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The Effect of Emprit Ginger (Zingiber officinale Rosc) 

Staining to The Chemistry Quality of Dried Goat Meat  

 
Johan Sukris. P

1)
, Eny Sri Widyastuti

2)
 and Aris Sri Widati

2) 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the effect 

of staining emprit ginger on the chemical quality of the dried 

goat meat. The material used in this study was made from goat 

meat staining and spices plus garlic, brown sugar, ginger, 

tamarind, salt, coriander. The method used was an experiment 

using completely randomized design with 4 treatments, such 

as goat meat stained by ginger mutton with concentrations of 

0%, 5%, 10% and 15% with each treatment was repeated 3 

times. Variables measured were moisture content, Aw, protein, 

fat and ash. The data obtained were analyzed using analysis of 

variance (ANOVA), and if there was a difference between the 

effect of treatment, then followed by Least Significant 

Difference Test. Based on the results of the study showed 

staining ginger effect on the protein, fat and ash, but no effect 

on the moisture content and Aw. It was concluded that the 

dried goat meat ginger staining at a concentration of 15% 

gives a good effect in terms of (31.25+0.42)%, Aw (0.72 

+0.02), protein (41.73+0.47)%, fat (8.07+0.50%) ash 

(8.17+0.47)&. Based on the research, the study suggested to 

use emprit ginger concentration more than 15% to find out 
maximum concentration percentage in order to increase dried 

goat meat quality. 

Keywords : Dried Goat Meat, Emprit ginger 
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RINGKASAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada 31 Oktober – 12 

Desember 2013 bertempat di laboratorium Teknologi Hasil 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya dan 

laboratorium Pangan Universitas Brawijaya. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pembaluran jahe emprit (Zingibier officinale var. Rubrum) 

pada daging kambing terhadap kualitas kimia dendeng 

kambing. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dendeng yang dibuat dari daging kambing yang dibalur jahe 

emprit dan ditambah bumbu-bumbu antara lain bawang putih, 

gula merah, lengkuas, asam, garam, ketumbar. Metode 

penelitian yang digunakan adalah percobaan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap dengan 4 perlakuan yaitu 

pembaluran jahe emprit daging kambing dengan konsentrasi 

0%, 5%, 10% dan 15% dengan masing-masing perlakuan 

diulang 3 kali. Variable yang diamati adalah kadar air, Aw, 

protein, lemak dan abu. Data yang diperoleh dianalisa dengan 

menggunakan analisis ragam (ANOVA), dan jika ada 

perbedaan pengaruh diantara perlakuan, maka dilanjutkan 

dengan Uji Beda Nyata Terkecil. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pembaluran 

jahe emprit terhadap dendeng daging kambing memberikan 

pengaruh nyata pada protein, lemak dan abu, akan tetapi tidak 

memberikan pengaruh pada kadar air dan Aw. Disimpulkan 

bahwa pembaluran jahe emprit terhadap dendeng daging 
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kambing pada konsentrasi 15% memberikan pengaruh yang 

baik pada uji kualitas kimia ditinjau dari kadar air 

(31,25+0,42)%, Aw (0,72+0,02), protein (41,73+0,47)%, 

lemak (8,07+0,50)%, abu (8,17+0,47)%. Disarankan pada 

penelitian dendeng kambing menggunakan konsentrasi jahe 

emprit lebih dari 15 % untuk mengetahui persentase yang 

maksimal dalam meningkatkan kualitas dendeng daging 

kambing. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

 Dendeng adalah olahan daging yang berbentuk 

lempengan yang terbuat dari irisan atau gilingan daging segar 

yang telah diberi bumbu dan dikeringkan. Dendeng dapat 

digolongkan juga sebagai bahan pangan semi basah, karena 

kadar air dendeng berada dalam kisaran kadar air yang 

ditemukan dalam bahan pangan semi basah, yaitu sekitar 25 

%. Dendeng sangat populer di Indonesia karena merupakan 

makanan  setengah basah (intermediate moisture food). 

Berbagai  jenis daging dapat dibuat menjadi dendeng, yang 

umum digunakan daging sapi, kerbau dan kambing. 

Selanjutnya dapat diuraikan lebih jauh bahwa untuk Indonesia 

konsumsi daging sapi baru mencapai sekitar 1,90 kg/kapita 

tahun 2009 serta daging kambing dan domba baru mencapai 

0,55 kg/kapita pada tahun 2009. Angka konsumsi daging per 

kapita ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan 

Negara lain di dunia. 

Proses pengolahan dendeng menggunakan prinsip 

pengeringan dengan penambahan gula, garam dan rempah-

rempah. Penambahan gula, garam dan rempah-rempah 

disamping untuk meningkatkan cita rasa, juga diharapkan 

dapat mengurangi bau  prengus pada dendeng yang dihasilkan. 

Pengeringan dengan menggunakan energi panas bertujuan 

menghilangkan sebagian besar air sampai batas dimana 

mikroorganisme tidak dapat tumbuh lagi (Prawita, 2005).  

Kerusakan dendeng banyak disebabkan oleh mikroorganisme 

maupun kerusakan oksidasi lemak (mengakibatkan timbulnya 
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ketengikan). Berbagai cara dilakukan untuk memperpanjang 

umur simpan dendeng tersebut, baik perlakuan fisik maupun 

kimiawi. Umumnya pengawet yang digunakan adalah bahan 

seperti garam, gula, jahe serta bahan pengawet lainya 

(Evanuarini dan Huda, 2010). 

Jahe merupakan rempah-rempah beraroma, 

mempunyai rasa pedas dan hangat, umumnya digunakan 

sebagai bahan penambah cita rasa pada produk-produk seperti 

daging. Menurut Foster (2000), jahe mempunyai kandungan 

minyak atsiri yang antara lain  fenol. Fenol dapat membentuk 

garam fenolat yang dapat menghambat aktivitas mikroba 

sehingga kadar air pada dendeng menurun. Jahe mengandung 

enzim proteolotik proteinase thiol (Lee, Kannan and Kouakou, 

2006) dan Zingibain (Anonimous, 2001), yang dapat 

digunakan untuk melunakkan daging sebelum dimasak. Kedua 

senyawa tersebut, baik senyawa antimikroba ataupun enzim 

proteolitik, sangat menentukan kualitas daging. Penambahan 

rempah-rempah dan bumbu merupakan salah satu upaya untuk 

mengurangi aroma daging yang tidak disukai masyarakat 

(anyir dan prengus). Salah satu bahan yang digunakan adalah 

jahe. Jahe merupakan tanaman rempah-rempah asli Indonesia 

yang banyak sekali kegunaannya. Tanaman ini memiliki 

enzim proteolitik dan sifat anti mikroba. Berdasarkan 

penelitian sebelumnya jahe dapat mempengaruhi sifat fisik dan 

kimia daging diantaranya: Kadar air, pH, tekstur, keempukan 

dan aroma. Penambahan jahe berpengaruh terhadap bau 

daging kambing yang kuat menjadi berkurang (Permana, 

2010). 

Berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan penelitian 

mengenai pengaruh pembaluran jahe emprit pada daging 

kambing  terhadap kualitas kimiawi dendeng daging  kambing. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh  pembaluran jahe emprit 

pada daging kambing ditinjau dari kadar air, Aw, protein, 

lemak dan abu? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

pembaluran jahe emprit pada kualitas kimiawi dendeng daging 

kambing dengan konsentrasi yang berbeda ditinjau dari kadar 

air, Aw, protein, lemak dan abu. 

1.4  Manfaat Penelitian 

            Manfaat penelitian adalah untuk memberikan 

informasi tentang manfaat pembaluran jahe emprit terhadap 

kualitas kimiawi dendeng daging kambing yang meliputi kadar 

air, Aw, protein, lemak dan abu. 

1.5   Kerangka Pikir 

Daging kambing merupakan makanan yang dipercaya 

mempunyai khasiat yang dapat mencegah anemia, 

meningkatkan tekanan darah dan pengontrol berat badan 

dibanding dengan daging sapi atau kerbau, hampir diseluruh 

daerah di tanah air dendeng daging kambing belum ditemukan 

dipasaran. Menurut Mahmud, Hermana, Zulfianto, 

Apriyantono, Ngadiarti, Hartati, Bernadus dan Tinexcelly 

(2009), komposisi zat gizi daging kambing per 100 g adalah 

air 70,3 g, protein 16,6 g, lemak 9,2 g, abu 3,9 g dan baunya 

yang khas. 

Dendeng adalah makanan yang dapat dihidangkan 

sebagai pelengkap makanan pokok, yang terbuat dari daging 

sapi atau kerbau, yang menggunakan bumbu-bumbu tertentu 

serta cara pembuatanya sangat sederhana dan mudah. Dendeng 
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yang bermutu baik harus memenuhi spesifikasi persyaratan 

mutu yaitu warna dan bau khas dendeng, kadar air maksimal 

12%, kadar protein minimal 30%, abu maksimal 1%, kadar 

lemak 14,8% dan Aw 0-1 (Anonimous, 1992). 

Jahe memiliki zat aktif yang terdapat pada minyak 

volatile (volatile oil) yang mempunyai komposisi antara 1%-

3% dari bobot. Zat aktif tersebut dapat berfungsi sebagai 

antioksidan alami (natural antioxidant) yang dapat 

menurunkan tingkat oksidasi dan mencegah bau (off-flavor). 

Antioksidan ini dapat bekerja pada daging sebelum ataupun 

sesudah pengolahan (Gray, Pearson and Monahan, 1994). Jahe 

juga memiliki kemampuan sebagai agen pengempuk dan anti 

mikroba pada daging (Komariah, Arief dan Wiguna, 2004), 

hal ini berarti bahwa penggunaan jahe dapat memperbaiki 

kualitas daging secara fisik dan kimiawi. Salah satu cara untuk 

mendapatkan daging yang empuk dilakukan dengan 

penambahan enzim proteolitik yaitu enzim yang mampu 

memecah atau mengurai protein (Soeparno, 2011). Jahe 

mengandung enzim proteolotik proteinase thiol (Lee, Kannan 

dan Kouakou, 2006) dan Zingibain (Anonimous, 2001), yang 

dapat digunakan untuk melunakkan daging sebelum dimasak. 

Kedua senyawa tersebut, baik senyawa antimikroba ataupun 

enzim proteolitik, sangat menentukan kualitas daging. 

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian 

seberapa jauh pengaruh pembaluran jahe emprit terhadap 

dendeng daging kambing ditinjau dari sifat kimiawi yang 

meliputi kadar air, Aw, protein, lemak dan abu. Konsep 

kerangka pikir dapat dilihat pada gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram alur konsep pikir 

 

1.6   Hipotesis 

Pembaluran jahe emprit dengan konsentrasi yang 

berbeda pada daging kambing diduga akan memberikan 

pengaruh terhadap kualitas kimiawi dendeng daging kambing 

ditinjau dari kadar air, Aw, protein, lemak dan abu.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Kimiawi Daging Kambing 

Daging kambing adalah daging berwarna merah yang 

merupakan sumber protein yang tinggi, di samping itu 

mengandung lemak lebih rendah dibandingkan dengan daging 

merah yang lain (Rhee, Myers and Waldron, 2003). Perbedaan 

komposisi zat gizi daging kambing dibandingkan dengan 

daging sapi per 100 g berat dapat dimakan dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi zat gizi daging kambing per 100 g 

Kandungan Sapi Kambing 

Air (g) 60  70,3  

Energi (/kkal) 207  154  

Protein (g) 18,8  16,6  

Lemak (g) 14  9,2  

Kalsium (mg) 11  11  

Fosfor (mg) 170  124  

Besi (mg) 2,8  1  

Abu (g)  3,9  

Sumber : Mahmud, Herman, zulfianto, Rozzana, Ngadiarti, 

Hartati, Bernadus dan    Tinexcelly (2009). 

 Kualitas  kimia  daging dipengaruhi  oleh  faktor  

sebelum  dan setelah  pemotongan.  Faktor  sebelum 

pemotongan  yang  dapat  mempengaruhi kualitas  daging  

adalah  genetik,  spesies, bangsa, tipe ternak, jenis kelamin, 
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umur, pakan  dan  bahan  aditif  (hormon, antibiotik dan  

mineral),  serta  keadaan stres.  Faktor  setelah  pemotongan  

yang mempengaruhi  kualitas  daging  adalah metode  

pelayuan,  metode  pemasakan, bahan  tambahan (termasuk  

enzim  pengempuk  daging), metode  penyimpanan  dan  

pengawetan (Astawan,  2004).  

2.2  Dendeng 

Dendeng merupakan salah satu bentuk awetan daging 

yang praktis dan cukup dikenal oleh masyarakat. Proses 

pengolahan dendeng menggunakan prinsip pengeringan 

dengan penambahan gula, garam dan rempah-rempah. 

Penambahan gula, garam dan rempah-rempah disamping 

untuk meningkatkan cita rasa, juga diharapkan dapat 

mengurangi bau prengus pada dendeng yang dihasilkan. 

Dendeng perlu direndam air, lalu dimasak terlebih dahulu 

sebelum dikonsumsi. Dendeng juga merupakan makanan yang 

dapat dihidangkan sebagai pelengkap makanan pokok, yang 

terbuat dari daging sapi, kerbau dan sebagainya serta 

menggunakan bumbu-bumbu tertentu dan cara pembuatanya 

sangat sederhana dan mudah (Anonimous, 2006). 

Dendeng daging sapi merupakan suatu bentuk 

pengawetan bahan pangan secara pengeringan (Fintranc, 

2002). Legowo, Soepardie, Miranda, Anisa dan Rohadiyah 

(2002) menambahkan, dendeng mempunyai cita rasa yang 

spesifik, karena daging mengalami proses dan pengeringan, 

serta perlakuan penggorengan sesaat sebelum dikonsumsi. 

Menurut Purnomo (1996), ditinjau dari cara pembuatanya, 

dendeng dikelompokkan menjadi dua yaitu dendeng sayat dan 

dendeng giling. Muchtadi dan Setyawati (1992), menyatakan 

bahwa daging merupakan sumber protein yang berkualitas 
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tinggi, mengandung vitamin B dan mineral (khususnya besi), 

hal ini mengakibatkan dendeng menjadi salah satu makanan 

yang turut menyumbang gizi hewani terutama protein. Syarat 

mutu dendeng sapi menurut SNI 01-2908-1992 (Dewan 

Standarisasi Nasional, 1992) ditunjukkan pada tabel 2. 

Tabel 2. Syarat Mutu Dendeng Sapi (Standarisasi Nasional 

Indonesia 1992) 

Parameter Standar mutu 

Kadar Air                       maks. 12% 

Kadar protein                      min. 30% 

 Abu tak larut dalam asam                       maks. 1% 

Benda asing                       maks. 1% 

Kapang dan serangga                  Tidak nampak 

Warna dan bau   Khas 

Sumber : Standarisasi Nasional Indonesia (1992). 

Dendeng giling merupakan salah satu hasil olahan dan 

pengawetan daging yang berbentuk lempengan yang terbuat 

dari irisan daging gilingan segar yang diberi bumbu dan 

dikeringkan. Pengeringan dendeng bisa dilakukan dengan 

penjemuran maupun menggunakan oven hingga mencapai 

kadar air tertentu. Pengeringan dendeng giling menggunakan 

oven memerlukan penjagaan yang khusus, terutama mengenai 

tinggi suhu dan lama pengeringan sehingga tidak merusak 

kualitas dendeng giling secara alami maupun kimiawi 

(Haryanto, 2000). 

 Produk dendeng seringkali mengalami kerusakan 

seperti timbulnya  
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ketengikan, warna coklat yang kurang menarik, dan 

kontaminasi mikroorganisme.  

Ketengikan dapat terjadi karena proses oksidasi oleh oksigen 

terhadap asam lemak tidak jenuh dalam lemak (Soputan, 2004) 

2.3  Jahe (Zingiber officenale Roscoe) 

 Jahe putih kecil atau lebih dikenal dengan jahe emprit 

memiliki rimpang dengan bobot berkisar 0,5-0,7 kg per 

rumpun dapat dilihat pada (Gambar 2). Struktur rimpang jahe 

emprit, kecil-kecil dan berlapis. Daging rimpang berwarna 

putih kekuningan. Tinggi rimpangnya dapat mencapai 11 cm 

dengan panjang antara 6-30 cm, dan diameter antara 3,27- 

4,05 cm. Kandungan dalam rimpang jahe emprit antara lain 

minyak atsiri 1,5-3,5%, kadar pati 54,70%, kadar serat 6,59%, 

dan kadar abu 7,39-8,90%. Waktu panen jahe yang baik 

adalah ketika musim kamarau, umur tanaman jahe saat panen 

sudah genap 12 bulan agar didapatkan aroma rasa jahe yang 

khas (Syukur, 2001). 

Jahe merupakan salah satu jenis tanaman obat yang 

berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai bumbu, bahan 

obat tradisional dan bahan baku minuman serta makanan. Jahe 

banyak dimanfaatkan sebagai obat nyeri sendi dan otot, 

tonikum, serta obat batuk. Jahe juga diandalkan sebagai 

komoditas ekspor nonmigas dalam bentuk jahe segar, jahe 

kering, minyak atsiri dan oleoserin (Sari, 2006).  

 Jahe dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan ukuran, 

bentuk dan warna rimpangnya, yaitu: 1) Jahe putih/kuning 

besar atau disebut juga jahe gajah atau jahe badak. Rimpang 

lebih besar dan gemuk, (2 Jahe putih/kuning kecil atau disebut 

juga jahe sunti atau jahe emprit. Ruasnya kecil, agak rata 

sampai agak sedikit mengembung. Kandungan minyak 
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atsirinya lebih besar dari pada jahe gajah, sehingga rasanya 

lebih pedas dan (3 Jahe merah rimpangnya berwarna merah 

dan lebih kecil dari pada jahe putih kecil (Radiati, 2009). 

 

Gambar 2. Jahe emprit (Supriadi, 2007) 

 Bahan aktif jahe terdapat pada minyak volatile 

(bisabolen, cineol, phellandren, citral, borneol ,citronellol, 

geranial, linalool, limonen, zingiberol, zingiberen dan 

camphen), oleserin (ginger dan shogaol), fenol (gingeol, 

zingerone), enzim proteolitik (zingibain), Vitamin B6, Vitamin 

C, kalsium, magnesium, fosfor, potassium, asam linoleat 

(linoleic acid) (Friedli, 2006). 

 Minyak volatil jahe mengandung senyawa fenol yang 

dapat berfungsi sebagai antioksidan. Senyawa fenol (phenolic 

oil) sebagai antioksidan juga dapat berfungsi sebagai 

antimikroba serta menimbulkan flavor yang disukai konsumen 

(Deans and Waterman, 1993). Odukoya, Ilori, Sofidiya, 

Aniunoh, Lawal dan Tade (2005), menambahkan bahwa 

aktivitas anti oksidan berkolerasi signifikan dan positif dengan 

total fenol. 



11 
 

 Penelitian mengenai efektivitas ekstrak jahe (ginger 

extract) sebagai bahan pengempuk daging (daging kerbau) 

telah dilakukan. Hasil pengamatan, menunjukkan bahwa 

penggunaan jahe ekstrak jahe sebanyak 5% v/b pada daging 

berukuran 3cm
3
 menunjukkan nilai kesukaan tertinggi. Selain 

meningkatkan keempukan daging, ekstrak jahe juga sekaligus 

memperbaiki flavor (Naveena dan Mendiratta, 2004). Hasil 

yang sama juga dikemukakan oleh Bhaskar, Sachindra, Modi, 

Sakhare and Mahendrakar (2006), pada daging ayam afkir 

dengan 2,5% (b/b) jahe bubuk. 

 Menurut Secapramana (2006), jahe mengandung 

enzim pencernaan penting yaitu protease yang berfungsi 

memecah protein dan lipase yang berfungsi memecah lemak. 

Swacita (2002), menambahkan bahwa memanfaatkan enzim 

tersebut sebagai bahan pengempuk daging, menurutnya enzim 

dapat bekerja secara optimal pada waktu inkubasi diatas 30 

menit. Komariah, Arief dan Wiguna (2004), juga 

memanfaatkan jahe pada daging. Jahe yang digunakan adalah 

berbentuk pasta (hasil parutan) untuk membaluri daging 

sebagai zat antimikroba. Pemberian 8% pasta jahe (b/b) 

merupakan perlakuan terbaik untuk menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme dengan kualitas fisik yang baik. 

2.4   Kadar Air 

Presentase kandungan air yang terdapat pada bahan 

pangan disebut kadar air. Kadar air mempunyai peranan 

penting dalam menentukan daya awet bahan pangan karena 

dapat mempengaruhi sifat fisik, perubahan fisik, dan 

perubahan enzimatis. Perbedaan nilai kadar air dapat 

disebabkan oleh perbedaan waktu dan proses pengeringan 

yang dilakukan. Semakin lama waktu pengeringan yang 
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dilakukan, kadar air yang terdapat pada suatu bahan pangan 

akan semakin rendah (Winarno, 2004). 

Daging yang mengandung protein 20-22% 

mengandung 74-76% air, sehingga 100 g protein mengikat 

sekitar 350-360 g air. Menurut Tilman, Hari, Soedomo, 

Soeharto dan Soekamto (1989), kadar air menurun dengan 

bertambahnya umur ternak, sebaliknya kadar lemak tubuh 

cenderung meningkat sampai stadium kedewasaan tercapai. 

Air dalam bahan pangan berperan sebagai bahan 

pelarut dari beberapa komponen disamping ikut sebagai bahan 

pereaksi, bentuk air dapat ditemukan sebagai air bebas dan air 

terikat. Air bebas dapat dengan mudah hilang bila dipanaskan 

yang menyebabkan air tersebut menguap, sedangkan air terikat 

sulit dibebaskan dengan cara tersebut. Kandungan air dalam 

bahan pangan akan berubah-ubah sesuai dengan lingkunganya, 

dalam hal ini sangat erat hubunganya dengan daya awet bahan 

pangan tersebut, sehingga menjadi pertimbangan utama dalam 

pengolahan dan pengolahan pasca panen tersebut (Purnomo, 

2000). 

Kadar air adalah air yang terkandung di dalam bahan 

pangan yang biasanya dinyatakan dalam persen. Kadar air 

dalam bahan dapat mempengaruhi tekstur, cita rasa dan daya 

tahan bahan makanan tersebut. Air yang terdapat dalam bahan 

pangan terdapat dalam 3 bentuk yaitu: (1) air bebas (free 

water) yang terdapat pada permukaan benda padat dan mudah 

menguap, (2) air terikat (bound water) secara fisik yaitu air 

yang terikat menurut sistem kapiler, (3) air terikat secara 

kimiawi misalnya air kristal dan air terikat dalam sistem 

disperse. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya perbedaan 

lama penyimpanan dan selama waktu simpan tersebut terjadi 
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proses penguapan terutama pada permukaan daging (Winarno, 

2002). 

Fellows (2000), menyatakan bahwa penurunan kadar 

air pada daging selama penyimpanan terjadi karena adanya 

persinggungan antara daging dengan udara sekitarnya, udara 

akan menarik kandungan air dalam daging secara 

berkesinambungan sampai dicapai keseimbangan kelembaban. 

2.5   Aw (Water Activity) 

 Aktifitas air (Aw) dapat diartikan sebagai jumlah air 

bebas dalam bahan pangan yang dapat digunakan oleh 

mikroorganisme untuk pertumbuhanya dan setiap 

mikroorganisme mempunyai Aw minimum agar dapat tumbuh 

baik (Winarno, 2002). Aktivitas air merupakan jumlah air 

didalam bahan yang tersedia untuk pertumbuhan mikroba 

(Winarno, 2002). Bakteri umumnya membutuhkan Aw 

minimal yang tinggi untuk kehidupanya yaitu sekitar 0,90 

sedangkan kapang dan jamur memerlukan jamur Aw yang 

relatif lebih rendah yaitu 0,7 sampai 0,8 (Susanto, 1995). 

Aktivitas air yang tinggi berdampak pada semakin 

meningkatnya jumlah mikroorganisme yang tumbuh pada 

bahan selama penyimpanan.  Aktivitas air diatas 0,8 laju 

kerusakan mikrobiologis kimiawi dan enzimatik berjalan 

dengan cepat (Alamsyah, 2004).  

Air dalam bahan pangan berperan sebagai pelarut dari 

beberapa komponen di samping ikut sebagai bahan pereaksi, 

sedangkan bentuk air dapat ditemukan sebagai air bebas dan 

air terikat. Air bebas dapat dengan mudah hilang apabila 

terjadi penguapan atau pengeringan, sedangkan air terikat sulit 

dibebaskan dengan cara tersebut. Sebenarnya air dapat terikat 

secara fisik, yaitu ikatan menurut sistem kapiler dan air terikat 
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secara kimia, antara lain air kristal dan air yang terikat dalam 

sistem dispersi (Purnomo, 2000).  

Menurut penelitian Evanuarini (2010), Penambahan 

gula akan menurunkan Aw dendeng. Penggunaan gula dengan 

kadar tinggi akan mengikat air, sehingga aktivitas air dendeng 

menjadi berkurang. Sukrosa sebagai komponen utama gula 

mempunyai kontribusi dalam menurunkan Aw. 

2.6   Kadar Protein 

 Kadar Protein suatu zat yang amat penting bagi tubuh, 

karena berfungsi sebagai bahan baku tubuh, zat pembangun, 

pengatur dan sumber asam amonia yang mengandung unsur C, 

H, O dan N yang tidak dimiliki oleh lemak dan karbohidrat 

(Winarno, 2002). Protein daging berhubungan dengan 

kandungan air yang terikat didalamnya. Protein daging yang 

meningkat, maka air yang terikat oleh protein daging akan 

meningkat. Protein daging yang rendah, maka air yang terikat 

oleh protein daging akan rendah pula (Purnomo, 2010). 

Protein merupakan sekelompok zat makanan yang 

sangat penting dalam bahan pangan, umumnya dipakai sebagai 

salah satu cara untuk mengukur kualitas bahan pangan. 

Kualitas protein ditentukan oleh komposisi asam amino, 

sehingga protein memiliki kualitas yang beraneka ragam 

tergantung sampai seberapa jauh protein dapat menyediakan 

asam-asam amino esensial yang memadai (Winarno, 2004). 

Asam amino dalam kondisi netral (pH isoelektrik, pI, 

yaitu antara 4,8-6,3) berada dalam bentuk ion dipolar (ion 

zwitter). Apabila asam amino berada dalam kondisi pH lebih 

kecil dari pI, maka asam amino menjadi bermuatan positif, 

apabila lebih besar dari pI, maka asam amino menjadi 

bermuatan negatif. Pada titik isoelektrik (pI), kelarutan protein 
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akan berkurang sehingga protein akan berkurang sehingga 

protein akan menggumpal dan mengendap (Ichda Chayati dan 

Andian Ari A, 2008) 

 Protein daging lebih mudah dicerna dibandingkan 

dengan protein yang bersumber dari bahan pangan nabati. 

Nilai protein daging yang tinggi disebabkan oleh kandungan 

asam-asam amino esensialnya yang lengkap dan seimbang. 

Asam amino esensial merupakan pembangun protein tubuh 

yang berasal dari makanan (tidak dapat dibentuk di dalam 

tubuh) (Astawan, 2004). 

2.7   Kadar Lemak 

 Lemak dan minyak merupakan zat gizi penting untuk 

menjaga kesehatan tubuh manusia serta sebagai sumber 

energi. Hampir semua bahan pangan banyak mengandung 

lemak dan minyak, terutama lemak dalam jaringan hewan 

terdapat pada jaringan adipose. Lemak hewani mengandung 

banyak sterol yang disebut kolesterol, sedangkan lemak nabati 

mengandung fitosterol dan lebih banyak mengandung asam 

lemak tak jenuh sehingga umumnya berbentuk cair. Asam 

lemak ditemukan di alam dapat dibagi menjadi dua golongan 

yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Asam-

asam lemak tersebut berbeda dalam jumlah dan posisi ikatan 

rangkapnya (Winarno, 2002). 

 Dalam bahan pangan, terdapat dua jenis lemak yaitu 

lemak jenuh yang banyak mengandung asam lemak tanpa 

ikatan rangkap dan lemak tidak jenuh yang banyak 

mengandung asam lemak berikatan rangkap. Kedua jenis 

lemak ini keberadaanya hampir selalu diikuti oleh senyawa 

sterol yang disebut kolesterol (Legowo, 2004). Karakteristik 

lemak adalah tidak larut dalam air dan sering disebut 
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hidrofobik, tersusun dari beberapa tipe asam lemak yang 

essensial, asam stearate merupakan salah satu lemak yang 

terdapat pada hewan 15-25% dan mempunyai daya lelah 72 
0
C 

(Anonimous, 2005). 

 Berdasarkan lokasi secara anatomis, ada empat 

kategori lemak pada daging yaitu lemak internal, sub-kutan, 

inter-muscular dan intra-muscular, yang bervariasi untuk 

masing-masing jenis ternak (Legowo, 2004). Kadar lemak 

daging secara umum berkisar antara 5-40% tergantung jenis, 

spesies, umur dan aktivitas ternak (Winarno, 2002). 

 Lemak susu dan daging dari ruminansia pada 

umumnya mengandung lemak jenuh yang tinggi (40%-70%) 

dan asam lemak trans karena adanya proses lipolisis dan 

hidrogenasi dari pakan yang mengandung lemak tidak jenuh 

dalam rumen. Asam lemak jenuh dalam pakan yaitu asam 

miristat (14:0) dan asam palmitat (16:0) yang dapat berubah 

menjadi asam lemak tidak jenuh trans, yang dapat 

meningkatkan resiko arterioskleosesis, penyakit jantung dan 

kanker. Namun demikian, secara alami ruminansia 

menghasilkan asam lemak linoleat terkonjugasi/conjugated 

Linoleac Acids (CLA), dimana dapat memberikan keuntungan 

bagi manusia yaitu antikarsinogenik, antiarterogenik dan 

pengaturan sistem kekebalan tubuh (Lee, Kannan and 

Kouakou, 2006). 

 Daging kambing mempunyai kandungan lemak 50%-

65% lebih rendah dari pada daging sapi (tetapi mempunyai 

kandungan protein sama) dan 42%-59% lebih rendah dari pada 

daging domba 25% lebih rendah pada veal, serta daging 

kambing mempunyai kandungan asam lemak 40% lebih 

rendah dari pada daging ayam (tanpa kulit) (Addrizzo, 2005).  
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1   Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 31 Oktober - 12 

Desember 2013 bertempat di laboratorium Teknologi Hasil 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

3.2   Materi Penelitian  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dendeng yang dibuat dari daging kambing yang dibaluri jahe 

emprit yang diperoleh dari pasar tradisional Dinoyo Malang. 

Bumbu-bumbu lain yang ditambahkan untuk membuat 

dendeng giling adalah bawang putih, gula merah, lengkuas, 

asam jawa, garam, ketumbar. 

Peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan 

penelitian ini adalah alat penggiling daging, baskom, rak, 

sendok, pisau, telenan, cobek, ulekan dan kaca. Alat untuk 

analisa protein menggunakan timbangan analitik, lemari asam, 

labu destilasi, gelas ukur 100 ml, pipet volume 25 ml, 

mikroburet, erlenmeyer, labu kjedhal, alat destruksi dan alat 

destilasi, analisa kadar air meliputi oven vakum, timbangan 

analitik, cawan petri, eksikator serta seperangkat alat untuk 

analisa kadar lemak dengan menggunakan metode soxhlet. 

3.3   Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan 4 

perlakuan 3 ulangan. 

Faktor perlakuan adalah tingkat presentase 

penambahan jahe yaitu: 
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J0 = Tanpa pembaluran jahe emprit  

J1 = Pembaluran jahe emprit 5% 

J2 = Pembaluran jahe emprit 10% 

J3 = Pembaluran jahe emprit 15% 

 

3.4  Tahap pembuatan dendeng. 

Pembuatan dendeng penelitian ini berdasarkan Soeparno 

(1992) yang telah di modifikasi sebagai berikut : 

1. Jahe dibersihkan dari tanah dan kulit-kulit tipis yang 

menempel kemudian dicuci sampai bersih. 

2. Jahe diparut dan ditimbang sesuai kebutuhan. 

3. Dipilih daging kambing yang bersih, sedikit 

mengandung lemak, kemudian dicuci, diiris dengan 

ketebalan + 1 cm dan ditimbang 100 g. 

4. Parutan jahe dibalurkan pada daging mulai dari 0, 5, 

10, 15% masing-masing dengan berat daging 100 g. 

5. Didiamkan selama 1 jam, setelah itu daging 

dibersihkan dari jahe. 

6. Daging digiling dan dicampurkan bumbu (bawang 

putih, gula merah, lengkuas, asam, garam, ketumbar) 

yang telah dihaluskan sampai homogen, dicetak 

dengan ketebalan + 3 mm cara mengepresnya 

menggunakan kaca agar rata. 

7. Sebelum dikeringkan daging yang sudah 

dicampur bumbu ditiriskan diatas rak bambu. 

Pengeringan dilakukan dengan oven pada suhu 40-50 
0
C selama 4-6 jam. 

Gambar 3. Alur pembuatan dendeng daging kambing giling 

dalam penelitian 
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Gambar 3. Alur pembuatan dendeng daging kambing giling 

dalam penelitian  (Soeparno, 1992) yang 

dimodifikasi. 

3.5   Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang diamati adalah pengaruh 

pembaluran dendeng daging kambing terhadap : 

a. Kadar air (Sudarmadji, Haryono dan Suhardi, 1997) 

prosedur pada lampiran 1. 

b. Water Activity (Purnomo, 1996) prosedur pada lampiran 2. 

c. Protein (Sudarmadji, Haryono dan Suhardi 1997) prosedur 

pada lampiran 3. 

d. Lemak (Sudarmadji, Haryono dan Suhardi 1997) prosedur 

pada lampiran 4. 

e. Abu (Sudarmadji, Hayono dan Suhardi, 1996) prosedur 

pada lampiran 5. 

3.6   Analisis Data  

Data yang diperoleh ditabulasi dan dianalisis varian 

(ANOVA), apabila ada perbedaan pengaruh diantara 

perlakuan, maka dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil 

(Astuti, 2007). 

3.7   Batasan Istilah 

1. Jahe emprit (Zingiber Officinale Var Rubrum) mempunyai 

rimpang kecil dengan ciri-ciri cenderung pipih, bertekstur 

lembut, tidak beraroma tajam dan mempunyai rasa pedas serta 

mempunyai warna putih. 

2. Kualitas kimia dendeng meliputi kadar air, Aw, protein, 

lemak dan abu  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Pembaluran Jahe Emprit (Zingibier 

officinale var. Rubrum)   pada Daging Kambing 

terhadap Kadar Air Dendeng Daging Kambing 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaluran jahe 

emprit tidak memberikan pengaruh  meningkatkan kadar air 

dendeng daging kambing secara signifikan (P>0,05). Data 

hasil pengujian dan analisis terhadap kadar air dapat dilihat 

pada (Lampiran 6). Rataan hasil pengujian kadar air dendeng 

daging kambing  dengan perlakuan pembaluran jahe emprit 

dengan konsentrasi yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 3.   

Tabel 3. Rataan kadar air (%) dendeng daging kambing  

dengan pembaluran jahe emprit dengan konsentrasi 

yang berbeda 

    Perlakuan Kadar Air (%) 

             J0 (0%) 29,24+1,02 

             J1 (5%) 30,09+0,41 

             J2 (10%) 30,74+1,06
 

             J3 (15%) 31,25+0,42
 

 
Kadar air dendeng daging kambing yang diberi 

pembaluran jahe emprit dengan konsentrasi yang tertinggi  

sebesar 31,25+0,42%, sedangkan kadar air dendeng daging 

kambing tanpa pembaluran jahe terendah 29,24+1,02%. 

Menurut (Winarno, 2004) kadar air pada dendeng daging 

kambing meningkat karena kandungan enzim proteolitik pada 

jahe tersebut yang bekerja melonggarkan struktur daging 
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sehingga dapat mengikat air secara maksimal. Penguraian 

kadar air bahan pangan mengandung senyawa-senyawa seperti 

protein, karbohidrat, lemak dan mineral dalam konsentrasi 

yang lebih tinggi (Dalilah, 2006). Kadar air dendeng kambing 

pada penelitian ini dengan pembaluran jahe emprit berbeda 

dengan hasil yang diperoleh pada penelitian yang dilakukan 

oleh Veerman (2011), pada dendeng babi perlakuan 

konsentrasi bumbu terhadap kadar air cenderung meningkat 

dari konsentrasi 40% (44,29%) ke 20% (45,76%), kemudian 

menurun pada konsentrasi bumbu 13,3% (41,99%) dan 10 % 

(41,94%). 

Hasil penelitian ini menunjukkan rataan kadar air 

dendeng daging kambing yang diberi pembaluran dengan jahe 

emprit lebih tinggi dari temuan Nuraini (2002), juga 

menunjukkan yang melaporkan bahwa kadar air dendeng dari 

berbagai merk yang beredar di pasar memiliki kisaran 25,65%-

28,55%. Sedangkan menurut Purnomo (1996), bahwa pada 

umumnya dendeng yang beredar di pasar memiliki kadar air 

yang beragam dari 9,9% sampai 35,5% dengan kadar gula dan 

garam yang beragam. Menurut Huang dan Nip (2001), bahwa 

kadar air dendeng giling adalah 26%. 

Perbedaan kadar air dengan penelitian tersebut diduga 

karena adanya perbedaan faktor lingkungan seperti 

kelembaban, intensitas cahaya dan suhu, pengemasan dan 

mungkin juga karena bahan tambahan lainnya seperti jumlah 

gula dan garam, ini dapat difahami karena hingga saat ini 

belum ada standar mengenai komposisi bahan dan metode 

pembuatan dendeng. Menurut Purnomo (2000), bahwa gula 

dan garam berfungsi sebagai humektan yang dapat 

menurunkan kadar air dan nilai Aw dendeng. 
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Suharyanto (2007) menyatakan bahwa, semakin tinggi 

suhu udara pengeringannya semakin besar kemampuan udara 

tersebut menampung uap air dan semakin cepat dan mudah air 

untuk menguap sehingga kadar air menurun, pengeringan 

menyebabkan berkurangnya kandungan air daging sehingga 

menyebabkan kandungan bahan-bahan lain seperti protein, 

karbohidrat dan lemak dalam konsentrasi yang lebih tinggi. 

Winarno (2004) menyatakan bahwa, pengeringan adalah suatu 

metode untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air 

dari suatu bahan dengan cara menguapkan air tesebut dengan 

menggunakan energi panas, biasanya kandungan air bahan 

tersebut dikurangi sampai batas mikroorganisme tidak dapat 

tumbuh.  

Perlakuan menunjukkan perbedaan nilai rataan kadar 

air karena masing-masing diberi perlakuan konsentrasi jahe 

emprit yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi dendeng 

kambing untuk menahan atau menyerap air. Berbagai 

perlakuan terhadap daging seperti penggilingan, pembekuan, 

pencairan, peng-garaman, proses enzimatik, pemberian zat 

aditif dan pemanasan akan mempengaruhi kandungan air akhir 

daging (Bahar, 2003). Soeparno (2011) menyatakan bahwa, 

variasi komposisi kimia kadar air produk olahan berbahan 

dasar daging tergantung pada masing-masing jenis atau tipe 

pengolahan sesuai dengan persyaratan yang diperlukan dalam 

pembuatan produk-produk tersebut. Suharyanto (2007), 

berpendapat kadar air pada produk olahan daging dipengaruhi 

oleh perlakuan saat diproses pembuatan seperti perendaman 

dalam bahan pracuring maupun curing yang menggunakan air 

sebagai media dalam pengolahan produk. 

Air bebas terletak di bagian luar sehingga mudah 

lepas, sedangkan air terikat adalah kebalikkannya dimana air 
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sulit dilepaskan karena terikat kuat pada rantai protein, dan air 

dalam bentuk tidak tetap merupakan air labil sehingga mudah 

lepas bila terjadi perubahan. Winarno dan Koswara (2002), 

menyatakan kadar air dalam daging berkisar antara 60-70% 

dan apabila bahan (daging) mempunyai kadar air tidak terlalu 

tinggi atau tidak terlalu rendah yaitu kisaran 15-50% maka 

bahan (daging) tersebut dapat tahan lama selama 

penyimpanan, hal ini diperkuat oleh Purnomo (1996), bahwa 

bahan pangan setengah lembab (contohnya dendeng) berkadar 

air 20-40% tidak memerlukan penyimpanan dingin, stabil 

dalam suhu kamar dan perkembangbiakan mikroorganisme 

terhambat. 

 Hasil penelitian semakin banyak konsentrasi ekstrak jahe 

meningkatkan kadar air dendeng. Hal ini sejalan dengan 

aktifitas air (Tabel 4) yang juga semakin tinggi yang 

diakibatkan kerja dari protease jahe terhadap melonggarnya 

mikrostruktur  daging sehingga menyerap air lebih banyak 

(Soeparno, 2001). Selisih berat sebelum dan sesudah 

pengeringan adalah banyaknya air yang diuapkan. Nilai kadar 

air yang rendah akan mencegah tumbuhnya bakteri dan jamur 

yang dapat menyebabkan kerusakan pada produk (Winarno 

dan Koswara, 2002). 

 

4.2 Pengaruh Pembaluran Jahe Emprit (Zingibier 

officinale var. Rubrum) pada Daging Kambing 

terhadap Aktivitas Air Dendeng Daging Kambing 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaluran jahe 

emprit tidak memberikan pengaruh  meningkatkan aktivitas air 

dendeng daging kambing secara signifikan (P>0,05). Data 

hasil pengujian dan analisis terhadap aktivitas air dapat dilihat 
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pada (Lampiran 7). Rataan hasil pengujian aktivitas air 

dendeng daging kambing  dengan perlakuan pembaluran jahe 

emprit dengan konsentrasi yang berbeda dapat dilihat pada 

Tabel 4.  

Tabel 4. Rataan aktivitas air dendeng daging kambing dengan 

pembaluran jahe emprit dengan konsentrasi yang 

berbeda 

            Perlakuan Aktivitas Air  

             J0 (0%) 0,67+0,04 

             J1 (5%) 0,69+0,01 

             J2 (10%) 0,71+0,03
 

             J3 (15%) 0,72+0,02
 

Aktivitas air (Aw) menggambarkan banyaknya air 

bebas pada daging yang dapat digunakan untuk aktivitas 

biologis mikroorganisme, oleh karenanya nilai Aw berkaitan 

dengan tingkat keawetan suatu bahan pangan.   Hasil 

penelitian ini aktivitas air dendeng daging kambing yang 

diberi pembaluran jahe emprit dengan konsentrasi yang 

tertinggi  sebesar 0,72+0,02, sedangkan aktivitas air dendeng 

daging kambing tanpa pembaluran jahe terendah 0,67+0,04. 

Semakin tinggi tingkat pembaluran jahe maka nilai aktivitas 

air (Aw) dari dendeng kambing mengalami peningkatan. 

Penggunaan jahe dapat memperbaiki kualitas daging baik 

secara fisik, kimiawi dan aktivitas air (Aw) karena jahe 

memiliki zat aktif yang terdapat pada minyak volatile (volatile 

oil). Zat aktif tersebut dapat berfungsi sebagai antioksidan 

alami (natural antioxidant) yang dapat menurunkan tingkat 

oksidasi dan mencegah bau (off-flavor). Antioksidan ini dapat 

bekerja pada daging sebelum ataupun sesudah pengolahan. 
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Sudarmadji, Haryono dan Suhardi (1997), menyatakan bahwa 

bahan pangan mempunyai aktivatas air rendah apabila 

tersusun dari bahan-bahan yang mudah mengikat air, sehingga 

air bebas relatif menjadi lebih kecil. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aw dendeng 

kambing mengalami peningkatan dengan pembaluran jahe 

emprit. Menurut (Akhadiyah dan Jaya, 2012) pembaluran jahe 

1-15% menunjukkan Aw lebih tinggi yaitu 0,90. Penelitian 

menunjukkan konsentrasi  tersebut  kerja  enzim  sudah 

maksimal  dan  telah  menyebar  keseluruh dendeng  sapi  serta  

enzim  proteolitik  telah bekerja  sebagai  katalisator  dalam  

proses keempukan,  sedangkan  dari  hasil  penelitian 

menunjukkan  bahwa  pembaluran jahe emprit tidak 

memberikan pengaruh yang nyata dalam  Aw dendeng 

kambing. Hal  ini diduga  pada  pembaluran  tersebut  kerja  

enzim kurang  maksimal,  sehingga  dengan perbedaan  

presentase pembaluran jahe  tersebut  kemampuan  untuk 

menghidrolisa  protein  selama  pembaluran jahe tidak banyak 

terjadi perubahan. 

Proses pembuatan dendeng dilakukan dengan proses 

pengeringan. Pengeringan adalah suatu proses pengolahan 

yang dilakukan dengan cara dijemur atau dioven dengan 

tujuan untuk mengawetkan makanan dengan jalan 

menurunkan kadar air/aktivitas air (Aw) sampai kadar 15– 20 

karena bakteri tidak dapat tumbuh pada nilai aw dibawah 0,91 

dan jamur tidak dapat tumbuh pada Aw dibawah 0,70 – 0,75 

(Safnowandi, 2002). 

Nilai Aw hasil penelitian ini ternyata masih lebih 

tinggi dari pada Aw dendeng pada umumnya. Tingginya nilai 

Aw pada penelitian ini mungkin disebabkan oleh konsentrasi 

jahe emprit yang digunakan semakin meningkat sehingga 
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menyebabkan Aw dendeng menjadi tinggi, namun demikian 

Aw ini masih termasuk dalam kisaran Aw bahan makanan 

semi basah, yaitu 0,60-0,92. Menurut Purnomo (2000) 

dendeng memiliki Aw 0,60-0,80. Menurut Huang dan Nip 

(2001) dendeng sayat memiliki Aw 0,52-0,67 dan dendeng 

giling memiliki Aw 0,62-0,66, tetapi dendeng yang beredar di 

pasaran pada umumnya memiliki Aw 0,40-0,50.  

 
4.3 Pengaruh Pembaluran Jahe Emprit (Zingibier 

officinale var. Rubrum) pada Daging Kambing 

terhadap Kadar Protein Dendeng Daging Kambing 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaluran jahe 

emprit memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap 

kadar protein dendeng daging kambing. Data hasil pengujian 

dan analisis terhadap kadar protein dapat dilihat pada 

(Lampiran 8). Peningkatan kadar protein ini dikarenakan 

adanya proses pengeringan dan konsentrasi jahe dalam proses 

pembaluran semakin meningkat sehingga kandungan protein 

meningkat. Rataan hasil pengujian kadar protein dendeng 

daging kambing  dengan perlakuan pembaluran jahe emprit 

dengan konsentrasi yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 5.

  

Tabel 5. Rataan kadar protein (%) dendeng daging kambing 

dengan pembaluran jahe emprit dengan konsentrasi 

yang berbeda 

        Perlakuan           Kadar Protein (%)  

J0 (0%)                     39,97+0,30
a
  

J1 (5%)        40,90+0,49
ab

  

 J2 (10%)       41,09+0,69 
b 

 

 J3 (15%)       41,73+0,47
  b 
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Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama  

menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05). 

 
Kadar protein dendeng daging kambing yang diberi 

pembaluran jahe emprit dengan konsentrasi yang tertinggi  

sebesar 41,73+0,47%, sedangkan kadar  protein dendeng 

daging kambing tanpa pembaluran terendah 39,97+0,30%. 

Hasil ini sesuai dengan standar SNI (1992) yang mensyaratkan 

kadar protein dendeng sapi minimal 30% dan menurut Huang 

dan Nip (2001) bahwa kadar protein dendeng giling adalah 

sebesar 35% (basis berat kering). 

Perlakuan pembaluran ekstrak jahe emprit dengan 

konsentrasi yang berbeda  menyebabkan kadar protein daging 

meningkat, dimana konsentrasi ekstrak jahe emprit 15% 

menghasilkan kadar protein yang paling tinggi, namun 

hasilnya tidak berbeda nyata dengan konsentrasi ekstrak jahe 

10%. Semakin tinggi tingkat pembaluran jahe, akan 

meningkatkan kadar protein dari dendeng kambing. Menurut 

Usmiati (2009), jahe mengandung kabohidrat 10,1 g, potein 

1,5 g dan lemak 1 g. Kadar protein dendeng kambing pada 

penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Afrila (2001) yang 

melaporkan bahwa dendeng sapi yang dibuat dengan 

pembaluran ektrak jahe 0-15%  akan mengalami peningkatan 

protein dimana diperoleh hasil terendah 53,23% dan tertinggi 

57,43%. Hal ini karena jumlah protein yang ada dalam daging 

sapi per konsentrasi jahe yang digunakan dalam pembuatan 

dendeng sapi semakin besar, karena protein yang tertinggi 

hanya terdapat pada daging sapi yang diberi jahe dengan 

konsentrasi terbesar, sehingga kadar protein meningkat karena 

faktor tersebut.  
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Hal ini disebabkan adanya enzim zingibain jahe yang 

membuat struktur daging menjadi longgar dan selanjutnya 

menghidrolisa protein daging sehingga menjadi struktur yang 

lebih sederhana. Winarno (2004) menyatakan bahwa proses 

pengeringan akan menyebabkan terjadinya peningkatan kadar 

protein dari produk, hal ini disebabkan oleh adanya 

peningkatan konsentrasi ion nitrogen, dimana selama 

pengeringan berlangsung terjadi pelepasan molekul air oleh 

protein daging sehingga konsentrasi protein daging meningkat 

oleh adanya penurunan berat bahan. 

 

4.4 Pengaruh Pembaluran Jahe Emprit (Zingibier 

officinale var. Rubrum) pada Daging Kambing 

terhadap Kadar Lemak Dendeng Daging Kambing 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaluran jahe 

emprit memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap 

kadar lemak dendeng daging kambing. Data hasil pengujian 

dan analisis terhadap kadar lemak dapat dilihat pada 

(Lampiran 9). Rataan hasil pengujian kadar lemak dendeng 

daging kambing  dengan perlakuan pembaluran jahe emprit 

dengan konsentrasi yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 6.  

Tabel 6. Rataan kadar lemak (%) dendeng daging kambing 

dengan pembaluran jahe emprit dengan konsentrasi 

yang berbeda 

       Perlakuan                        Kadar Lemak (%)  

 J0 (0%)                           10,14+0,66
a
  

 J1 (5%)                   9,88+0,45
 
 
ab

  

   J2 (10%)                   8,92+0,62
     b 

 

   J3 (15%)                   8,07+0,50
     b 
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Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama  

menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05).  

Berdasarkan hasil dari Tabel 6 diatas, dapat dilihat 

bahwa rata-rata kadar lemak tertinggi diberikan oleh dendeng 

daging kambing tanpa pembaluran yaitu sebesar 10,14+0,66%. 

Tabel 6 menunjukkan bahwa dengan konsentrasi jahe emprit 

yang meningkat maka kadar lemak akan semakin menurun 

dimana  diberikan oleh dendeng daging kambing yang diberi 

pembaluran jahe emprit sebesar 15%, yaitu sebesar 

8,07+0,50%. Soeparno (2011) menyatakan bahwa, variasi 

komposisi kimia antara kadar lemak dan protein pada daging 

saling merefleksikan antara satu dengan lainnya dimana 

apabila kadar protein rendah maka kadar lemak akan tinggi 

begitu pula sebaliknya. 

Keberadaan lemak pada dendeng penting diperhatikan 

karena ini terkait dengan aktivitas oksidasi. Oksidasi dapat 

menurunkan kualitas dendeng yaitu menjadi tengik. Rataan 

kadar lemak dendeng dengan pembaluran jahe emprit dengan 

konsentrasi 15% (8,07+0,50%) mengalami penurunan bila 

dibandingkan dengan kadar lemak dendeng daging kambing 

(10,14+0,66%) sebagaimana terlihat pada tabel 6. Penurunan 

ini diduga karena pengaruh pengeringan selama pembuatan 

dendeng. Pengeringan yang dilakukan pada penelitian ini 

adalah dengan oven suhu 80 
0
C selama 4-5 jam. Pada saat 

pengeringan terjadi peningkatan suhu dan lemak menjadi 

meleleh. Menurut Agustia (2009) bahwa pada saat terjadi 

pemanasan maka lemak menjadi meleleh dan mengalir dari 

permukaan bahan. Hilangnya lemak ini proporsional dengan 

intensitas pemanasan dan lamanya proses pemasakan.  
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4.5 Pengaruh Pembaluran Jahe Emprit (Zingibier 

officinale var. Rubrum) pada Daging Kambing 

terhadap Kadar Abu Dendeng Daging Kambing 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaluran jahe 

emprit memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap 

kadar abu dendeng daging kambing. Data hasil pengujian dan 

analisis terhadap kadar abu dapat dilihat pada (Lampiran 10). 

Peningkatan kadar abu ini dikarenakan semakin tingginya 

konsentrasi jahe emprit yang digunakan dalam proses 

pembaluran sehingga mineral yang terdapat pada dendeng 

daging kambing akan semakin meningkat. Rataan hasil 

pengujian kadar abu dendeng daging kambing  dengan 

perlakuan pembaluran jahe emprit dengan konsentrasi yang 

berbeda dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Rataan kadar abu (%) dendeng daging kambing 

dengan pembaluran jahe emprit dengan konsentrasi 

yang berbeda 

       Perlakuan                       Kadar Abu (%)  

      J0 (0%)                     7,29+0,18
a
  

      J1 (5%)                      7,56+0,23
ab

  

      J2 (10%)                       8,02+0,12 
 bc 

 

      J3 (15%)                        8,17+0,47  
  c 

 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama  

menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05).  

 
Kadar abu dendeng daging kambing semakin meningkat 

seiring dengan meningkatnya konsentrasi gelatin sebagai 

bahan pembaluran. Nilai kadar abu tertinggi terdapat pada 

perlakuan sebesar 8,17+0,47%, kadar abu terendah terdapat 
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pada dendeng daging kambing tanpa pembaluran dengan 

jumlah sebesar 7,29+0,18%. Rataan kadar abu ini hampir sama 

dibandingkan rataan hasil penelitian Suharyanto (2002) yang 

menyatakan bahwa kadar abu dendeng domba sebesar 7,59% 

bahan kering. Perbedaan ini mungkin karena adanya 

perbedaan metode pembuatan dendeng. 

Abu adalah zat anorganik sisa hasil pembakaran suatu 

bahan organik. Kandungan abu dan komposisinya tergantung 

pada macam bahan dan cara pengabuannya. Kadar abu ada 

hubungannya dengan mineral suatu bahan. Mineral yang 

terdapat dalam suatu bahan merupakan dua macam garam 

yaitu garam organik dan garam anorganik, yang termasuk 

dalam garam organik misalnya garam-garam asam mallat, 

oksalat, asetat, pektat. Sedangkan garam anorganik antara lain 

dalam bentuk garam fosfat, karbonat, khlorida, sulfat, nitrat. 

Selain kedua garam tersebut, kadang-kadang mineral 

berbentuk sebagai senyawa kompleks yang bersifat organik. 

Apabila akan ditentukan jumlah mineralnya dalam bentuk asli 

sangat sulit, oleh karena itu biasanya dilakukan dengan 

menentukan sisa-sisa pembakaran garam mineral tersebut, 

yang dikenal dengan pengabuan (Miller, 1996). 

Jahe emprit (Zingibier officinale var. Rubrum) 

merupakan salah satu tanaman yang kandungan mineralnya 

terdiri atas kalium, natrium, magnesium, kalsium, besi dan 

fosfor (Surya dan Yuwono, 2010). Faktor lain yang 

menyebabkan meningkatnya kadar abu adalah proses 

pembaluran dengan konsentrasi jahe emprit yang semakin 

meningkat. Proses pembaluran dengan konsentrasi yang 

semakin tinggi menyebabkan meningkatnya mineral dalam 

dendeng daging kambing.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Kesimpulan 

1. Pembaluran jahe emprit pada daging kambing dapat 

meningkatkan kualitas dendeng kambing ditinjau dari 

meningkatnya protein, abu dan menurun kadar lemak 

secara nyata, sedang kadar air dan Aw cenderung 

meningkat tidak nyata. 

2. Pembaluran jahe emprit pada dendeng daging 

kambing pada konsentrasi 15% memberikan pengaruh 

yang terbaik ditinjau dari kadar air (31,25+0,42)%, 

Aw (0,72+0,02),  kadar protein (41,73+0,47)%, lemak 

(8,07+0,50)% dan abu (8,17+0,47)%.  

5.2   Saran 

Disarankan pada penelitian dendeng kambing 

menggunakan konsentrasi jahe emprit lebih dari 15 % untuk 

mengetahui persentase yang maksimal dalam meningkatkan 

kualitas dendeng daging kambing. 
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Lampiran 

 

Lampiran 1. Prosedur Pengukuran Kadar Air Daging 

Dengan Metode Thermogravitimetri 

(Sudarmadji, Haryono dan Suhardi, 1997) 

Cara kerja : 

1. Botol timbang dikeringkan dengan cara dimasukkan 

dalam oven pada suhu 105 
0
C selama 24 jam, 

kemudian dimasukkan ke dalam eksikator selama 30 

menit, setelah itu botol ditimbang dengan 

menggunakan timbangan analitik (X gram). 

2. Sampel yang telah dihaluskan ditimbang sebanyak 5 

gram, kemudian dimasukkan dalam botol timbang 

yang telah diketauhi beratnya dan ditimbang kembali 

(Y gram). 

3. Sampel dalam botol timbang dikeringkan dalam oven 

pada kisaran suhu 100-105 
0
C selama 3-5 jam, 

didinginkan dalam eksikator selama 30 menit, sampel 

yang sudah dingin ditimbang. Perlakuan ini diulang 

sampai dicapai berat konstan (Z gram) yaitu selisih 

penimbangan berat sampel berturut-turut kurang dari 

0,2 mg. 

4. Dimasukkan dalam oven lagi selama 30 menit, 

kemudian didinginkan dalam eksikator  dan 

ditimbang. Perlakuan ini diulang sampai tercapai berat 

konstan. 

Kadar air dapat ditentukan dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 
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Lampiran 2. Prosedur Pengukuran Aw dengan Retronic 

Hygroscopic  (Purnomo, 1995) 

 

 Prosedur pengukuran Aw adalah sebagai berikut: 

1. Dipilih 5 macam garam dengan mutu kemurnian 

tinggi (Analitical Reagent) dengan nilai ERH berkisar 

antara perkiraan nilai ERH sampel. 

2. Dibuat larutan jenuh dan diatur suhu larutan pada suhu 

25 
0
C + 1 

0
C dengan dimasukkan ke dalam penangas 

air. 

3. Diatur ERH larutan garam jenuh dan dicatat respon 

pada retronic hygroscopic, selama 15, 30, 45 dan 60 

menit. Pengukuran  dan nilai sampel sama dengan 

pengukuran ERH garam. 

4. Dibuat kurva kalibrasi dari data pengukuran dan nilai 

ERH larutan garam jenuh yang dapat dibuka pada 

referensi. 

5. Selanjutnya di konversikan nilai ERH sampel yang 

telah dikalibrasikan ke dalam Aw sebagai berikut: Aw 

= ERH/100 
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Lampiran 3. Prosedur Pengukuran Kadar Protein Dengan 

Metode Kjeldahl (Sudarmadji, Haryono dan 

Suhardi, 1997) 

Tahap I : Destruksi 

1. Bahan ditimbang + 500 mg menggunakan timbangan 

analitik, kemudian ditempatkan pada labu Kjeldahl 

yang telah berisi H2SO4 98% dan satu tablet kjeldahl 

(7,5 g K2S2O4 dan 0,35 g HgO). 

2. Digestor dipanaskan dengan mengatur suhu pada 250 
0
C selama 15 menit. 

3. Labu Kjeldahl dimasukkan pada digestor, selanjutnya 

pengatur suhu pada digestor dinaikkan sampai 410 
0
C.  

 

Tahap II : Destilasi 

1. Aquadest dan larutan NaOH 50% + 50 ml 

ditambahkan dalam labu Kjeldahl, kemudian pasang 

segera tabung Kjeldahl dalam alat distilasi (Distiller 

inlet). 

2. Erlenmayer  250 ml yang berisi larutan H3BO3 4% 

dimasukkan pada Distiller outlet,tepat dibawah 

kondensor harus terendam dalam larutan H3BO3. 

Untuk  mengetauhi asam dalam keadaan berlebihan 

maka diberi indicator (metil red + BCG). 

Perhitungan kadar protein :  

                
                          

                    
 x N HCl x 0,014  
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Lampiran 4. Prosedur Pengukuran Kadar Lemak 

(Sudarmadji, 1997) 

  

Penentuan kadar lemak dengan metode Soxhlet 

dengan prosedur kerja sebagai berikut: 

1. Bahan yang telah dihaluskan, ditimbang dengan teliti 

sebanyak 2 g. 

2. Sampel dimasukkan ke dalam tabung ekstraksi soxhlet 

dalam thimble. 

3. Air pendingin dialirkan melalui kondensor. 

4. Tabung ekstrksi dipsang pada alat destilasi soxhlet 

dengan pelarut PE secukupnya selama 4-8 jam, setelah 

residu dalam tabung diaduk, ekstraksi dilanjutkan lagi 

selama 2 jam dengan pelarut yang sama. 

5. PE yang telah mengandung ekstrak lemak 

dipindahkan dalam botol timbang yang bersih 

kemudian diuapkan dengan penangas air sampai 

sedikit pekat, dilanjutkan pengeringan dalam oven 100 
0
C sampai beratnya konstan. 

6. Berat residu dalam botol timbang dinyatakan sebagai 

berat lemak. 

Perhitungan:                                      

Kadar Lemak (%)  
                  –                
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Lampiran 5. Prosedur Pengukuran Kadar Abu 

(Sudarmadji, Haryono dan Suhardi, 1996) 

 

 Pengukuran kadar abu total dilakukan dengan metode 

drying ash.  

1. Sampel sebanyak 3 g ditimbang pada cawan yang 

sudah diketahui  bobotnya.  

2.  diarangkan di atas nyala pembakaran dan diabukan 

dalam tanur pada suhu 550 ºC hingga pengabuan 

sempurna.  

3. Setelah itu didinginkan dalam  eksikator dan 

ditimbang hingga  diperoleh  bobot tetap. Kadar abu 

dihitung dengan rumus: 

Kadar abu (%)  
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Lampiran 6. Analisis Statitik Pengaruh Pembaluran Jahe 

Emprit (Zingibier officinale var. Rubrum) 

pada Daging Kambing terhadap Kadar Air (%) 

Dendeng Daging Kambing 

 Perlakuan 

 Ulangan J0 J1 J2 J3 

1 29,35 29,64 31,78 31,18 

2 28,17 30,19 29,66 30,86 

3 30,20 30,45 30,77 31,70 

Total 87,72 90,28 92,21 93,74 

Rataan 29,24 30,09 30,74 31,25 

SD 1,02 0,41 1,06 0,42 

 
∑  = 29,35 + 28,17 +......+ 31,70 = 363,95 

 

∑∑                             

 

   

 

   

         

 

    
∑    

 
  

       

  
          

 

             
∑    

 
     

               

 
         

 

        ∑∑                               
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Tabel Analisis of Varians 

Sumber 

Ragam 

db JK KT Fhitung  F  0,05   F  0,01 

Perlakuan 3 6,75 2,25  3,57   4,07    7,58 

Galat 8 5,03 0,63    

Total 11 11,8     

Karena F hitung < F tabel maka hipotesis H0 diterima dan H1 ditolak 

Kesimpulan 

Pembaluran Jahe Emprit (Zingibier officinale var. 

Rubrum) pada Daging Kambing tidak berpengaruh terhadap 

kadar air Dendeng Daging Kambing 
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Lampiran 7. Analisis Statitik Pengaruh Pembaluran Jahe 

Emprit (Zingibier officinale var. Rubrum) 

pada Daging Kambing terhadap Aktifitas Air 

(Aw) Dendeng Daging Kambing 

 

 

∑  = 0,686 + 0,632 +......+ 0,711 = 8,388 

 

∑∑                             

 

   

 

   

      

 

    
∑    

 
  

     

  
        

 

             
∑    

 
     

             

 
           

 

        ∑∑                          

 

   

 

   

 

 
                                                

 Perlakuan 

 Ulangan J0 J1 J2 J3 

1 0,686 0,688 0,679 0,716 

2 0,632 0,681 0,723 0,74 

3 0,698 0,709 0,725 0,711 

Total 2,02 2,08 2,13 2,17 

Rataan 0,67 0,69 0,71 0,72 

SD 0,04 0,01 0,03 0,02 
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Tabel Analisis of Varians 

Sumber 

Ragam 

db JK KT F hitung F  0,05 F 0,01 

Perlakuan 3 0,0042 0,001414 2,39 4,07 7,58 

Galat 8 0,0048 0,000591    

Total 11 0,009     

Karena F hitung < F tabel maka hipotesis H0 diterima dan H1 ditolak 

Kesimpulan 

Pembaluran Jahe Emprit (Zingibier officinale var. 

Rubrum) pada Daging Kambing tidak berpengaruh terhadap 

aktivitas air (Aw) Dendeng Daging Kambing. 
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Lampiran 8. Analisis Statitik Pengaruh Pembaluran Jahe 

Emprit (Zingibier officinale var. Rubrum) 

pada Daging Kambing terhadap Kadar Protein 

(%) Dendeng Daging Kambing 

 Perlakuan 

 Ulangan J0 J1 J2 J3 

1 40,12 41,2 40,29 41,34 

2 39,62 40,33 41,55 42,25 

3 40,17 41,16 41,42 41,6 

Total 119,91 122,69 123,26 125,19 

Rataan 39,97 40,90 41,09 41,73 

SD 0,30 0,49 0,69 0,47 

 

∑  = 40,12 + 39,62 +......+ 41,6 = 491,05 
 

∑∑                            

 

   

 

   

         

 

    
∑    

 
  

       

  
           

 

             
∑    

 
     

                 

 
         

 

        ∑∑                               
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Tabel Analisis of Varians 

Sumber 

Ragam 

db JK KT Fhitung  F  0,05   F  0,01 

Perlakuan 3 4,76 1,59   6,14   4,07    7,58 

Galat 8 2,07 0,26    

Total 11 6,83      

Karena F hitung > F tabel maka hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima 

Kesimpulan 

Pembaluran Jahe Emprit (Zingibier officinale var. 

Rubrum) pada Daging Kambing berpengaruh nyata terhadap 

kadar protein Dendeng Daging Kambing 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 

 
          ,306 

                 √
         

 
      √

        

 
       

 

Tabel uji BNT  

Perlakuan Rataan Notasi 

J0 39,97 a 

J1 40,90   ab 

J2 41,09     b 

J3 41,73     b 
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Lampiran 9. Analisis Statitik Pengaruh Pembaluran Jahe 

Emprit (Zingibier officinale var. Rubrum) 

pada Daging Kambing terhadap Kadar Lemak 

(%) Dendeng Daging Kambing 

 Perlakuan 

 Ulangan J0 J1 J2 J3 

1 10,73 10,36 10,19 7,73 

2 10,27 9,83 8,50 8,65 

3 9,42 9,46 8,07 7,84 

Total 30,42 29,65 26,76 24,22 

Rataan 10,14 9,88 8,92 8,07 

SD 0,66 0,45 0,62 0,50 

 

∑  = 10,73 + 10,27 +......+ 7,84 = 111,05 

 

∑∑                            

 

   

 

   

        

 

    
∑    

 
  

       

  
          

 

             
∑    

 
     

               

 
         

 

        ∑∑                              
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Tabel Analisis of Varians 

Sumber 

Ragam 

db JK KT Fhitung  F  0,05  F  0,01 

Perlakuan 3 8,06  2,68   4,98    4,07   7,58 

Galat 8 4,31  0,54    

Total 11 12,37      

 Karena F hitung > F tabel maka hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima 

Kesimpulan 

Pembaluran Jahe Emprit (Zingibier officinale var. 

Rubrum) pada Daging Kambing berpengaruh nyata terhadap 

kadar lemak Dendeng Daging Kambing. 

 Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 

 
          ,306 

                 √
         

 
      √

        

 
       

 
Tabel uji BNT  

Perlakuan Rataan Notasi 

J0 10,14 a 

J1 9,88   ab 

J2 8,92    b 

J3 8,07    b 
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Lampiran 10. Analisis Statitik Pengaruh Pembaluran Jahe 

Emprit (Zingibier officinale var. Rubrum) 

pada Daging Kambing terhadap Kadar Abu 

(%) Dendeng Daging Kambing 

 Perlakuan 

 Ulangan J0 J1 J2 J3 

1 7,35 7,45 8,11 7,98 

2 7,44 7,82 8,07 8,71 

3 7,09 7,41 7,88 7,83 

Total 21,88 22,68 24,06 24,52 

Rataan 7,29 7,56 8,02 8,17 

SD 0,18 0,23 0,12 0,47 

 

∑  = 7,35 + 7,44 +......+ 7,83 = 93,14 

 

∑∑                          

 

   

 

   

       

 

    
∑    

 
  

      

  
         

 

             
∑    

 
     

               

 
         

 

        ∑∑                           
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Tabel Analisis of Varians 

Sumber 

Ragam 

db JK KT Fhitung  F  0,05  F  0,01 

Perlakuan 3 1,49  0,49   6,18    4,07   7,58 

Galat 8 0,64  0,08     

Total 11 2,13     

Karena F hitung > F tabel maka hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima 

Kesimpulan 

Pembaluran Jahe Emprit (Zingibier officinale var. 

Rubrum) pada Daging Kambing berpengaruh nyata terhadap 

kadar abu Dendeng Daging Kambing. 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 

 
          ,306 

 

                 √
         

 
      √

        

 
       

 
Tabel uji BNT  

Perlakuan Rataan    Notasi 

J0 7,29       a 

J1 7,56       ab 

J2 8,02         bc 

J3 8,17           c 

 

 

 


