam petelur  afkir salah 
satunya dengan produk olahan dendeng. 

Dendeng merupakan bahan pangan semi basah 
(Intermediate Moisture food/IMF) yang mempunyai kadar air 
tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah yaitu pada kisaran 
15  50 % (Legowo, Nurwantoro dan Sutaryo, 2005). Dendeng 
dapat terbuat dari daging sapi, ayam, babi, kambing maupun 
itik. Dendeng adalah lembaran daging yang dikeringkan 
dengan menambahkan campuran garam, gula serta bumbu-
bumbu lain. Dendeng juga mempunyai cita rasa spesifik 
(Jahidin, 2015). Perubahan pola pikir dan zaman 
mempengaruhi berbagai macam makanan yang dikonsumsi 
masyarakat makanan praktis dan tahan lama menjadi pilihan 
bagi masyarakat. Dendeng termasuk salah satu makanan yang 
digemari dan menjadi alternatif lauk yang digemari. Teknik 
dasar pembuatan dendeng dapat dilakukan dengan penyayatan 
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atau penggilingan daging yang kemudian di bentuk suatu 
lembaran yang tipis dengan ketebalan kira kira 2 mm, diikuti 
dengan pencampuran gula, garam serta bumbu dan diikuti 
dengan pengeringan (Evanuarini dan Huda, 2012).   

Komposisi bahan pembuatan dendeng meliputi 
daging, garam, gula dan beberapa tambahan rempah rempah 
sebagai penyedap rasa. Gula yang dipakai dalam pembuatan 
dendeng adalah gula jawa, gula jawa dalam proses pembuatan 
dendeng ayam berperan sebagai penambahan rasa, 
memodifikasi rasa, memperbaiki aroma, warna dan tekstur 
produk pada bahan yang diolah (Sumbaga, 2006). Gula juga 
dapat menghambat pertumbuhan plasmolisis dari sel-sel 
mikroba dengan cara menurunkan kandungan air seminimal 
mungkin sehingga ketersediaan air untuk aktivitas hidup 
mikroba tidak ada dan ketika gula dengan konsentrasi tinggi 
(40%) ditambahkan dalam pangan dapat menghalangi 
pertumbuhan mikroba dan aktivitas air (Aw) berkurang 
(Buckle, Edwards, Fleet and Wootton, 2009), tetapi gula 
memiliki kandungan kalori yang tinggi sehingga dibutuhkan 
pengganti gula jawa sebagai bahan pemanis untuk dendeng. 

Menurut hasil penelitian dari (Wulandari, A., D. 
Rosyidi dan A Susilo. 2017), fruktosa yang di substitusikan ke 
dalam dendeng ayam petelur afkir belum dapat meningkatkan 
kualitas dari dendeng tersebut. Serbuk madu memiliki 
kandungan kalori yang rendah sehingga dapat menjadi 
pengganti gula jawa sebagai bahan pemanis dendeng dan rasa 
manis pada serbuk madu tidak memiliki efek-efek buruk 
seperti hanya gula jawa karena pada serbuk madu tingkat 
kemanisanya dipengaruhi oleh karbohidrat sederhana yang 
berupa monosakarida sehingga mudah diserap oleh tubuh 
sehingga dendeng ayam petelur afkir dapat diterima oleh 
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semua kalangan. Serbuk madu adalah hasil dari proses 
pengeringan madu cair yang mana biasanya diproduksi dengan 
menambahkan bahan seperti madu, pengemulsi, bahan anti 
caking dan bahan pengisi dengan berat molekul tinggi untuk 
meningkatkan suhu transisi gelas campuran (Nurhadi, Andoyo, 
Mahanani and Indiarto, 2012). Kadar kemanisan dari serbuk 
madu tidak berbeda jauh dari gula jawa dan fruktosa. Adapun 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh substitusi 
gula jawa dengan menggunakan serbuk madu terhadap 
kualitas dendeng daging ayam petelur afkir ditinjau dari kadar 
air, Aw, pH,organoleptik. 
 
1.2  Rumusan Masalah  

Bagaimanakah pengaruh substitusi gula jawa dengan 
serbuk madu pada pembuatan dendeng ayam petelur afkir 
ditinjau dari kadar air,pH,organoleptik, Aw  

 
1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
subtitusi gula jawa dengan serbuk madu pada pembuatan 
dendeng ayam petelur afkir ditinjau dari kadar air, pH, 
organoleptik, Aw 

1.4 Manfaat Penelitian 
      1.4.1 Bagi Ilmu Pengetahuan  

Menambah pola pikir yang kreatif dan inovatif yang 
melahirkan ide baru dalam pembuatan dendeng ayam petelur 
afkir dengan substitusi gula jawa menggunakan  serbuk madu 
sehingga dapat menurunkan jumlah kalori pada produk yang 
dihasilkan.  
      1.4.2 Bagi Masyarakat  
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Menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum, 
dalam pembuatan dendeng ayam petelur afkir dengan 
penggunaan serbuk madu sebagai bahan substitusi gula jawa 
yang dapat menurunkan jumlah kalori sehingga menjadi 
pangan yang sehat dan dapat diterima semua kalangan. 

 
1.5 Kerangka Pikir 

Ayam petelur afkir adalah ayam petelur yang sudah 
tidak produktif pada akhir masa produksi telur, yaitu pada usia 
72 hingga 80 minggu  (Murtidjo, 2003). Ayam petelur afkir 
mempunyai kualitas daging yang rendah karena mempunyai 
tekstur yang alot karena pemotongan dilakukan pada umur 
yang relati tua. Daging ayam petelur afkir memiliki potensi 
untuk menjadi produk daging olahan karena mempunyai 
kandungan nutrisi yang tidak jauh berbeda dengan daging 
ayam broiler (Purnamasari dkk, 2012). Sehingga untuk 
meningkatkan tingkat kesukaan masyarakat terhadap daging 
ayam petelur afkir perlu dilakukan inovasi terhadap daging 
ayam petelur  afkir salah satunya dengan produk olahan 
dendeng.  

Dendeng adalah lembaran daging yang dikeringkan 
dengan menambahkan campuran garam, gula serta bumbu-
bumbu lain. Dendeng juga mempunyai cita rasa spesifik. 
Perubahan pola pikir dan jaman mempengaruhi berbagai 
macam makanan yang dikonsumsi masyarakat. Makanan 
praktis dan tahan lama menjadi pilihan bagi masyarakat. 
Dendeng termasuk salah satu makanan yang digemari dan 
menjadi alternatif lauk yang sangat digemari (Evanuarini dan 
Huda dkk, 2012).  Proses pembuatan dendeng melibatkan 
penambahan garam, gula dan rempah rempah lainya. Gula 
dalam dalam pembuatan dendeng berfungsi sebagai 
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penambahan rasa, memodifikasi rasa, memperbaiki aroma, 
warna dan tekstur produk pada bahan yang diolah (Sumbaga, 
2006), Gula yang biasa di pergunakan dalam proses 
pembuatan dendeng adalah gula jawa. gula jawa memiliki 
kandungan kalori yang cukup tinggi segingga tidak dapat 
diterima oleh semua kalangan. Sebagai ganti gula jawa yang 
memiliki kalori yang tinggi digunakan serbuk madu yang 
memiliki kandungan kalori yang rendah dibanding dengan 
gula jawa dan rasa manis pada serbuk madu tidak memiliki 
efek-efek buruk seperti hanya gula jawa (Nurhadi et al, 2012), 
karena pada serbuk madu tingkat kemanisanya dipengaruhi 
oleh karbohidrat sederhana yang berupa monosakarida 
sehingga mudah diserap oleh tubuh sehingga dendeng ayam 
petelur afkir dapat diterima oleh semua kalangan. Adapun 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh substitusi 
gula jawa dengan menggunakan serbuk madu terhadap 
kualitas dendeng daging ayam petelur afkir ditinjau dari kadar 
air, Aw, pH,organoleptik. skema kerangka pikir penelitian 
dapat dilihat pada Gambar 1. 
 
1.6. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dari penelitian ini adalah substitusi gula 
jawa dengan serbuk madu dapat menurunkan kadar air, Aw, 
pH, dan meningkatkan mutu organoleptik pada dendeng ayam 
petelur afkir. 
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     Gambar.1 Skema Kerangka Pikir 

Ayam petelur afkir mempunyai kualitas 
daging yang rendah karena memiliki tekstur 

alot karena pemotongan dilakukan pada umur 
yang relatif tua 

(Purnamasari dkk, 2012) 

Inovasi produk olahan daging ayam petelur 
afkir dengan cara dibuat dendeng 

Penggunaan gula jawa sebagai bahan 
pemanis memiliki kandungan kalori 

i i

Dendeng ayam petelur afkir 

Beberapa kalangan konsumen 
tidak menyukai produk makanan 
yang memiliki kalori yang tinggi 

Substitusi gula jawa dengan 
serbuk madu  

Pembuatan dendeng giling daging ayam atau sapi. Evanuarini 
dan Huda, (2012) 

Kadar air Water activity (Aw) Derajat keasaman (pH) organoleptik 

Dendeng dengan substitusi gula jawa dengan madu dikemas dan siap diamati 

Dendeng adalah lembaran daging yang 
dikeringkan dengan menambahkan campuran 

garam, gula serta bumbu-bumbu lain. 
(Pusudarsono dkk, 2015) 

Serbuk madu memiliki 
kandungan kalori yang rendah 

(Nurhadi et al, 2012) 

Serbuk madu adalah hasil dari 
proses pengeringan madu cair  

(Kilinc et al, (2004) 


