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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the effect of differences in 

the ratio battering of Emprit Ginger (Zingiber officinale var 

Rubrum) to physical and organoleptic quality  of goat dendeng. 

The materials used were extract of Emprit Ginger (Zingiber 

officinale var Rubrum) and goat meat. The design used was 

Completely Randomized Design with 4 treatments, namely the 

addition of smaering of Emprit Ginger extract such as without 

Emprit Ginger (P0); 5% (P1); 10% (P2) and 15% (P3). The 

collected data was analyzed using analysis of variance 

(ANOVA) which was folllowed by the Significant Diference 

method. The results showed that Emprit Ginger battering on 

goat meat with different concentrations gave no significant 

effect on the pH whereas the tenderness of effect highly 

significant to goat dendeng. Sweet taste, color and aroma on the 

organoleptic test had a significant difference and gave no 

significant difference for color, texture, aroma and flavor to 

goat dendeng. The conclution recommended research to 

improve using ginger concentrations at 15% with physical 

variable , texture (15.8 N) and the lowest pH (5.46) and sensory 

test with savoury (6.37), highest texture point (6.33) in the 

manufacturing of goat dendeng because it produces at the best 

physical and sensory test quality 
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RINGKASAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober – 12 

Desember 2013 bertempat di Laboratorium Teknologi Hasil 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya dan 

laboratorium Pangan Universitas Brawijaya,  yang  bertujuan 

untuk mengetahui sifat fisik dan organoleptik dendeng daging 

kambing giling yang diberi baluran Jahe Emprit (Zingibier 

officinale var Rubrum).  

Materi yang digunakan adalah dendeng daging kambing . 

Metode penelitian  adalah percobaan dengan Rancangan Acak 

Lengkap menggunakan 4 perlakuan yaitu pembaluran Jahe 

Emprit pada dendeng giling daging kambing dengan 

konsentrasi 0%, 5%, 10% dan 15%, dan masing-masing 

perlakuan dilakukan 3 ulangan. Variabel yang diamati adalah 

kualitas fisik yaitu keempukan, nilai pH dendeng serta uji 

organoleptik yang meliputi warna, rasa, bau, tekstur. Analisis 

data menggunakan analisis ragam, dilanjutkan dengan uji beda 

nyata terkecil (BNT) untuk pengamatan yang menunjukkan 

perbedaan pengaruh. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaluran Jahe 

Emprit pada dendeng daging kambing memberikan pengaruh 

pada nilai organoleptik warna, rasa manis, aroma, yang cukup 

disukai dan rasa gurih serta tekstur yang lebih disukai seiring 

dengan penambahan konsentrasi jahe. Semakin banyak 

konsentrasi yang dibalurkan semakin meningkat juga nilai 
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kualitas fisiknya, semakin rendah nilai pH dan semakin empuk 

tekstur yang dihasilkan dimana semakin empuk teksturnya 

semakin disukai oleh panelis. 

Kesimpulannya adalah pembaluran dengan menggunakan 

Jahe Emprit sebanyak 15% pada daging kambing menghasilkan 

dendeng dengan kualitas fisik dan organoleptik terbaik yang 

dapat diterima panelis dengan nilai kualitas fisik, nilai 

keempukan terendah (15,8 N) serta pH terendah (5,46) dan 

organoleptik dengan tingkat gurih (6,37) serta tekstur tertinggi 

(6,33). Disarankan untuk penelitian selanjutnya, pembaluran 

jahe pada daging kambing sebaiknya digunakan minimal 15% 

agar dapat ditemukan konsentrasi yang memberikan pengaruh 

optimal pada dendeng kambing. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Daging kambing merupakan pilihan jenis daging yang 

kurang digemari oleh masyarakat, karena bau prengus (bau 

khas kambing). Data rata-rata tahun 2007 – 2011 Susenas 2012 

menyebutkan bahwa konsumsi daging sapi mencapai 0,3754 

Kg/kapita, daging ayam 0,3056 Kg/kapita, daging kambing 

0,0312 Kg/kapita. Cukup jelas dari data yang ada bahwa 

konsumsi daging kambing masih sangat minim dibanding 

konsumsi daging ayam dan daging sapi.  

 Pada umumnya penyembelihan kambing yang kurang 

benar menyebabkan bau prengus tersebut muncul, namun jika 

penyembelihan serta proses pengulitan dilakukan secara benar 

diyakini bahwa bau prengus tersebut tidak akan muncul. 

Pengolahan daging kambing pada umumnya adalah dibuat sate, 

gulai, sop yang olahannya tidak bisa disimpan lama pada suhu 

kamar, sehingga perlu dilakukan diversifikasi produk olahan 

daging dengan membuat produk dendeng yang olahannya dapat 

disimpan lama.  

Dendeng merupakan salah satu bentuk awetan daging 

yang praktis dan cukup dikenal oleh masyarakat. Ada 2 jenis 

dendeng yang sering di konsumsi masyarakat yaitu dendeng 

sayat dimana dalam prosesnya daging di sayat kemudian diberi 

bumbu dan dendeng giling yang dalam prosesnya daging 

digiling kemudian dicampur bumbu. 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 
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prengus pada dendeng daging kambing yang dihasilkan. 

Pengeringan dendeng dengan menggunakan energi panas 

bertujuan menghilangkan sebagian besar air sampai batas 

dimana mikroorganisme tidak dapat tumbuh lagi (Setianingtias, 

2005). Selanjutnya Setianingtias (2005) menyebutkan bahwa 

metode pengeringan dan penambahan bumbu sangat 

mempengaruhi hasil akhir yang dapat mempengaruhi keinginan 

serta selera masyarakat. 

Pengempukan daging kambing sebagai bahan dendeng 

dilakukan untuk meningkatkan nilai organoleptik warna, rasa, 

bau, tekstur dengan enzim Protease yang didapat dari jahe 

digunakan sebagai enzim pengempuk pada daging kambing. 

Muqtafa (2006) penambahan parutan jahe memberikan 

perbedaan cukup nyata terhadap tekstur daging sapi. Kelebihan 

enzim Protease pada jahe adalah tidak mengurangi rasa bahkan 

cenderung menambah aroma yang cukup disukai konsumen 

berbeda dengan enzim papain yang berasal dari pepaya muda, 

dengan rendeman rendah yaitu hanya 0,013% dan dapat 

menyebabkan daging berubah rasa, oleh karena itu diperlukan 

enzim Protease jahe yang memiliki rendeman tinggi dan mudah 

didapat (Anonimous, 2009). Rimpang jahe merupakan sumber 

Protease yang memiliki rendeman 2,3% atau 176 kali lebih 

banyak dari papain. Rimpang jahe sudah lama dikenal dan 

dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan, bumbu masakan, 

kosmetika dan minuman di Indonesia. Jahe mengandung dua 

enzim pencernaan penting yaitu, (1) Protease yang berfungsi 

memecah protein, (2) Lipase yang berfungsi memecah lemak. 

Kedua enzim ini membantu tubuh mencerna dan menyerap 

makanan (Anonimous, 2012). 

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dilakukan 

penelitian tentang pengaruh pembaluran Jahe Emprit (Zinger 
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Officinale var Rubrum) pada daging kambing terhadap kualitas 

fisik dan organoleptik dendeng daging kambing. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh pembaluran Jahe Emprit (Zingibier 

officinale var. Rubrum) pada daging kambing terhadap kualitas 

fisik dan organoleptik pada dendeng daging giling. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat fisik dan 

organoleptik dendeng daging kambing giling yang diberi 

baluran Jahe Emprit (Zingibier officinale var. Rubrum). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini untuk memberikan informasi 

tentang bagaimana sifat fisik dan organoleptik dendeng daging 

giling yang diberi baluran Jahe Emprit (Zingibier officinale var. 

Rubrum). 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Daging adalah produk pangan yang mudah rusak oleh 

adanya aktifitas mikroorganisme perusak maka dengan 

demikian diperlukan adanya tindakan penanganan khusus 

berupa pengawetan. Pengawetan daging merupakan suatu cara 

menyimpan daging dengan menggunakan berbagai cara salah 

satunya adalah pengawetan dengan pengeringan dalam hal ini 

berupa dendeng. Tujuan pengawetan adalah menjaga ketahanan 

dan kualitas agar tidak terjadi kerusakan selama penyimpanan, 

sehingga tidak terjadi perubahan warna, bau, rasa yang 

mempengaruhi tingkat kesukaan konsumen (Setianingtias, 

2005) 
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Daging kambing merupakan pilihan jenis daging yang 

tidak terlalu disukai oleh konsumen karena bau khas (prengus) 

yang dihasilkan selama proses penyembelihan dan pengulitan, 

oleh karena itu perlu diadakan pengolahan produk yang lebih 

bervariatif agar dapat meningkatkan kesukaan masyarakat pada 

daging kambing. Berdasarkan jenis olahan daging kambing, 

kebanyakan produksinya tidak memiliki masa simpan yang 

lama dalam suhu ruang, oleh karena itu perlu diadakan 

diversifikasi produk menjadi olahan yang lebih beragam dengan 

masa simpan yang lebih lama misalnya produk dendeng. 

Pembuatan produk dendeng kambing perlu ditambahkan jahe 

untuk meningkatkan citarasa produk dendeng (Anonimous, 

2000). 

Jahe merupakan tanaman rempah-rempah yang biasa 

digunakan untuk keperluan sehari-hari misal dalam hal 

pengobatan, pemberi cita rasa makanan karena memiliki aroma 

yang harum serta memiliki kandungan enzim Protease sebagai 

pengempuk daging (Anonimous, 2000). Menurut Foster (2000) 

jahe merupakan rempah-rempah beraroma, mempunyai rasa 

pedas dan hangat, dan umumnya digunakan sebagai bahan 

penambah cita rasa pada produk-produk seperti daging. 

Komposisi kimia jahe terdiri dari minyak atsiri 2-3% pati resin, 

asam-asam organic asam malat, asam oksalat dan gingerin 

(Anonimous, 2012). Swacita (2002) memanfaatkan enzim 

Protease pada jahe sebagai pengempuk daging sapi. Dimana 

Protease jahe sebesar 0,075% dapat mengempukkan  daging 

sapi dan  meningkatkan  persentase protein terlarut paling cepat 

dalam waktu 30 menit. 

Berdasarkan  penelitian  Muqtafa (2006) menunjukkan 

bahwa pembaluran parutan jahe pada daging sapi dapat 

meningkatkan keempukan. Oleh karena itu dilakukan penelitian 
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untuk mengetahui perbedaan kualitas fisik dan organoleptik 

dendeng kambing giling yang diberi penambahan jahe. Diagram 

alir kerangka pikir dapat dilihat pada Gambar.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alur Kerangka Pikir 

1.6 Hipotesis 

Peningkatan konsentrasi Jahe Emprit (Zingibier 

officinale var. Rubrum) dalam pembaluran  daging 

kambing dapat meningkatkan nilai kualitas fisik dan 

organoleptik  dendeng daging kambing giling. 

 

 

   Daging kambing 

 

Kambing    Bau prengus 

   Bumbu 

   Pengeringan 

Dendeng 

Gula kelapa, Bawang putih, asam, 

Lengkuas, Ketumbar, Garam 

Oven 

Jahe  Enzim Proteolitik 

Uji kualitas Fisik dan 

Organoleptik dendeng daging 

kambing 

Hidrolisis protein 
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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Daging 

Daging diperoleh setelah otot berubah melalui proses 

penyembelihan atau ternak dimatikan. Selama dan segera 

setelah penyembelihan ternak otot mengalami perubahan-

perubahan yang mempengaruhi sifat-sifat dan kualitas daging. 

Daging didefinisikan sebagai semua jaringan tubuh hewan dan 

produk hasil olahannya yang sesuai untuk dikonsumsi (Aberle, 

Forrest, Gerrard and Mills, 2001). Daging harus tidak 

menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang 

mengkonsumsinya, termasuk ke dalam definisi daging di atas 

adalah organ-organ seperti hati, ginjal, otak, paru-paru, jantung, 

limfa, pankreas dan jaringan otot (Soeparno, 2005).  

Daging tersusun atas berbagai macam jaringan tubuh 

seperti jaringan adiposa, jaringan ikat, jaringan saraf, jaringan 

epitel dan jaringan otot. Jaringan otot merupakan komponen 

terbesar dari daging sehingga pembahasan mengenai daging 

lebih banyak mempelajari sifat dari jaringan otot ini, khususnya 

otot skeletal, namun demikian yang sering dijadikan 

pembahasan tentang daging adalah hanya urat daging (jaringan 

otot skeletal) yang dikonversikan menjadi daging setelah hewan 

dipotong. Bila merujuk pada SNI 01-3947-1995 dan SNI 01-

3948-1995 maka daging sapi dan kambing dideskripsikan 

sebagai urat daging yang melekat pada kerangka, kecuali urat 

daging pada bagian bibir, hidung dan telinga yang berasal dari 

sapi atau kerbau yang sehat waktu dipotong. Sementara untuk 
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daging kuda belum dicantumkan dalam Standar Nasional 

Indonesia (Anonimous, 2014). 

Menurut Lawrie (1995) bahwa struktur daging terdiri 

atas jaringan ikat, pembuluh darah dan jaringan syaraf. 

Kandungan nutrisi utama daging adalah protein, lemak, abu dan 

air. Protein merupakan komponen terbesar dari daging. 

Komposisi kimia daging adalah air (75%), protein (19%), 

substansi-substansi non protein yang larut (2,3%), karbohidrat 

(1,2%) dan lemak (2,5%). 

Daging kambing memiliki kandungan-kandungan 

kolesterol yang sama seperti daging sapi namun memiliki lemak 

tidak jenuh lebih banyak dibanding dengan daging babi, sapi, 

dan ayam. Dibanding ketiga macam daging tersebut daging 

kambing juga mengandung asam lemak jenuh terendah, yang 

artinya, jika dibandingkan daging sapi, daging babi, dan daging 

ayam, daging kambing paling aman untuk di konsumsi 

(Khomsan, 2009). Kandungan nutrisi daging kambing dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan nutrisi daging kambing (DKBM) 

 
Nutrisi Jumlah 

Air (%) 70,3 

Protein (%) 16,6 

Lemak total(%) 

Lemak jenuh (%) 

9,2 

3,6 

Kalsium (mg/gram) 11,0 

Zat besi (mg/gram) 1 

Phospor (mg/gram) 124 

Vit B1 (mg/gram) 

Kolesterol (%) 

0,09 

70 

Sumber: (Depkes, 2005) 
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Tabel perbandingan nutrisi dari beberapa jenis daging dapat 

dilihat pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Perbandingan nutrisi beberapa jenis daging (DKBM) 

 

Bahan makanan Sapi Kambing Babi Ayam 

Lemak total 14,0 9,2 35 25 

Protein  18 16,6 11,9 18,2 

Kalsium  11 11 7 14 

Kolesterol 70 70 70 60 

Sumber: (Depkes, 2005) 

 

Dari tabel 1 dan 2 cukup menjelaskan bahwa kandungan nutrisi 

daging kambing cukup sehat di lihat dari kandungan lemak total 

yang berjumlah 9,2% lebih kecil dari daging sapi yang 

berjumlah 14% serta beberapa kandungan nutrisi seperti protein 

dan kalsium yang cukup tinggi dibanding daging yang lain. 

 

2.2 Dendeng 

Dendeng merupakan produk awetan melalui kombinasi 

pengolahan, pengeringan dan beberapa diantaranya curing, 

yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. 

Dendeng yang biasanya dibuat adalah dari daging sapi, tetapi 

pada dasarnya dapat dibuat dari daging-daging lainnya. 

Menurut SNI 01-2908-1992, yang dimaksud dengan dendeng 

sapi adalah produk makanan berbentuk lempengan yang terbuat 

dari irisan atau gilingan daging sapi segar berasal dari sapi sehat 

yang telah diberi bumbu dan dikeringkan. 

Dendeng dibuat dalam bentuk lempengan-lempengan 

daging baik daging yang disayat maupun digiling kemudian 
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dibentuk menjadi lempengan-lempengan dengan tebal kira-kira 

2 - 3 mm. Selanjutnya direndam ke dalam campuran garam, 

gula kelapa, dan bumbu-bumbu selama lebih kurang 1 - 6 jam 

atau bahkan sampai 12 jam, setelah itu dikeringkan. Jika 

dendeng itu berbentuk daging giling maka daging giling 

dicampurkan dengan garam, gula dan bumbu-bumbu secara 

merata kemudian didiamkan selama beberapa jam. Proses 

pembuatan ini belum dibakukan jadi masih bersifat sesuai 

dengan selera dalam hal komposisi bumbu dan proses biasanya 

disesuaikan dengan kebiasaan makan dari masyarakat di daerah 

di mana produk itu dibuat, meskipun merupakan proses 

pengeringan, dendeng dikelompokkan ke dalam produk daging 

semi basah (intermediate moisture). Bahan pangan semi basah 

mengandung kadar air antara 15 - 50% dan aktivitas air (Aw) 

0,60 - 0,92 (Huang dan Nip, 2001), tidak memerlukan 

penyimpanan dingin, stabil dalam suhu kamar dan 

perkembangbiakan mikroorganisme terhambat serta aktivitas 

airnya (Aw) 0,60-0,80 (Purnomo, 1996).  

Menurut Huang dan Nip (2001) bahwa dendeng sayat 

dibuat hingga aktivitas airnya antara 0,52-0,67 dan dendeng 

giling 0,62-0,66. Karakteristik proksimatnya adalah pH 5,6, 

kadar air 26%, protein 35%, lemak 10%, garam 8% dan gula 

35% (berdasarkan berat kering). Sementara menurut Purnomo 

(1996) menyatakan bahwa dendeng yang beredar di pasaran 

pada umumnya mengandung air 9,9 - 35,5%, kadar gula 

20 - 52%, kadar garam 0,4 - 0,6%, kadar lemak 1,0 - 

17,4%, serat kasar 0,4-15,5% dan aktivitas airnya 0,40-

0,50. Namun demikian bila mengacu pada SNI 01-2908-

1992 bahwa standar dendeng sapi disusun berdasarkan 

survai di daerah-daerah produksi dendeng sapi di Jawa 
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Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Hasil survai ini kemudian 

disusun dalam suatu syarat mutu, yaitu meliputi mutu I dan 

mutu II sebagai berikut. 

 

Tabel 3. Spesifikasi persyaratan mutu dendeng daging menurut 

SNI 

 

Jenis uji Satuan Persyaratan 

Mutu I Mutu II 

Warna dan bau - Khas 

dendeng 

Khas dendeng 

Kadar air(bobot – bobot) % Maks 12 Maks 12 

Kadar protein(bobot kering) % Min 30  Min 25 

Abu tak larut(bobot kering) % Maks 1 Maks 1 

Benda asing (bobot kering) % Maks 1 Maks 1 

Kapang dan serangga  - Tak nampak Tak nampak 

Sumber : Dewan Standarisasi Nasional (1992) 

Keadaan daging mempengaruhi hasil dendeng yang 

dibuat. Ruiz-Ramirez, Serra, Arnau, Gou, (2005) melaporkan 

bahwa daging yang permukaannya kasar memiliki hasil olahan 

asinan kering yang lebih keras tetapi tidak berkorelasi dengan 

kandungan air . Hal ini menunjukkan bahwa kadar air bahan 

mentah tidak menentukan kekerasan dan tekstur produk olahan. 

 

2.2.1 Bumbu pada  Pembuatan Dendeng  

Dalam praktiknya, penambahan gula dan bumbu bumbu 

penyedap serta penambah aroma belum ada standar sehingga 

masing-masing pembuat dendeng menyesuaikan dengan selera 

dan kebiasaan setempat, demikian halnya dengan bumbu-

bumbu yang lain. Bumbu-bumbu lebih bersifat sebagai 

pembentuk flavour yang khas dan cita rasa produk. Hal ini 
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karena pada umumnya bumbu-bumbu tersebut bersifat aromatik 

yang tinggi dan banyak mengandung minyak atsiri esensial 

(Purnomo, 1996).  Namun demikian, bumbu-bumbu dan 

turunannya dapat juga berperan sebagai penghambat 

pertumbuhan bakteri, kapang, fungi dan mikrobial-mikrobial 

yang bersifat toksik (Souza, Stamford, Lima, Trajano and  

Filho, 2005). Hal ini juga terlihat pada bawang putih dan 

bawang merah serta senyawa-senyawa turunannya mampu 

memperbaiki warna daging, meminimalkan oksidasi lemak 

(antioksidan) dan meningkatkan keamanan daging akibat ulah 

mikrobia (Soeparno, 2005). 

 

2.2.1.1 Gula Merah 

Gula yang sering digunakan dalam pembuatan dendeng 

adalah gula merah, yaitu gula yang dibuat dari nira pohon 

kelapa (cocos nucifera). Nira kelapa banyak mengandung gula 

sukrosa dan hanya sedikit gula pereduksi glukosa dan fruktosa. 

Gula kelapa ini memiliki aktifitas air berkisar antara 0,63-0,69, 

kadar air 10,8-13.5% serta mengandung fruktosa 2,92-9,00%, 

glukosa 3,00-8,96% dan sukrosa antara 70,52 - 78,97% 

(Purnomo, 1996). 

 Penambahan gula pada dendeng akan menyebabkan  

penampakan produk yang lembut dengan mengurangi efek 

pengerasan oleh garam melalui jalan mencegah penguapan air 

dan tidak begitu kering sehingga lebiih disukai konsumen 

(Soeparno, 2005). Penambahan gula merah pada dendeng 

berfungsi memodifikasi rasa, memperbaiki aroma, warna dan 

tekstur produk. Kadar gula yang tinggi, yaitu pada konsentrasi 

30 - 40% akan menyebabkan air dalam sel bakteri, ragi dan 

kapang akan keluar menembus membrane dan mengalir ke 

dalam larutan gula, yang disebut osmosis dan menyebabkan sel 
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mikroba mengalami plasmolisis dan pertumbuhannya akan 

terhambat (Winarno, 2008). 

 

2.2.1.2 Garam 

Penambahan garam dalam pembuatan dendeng 

berfungsi sebagai pengawet karena dalam jumlah yang cukup, 

garam dapat menyebabkan terjadinya autolisis dan pembusukan 

serta plasmolisis pada mikroba. Garam meresap ke dalam 

jaringan daging sampai tercapai keseimbangan tekanan osmosis 

antara bagian dalam dan luar daging (Soeparno, 2005).  

Menurut Purnomo (1996) bahwa garam memiliki peran 

sebagai pemberi rasa, pelarut protein dan meningkatkan daya 

ikat protein otot, disamping itu mempengaruhi aktifitas air 

bahan makanan. Mekanisme garam sebagai bahan pengawet 

pada makanan karena garam yang terionisasi setiap ionnya 

menarik molekul-molekul air di sekitarnya dan proses ini 

disebut hidrasi ion. Pada proses penggaraman ini akan terjadi 

proses osmosis, yaitu air di dalam jaringan bahan akan ditarik 

keluar oleh larutan garam di luar, sedangkan ion Na dan Cl 

masuk ke dalam bahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kecepatan masuknya garam pada proses penggaraman adalah 

konsentrasi garam, kemurnian garam, jenis dan ukuran serta 

bentu bahan yang akan digarami, daya simpan yang 

dikehendaki dan cara pengolahannya.  

 

2.2.1.3 Bawang Putih 

 Bawang  putih memiliki aroma yang kuat dan tajam, 

tetapi hampir tidak berbau jika belum dimemarkan atau 

dipotong-potong, apabila bawang putih di remas, maka alliin  

akan teroksidasi menjadi senyawa allicin yang bersifat sebagai 

anti bakteri Bawang putih dapat dipakai sebagai pengawet 
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karena bersifat bakteriostatik yang disebabkan oleh adanya zat 

aktif allicin yang sangat efektif terhadap bakteri, Allicin 

merupakan senyawa derivate sulfur, memberikan aroma (bau) 

yang “khas” pada bawang putih, dan bermanfaatan bagi 

tanaman bawang putih melawan mikroba dan serangga 

(Maidment, Dembny and Watts, 2001). Hal ini disebabkan, 

senyawa allicin dapat mereduksi sistein dalam sel bakteri 

(Hernawan dan Setyawan, 2003) 

   

2.2.1.4 Bawang Merah 

  Bawang merah merupakan komoditas sayuran yang 

penting karena mengandung gizi yang tinggi, bahan baku untuk 

obat-obatan, sebagai pelengkap bumbu masak, memiliki banyak 

vitamin, dan berperan sebagai aktivator enzim di dalam tubuh. 

Bawang merah digunakan sebagai bahan bumbu dapur dan 

penyedap berbagai masakan. Kegunaan lain bawang merah 

adalah sebagai obat tradisional. Berkhasiatnya umbi bawang 

merah sebagai obat, diduga karena mempunyai efek antiseptik 

dari senyawa alicin. Senyawa alicin dan enzim alisin liase 

diubah menjadi asam piruvat, ammonia dan alicin antimikroba 

yang bersifat bakterisida (Jurgiel and Janina 2008). 

 

2.2.1.5 Ketumbar 

 Ketumbar adalah rempah-rempah kering berbentuk 

bulat dan berwarna kuning kecoklatan, memiliki rasa gurih dan 

manis, berbau harum, dan dapat membangkitkan kesan sedap di 

mulut. Ketumbar mempunyai aroma rempah-rempah dan terasa 

pedas. Minyak dari biji ketumbar terutama mengandung d-

linalol, stironelol, bermacam-macam ester, keton dan aldehida 

(Syukur dan Hernani, 2002). 
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2.2.1.6 Lengkuas 

 Lengkuas berwarna merah atau putih dan ukurannya 

ada yang besar ataupun kecil. Lengkuas mengandung beberapa 

minyak atsiri, diantaranya kamfer, galangi, galangol, eugenol 

dan mungkin juga curcumin. Minyak atsiri tersebut 

menghasilkan aroma yang khas (Muchtadi, Sugiyono dan 

Ayustaningwarno 2010). 

 

2.2.1.7 Jahe 

Jahe (Zingiber officinale Rubrum.) merupakan rempah-

rempah Indonesia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-

hari, terutama dalam bidang kesehatan. Jahe merupakan 

tanaman obat berupa tumbuhan rumpun berbatang semu dan 

termasuk dalam suku temu-temuan (Zingiberaceae). Jahe 

berasal dari Asia Pasifik yang tersebar dari India sampai Cina. 

Rimpang jahe dapat digunakan sebagai bumbu masak, pemberi 

aroma dan rasa pada makanan (Anonimous, 2000). 

 Jahe berbau harum dan berasa pedas. Rimpang jahe 

juga mengandung minyak atsiri yang menimbulkan aroma khas 

jahe, diantaranya zingiberene, curcumine, philandren dan 

sebagainya. Jahe juga mengandung gingerols dan shogaols 

yang menimbulkan rasa pedas. Jahe mampu menutupi bau 

beberapa flavour dan memberikan kesegaran terhadap bahan 

pangan (Muchtadi dkk, 2010). 

Dalam pembuatan dendeng giling kambing ini rempah-

rempah yang digunakan sebagai zat anti mikroba dan mencegah 

pertumbuhan bakteri pada daging dendeng giling adalah jahe 

(Anonimous, 2000).  
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Berdasarkan taksonomi tanaman, jahe (Zingiber 

officinale) termasuk dalam (Anonimous, 2012):  

Divisi   : Pteridophyta  

Subdivisi  : Angiospermae  

Klas   : monocotyledoneae  

Ordo   : scitamineae  

Famili   : Zingiberaceae  

Genus   : Zingiber  

Species  : Zingiber officinale 

Jahe (Zingiber officinale) mempunyai beberapa varietas. 

Varietas yang banyak ditanam ada tiga macam, yaitu Jahe 

Gajah, Jahe Emprit dan Jahe Merah.  

 

A. Jahe Gajah  

Varietas yang banyak ditanam masyarakat adalah jahe 

putih besar atau umum dikenal dengan Jahe Gajah/Badak. 

Sesuai dengan namanya, jenis ini memiliki penampilan ukuran 

rimpang yang memang lebih besar dibanding jenis jahe yang 

lainnya dengan bobot berkisar antara 1 - 2 kg per rumpun. 

Struktur rimpangnya besar dan berbuku-buku. Bagian dalam 

rimpang apabila diiris/dipotong/dipatahkan akan terlihat 

berwarna putih kekuningan. Tinggi rimpang dapat mencapai 6 – 

12 cm dengan panjang antara 15 – 35 cm, dan diameter berkisar 

8,47 – 8,50 cm. Gambar Jahe Gajah dapat dilihat pada gambar 

2. 
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Gambar 2. Jahe Gajah 

B. Jahe Emprit  

Jahe putih kecil atau lebih dikenal dengan Jahe Emprit 

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

rumpun. 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. Gambar Jahe 

Emprit dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

Gambar 3.  Jahe emprit 
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C. Jahe Merah  

Jahe Merah atau Jahe Suntil memiliki rimpang dengan 

bobot antara 0,5 – 0,7 kg per rumpun. Struktur rimpang Jahe 

Merah, kecil berlapis-lapis dan daging rimpangnya berwarna 

jingga muda sampai merah. Diameter rimpang dapat mencapai 

4 cm dan tingginya antara 5,26 – 10,40 cm. Gambar Jahe Merah 

dapat di lihat pada Gambar 4. 

 

 

Gambar. 4 Jahe Merah 

Tabel 4. Perbedaan kandungan zat pada jahe 

Kandungan  

zat 

Satuan Jenis jahe 

Jahe 

gajah 

Jahe Emprit Jahe merah 

Minyak 

atsiri 

% 0,82- 1,66 1,5 -3,5 2,58 - 3,90 

Kadar pati % 55,10 54,70 44,99 

Kadar abu % 6,6 – 7,5 6,59 7,46 

Sumber: Syukur dan Hernani (2002). 
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2.3 Kualitas Organoleptik  

Penilaian organoleptik adalah cara mengukur, menilai, 

atau menguji mutu suatu produk dengan menggunakan 

kepekaan alat indra manusia. Sifat organoleptik terkadang 

disebut pula sifat sensorik karena penilaiannya didasarkan pada 

rangsangan sensorik oleh organ atau indera yang dimiliki oleh 

tubuh manusia. Penilaian organoleptik pada penelitian ini 

dilakukan dengan uji skoring terhadap warna, rasa, keempukan, 

aroma dan penerimaan umum (Anonimous, 2000). 

 Menurut Idris (2003), penilaian secara sensoris 

dilakukan dengan menggunakan indera pengecap, pembau, dan 

peraba pada waktu bahan pangan dimakan. Interaksi dari hasil 

penelitian dengan alat-alat indera tersebut dipakai untuk 

mengukur mutu bahan pangan dalam rangka pengendalian mutu 

serta pengembangan produk baru. 

 

2.3.1 Warna 

Bahan pangan yang dikeringkan dengan  menggunakan 

oven akan memiliki penampakan yang lebih gelap, lebih rapuh 

dan aroma menjadi berkurang, ketika bahan pangan 

dikeringkan, warna dan tekstur secara signifikan akan berbeda 

dari saat bahan masih mentah. Atribut warna pada dendeng 

dipengaruhi bumbu-bumbu seperti gula merah, asam jawa, 

ketumbar dan lengkuas yang digunakan dalam formulasi bumbu 

(Dewi, Huda dan Ahmad, 2011). Secara umum, warna dendeng 

yang dihasilkan cenderung kecoklatan atau kehitaman. Hal ini 

dapat terjadi karena adanya reaksi pencoklatan Maillard selama 

pengeringan dan reaksi karamelisasi selama penggorengan 

dendeng (Legowo, Soepardie, Mirdana, Anisa dan Rohadiyah, 

2002). Kusnandar (2010) menyatakan bahwa reaksi Maillard 

menghasilkan pigmen melanoidin yang bertanggung jawab pada 
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pembentukan warna coklat dan reaksi karamelisasi 

menghasilkan warna coklat melalui reaksi kimia yang terjadi 

pada gula sederhana karena adanya proses pemanasan.  

Warna makanan adalah refleksi cahaya pada permukaan 

makanan yang ditangkap oleh indra penglihatan dan 

ditransmisikan dalam sistem syaraf. Warna yang dikandung 

oleh bahan pangan dapat disebabkan oleh beberapa sumber, 

yaitu adanya pigmen, karamelisasi, reaksi Maillard dan adanya 

pencampuran bahan tambang (Winarno, 2008). 

Menurut Soeparno (2005), menyatakan bahwa penurunan 

pH postmortem yang cepat akan mengakibatkan mioglobin 

berubah pada daging Plate Soft Exudative (PSE), sehingga 

warna daging menjadi lebih pucat. Hal ini diduga karena pada 

otot tersebut lebih banyak mengandung serabut putih anaerob 

dengan kandungan glikogen yang tinggi. 

 

2.3.2 Aroma 

Flavour dan aroma daging adalah sensasi yang kompleks 

dan saling terkait. Flavour melibatkan bau, rasa, tekstur 

temperatur dan pH. Flavour serta aroma daging masak 

dipengaruhi oleh umur ternak, tipe pakan, spesies, jenis 

kelamin, bangsa, lama waktu dan kondisi penyimpanan daging 

setelah pemotongan, serta jenis dan lama temperatur 

pemasakan. Rasa daging masak banyak ditentukan oleh 

precursor yang larut dalam air dan lemak, dan pembebasan 

substansi atsiri (volatile) yang terdapat dalam daging (Soeparno, 

2005). 

Penambahan gula merah dan bumbu-bumbu juga dapat 

membantu dalam mengurangi bau prengus tersebut. Hal ini 

sesuai pernyataan Purnomo (1996), bahwa kombinasi gula 

kelapa, garam dan bumbu-bumbu akan menimbulkan aroma 
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khas dendeng dan selama pembuatan dendeng akan terjadi 

proses karamelisasi dan reaksi Maillard yang menimbulkan 

aroma dendeng. Kombinasi gula kelapa, garam dan bumbu-

bumbu juga diduga dapat menutupi bau prengus pada produk 

akhir. 

 

2.3.3 Tekstur 

Tekstur dan keempukan daging adalah lebih 

diprioritaskan oleh konsumen dalam memilih daging 

dibandingkan dengan rasa dan warna (Purnomo, 1996). 

Keempukan daging terlihat bila pH turun karena memiliki 

keragaman yang norma atau karena manipulasi yang disengaja 

dan pH relatif tinggi dipertahankan suhu (yang mendekati in 

vivo) dan mempengaruhi perubahan conditioning dengan 

enzim-enzim seperti CASF (Lawrie, 1995). 

 

2.3.4 Rasa 

Dalam pembuatan suatu produk makanan hal yang 

paling diutamkan adalah rasa, sama halnya dalam pembuatan 

dendeng, rasa yang paling dominan dalam pembuatan dendeng 

adalah rasa manis yang disebabkan oleh gula yang digunakan 

selama proses pembuatan cukup banyak. Namun tidak menutup 

kemungkinan adanya rasa yang ditimbulkan selian rasa manis 

karena efek pembaluran jahe misalnya rasa gurih. 

 

2.3.4.1 Rasa Manis 

Rasa manis dendeng dipengaruhi oleh adanya gula 

merah. Peningkatan suhu dan waktu pengeringan menyebabkan 

kemanisan dendeng cenderung berkurang, karena sukrosa 

diubah menjadi gula pereduksi yang berperan dalam reaksi 

pencoklatan (Setianingtias, 2005). 
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2.3.4.2 Rasa Gurih 

Rasa gurih dendeng dapat diperoleh dari penambahan 

gula merah dan bumbu-bumbu. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Purnomo (1996) bahwa penambahan gula kelapa 

pada adonan dendeng akan memberikan rasa khas pada dendeng 

bersama-sama dengan bumbu-bumbu yang lainnya. 

 

2.3.5 Keempukan 

Kesan keempukan berasal dari tiga aspek, yaitu 

kemudahan awal penetrasi gigi dengan daging, mudahnya 

dikunyah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dan 

jumlah residu yang tertinggal setelah pengunyahan (Lawrie, 

1995) 

 

2.4 Kualitas Fisik Dendeng 

Kualitas fisik dendeng menentukan karakteristik pangan  

yang dihasilkan, dalama hal ini produk dendeng menggunakan 

2 jenis kualitas fisik yaitu Nilai pH dimana pH dapat 

menentukan pertumbuhan mikroba, serta nilai tekstur yang 

menentukan nilai keempukan dendeng yang berpengaruh 

terhadap tingkat kesukaan konsumen.  

 

2.4.1 Nilai pH 

Dendeng giling daging sapi memiliki nilai pH rata-rata 

5,83±0,03 (Suharyanto, Priyantoi, Gurnadi, 2008). Sementara 

itu, Huang and Nip (2001) menyatakan bahwa dendeng 

memiliki pH rata-rata 5,6. Penurunan pH diasumsikan terjadi 

pada saat proses postrigor pada daging. Penurunan nilai pH 

dapat menghambat proses pertumbuhan mikroba yang tidak 

diinginkan selama proses pertama pengolahan (Bennani, Faid, 

and  Bouseta, 2000). 
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2.4.2 Tekstur 

Tekstur merupakan faktor yang penting dalam proses 

seleksi dan konsumsi bahan pangan. Tekstur sebuah bahan 

pangan menentukan faktor yang mempengaruhi penerimaan 

bahan pangan tersebut (Guerrero, Gou, Alonso, dan Arnau, 

2007). Permukaan daging yang dikeringkan akan mengeras 

karena daging kehilangan kandungan air selama pemanasan 

(Soeparno, 2005). Tekstur suatu produk yang dihasilkan 

tergantung pada banyaknya protein miofibrillar yang 

terdegradasi, tingkat pengeringan, tingkat degadrasi jaringan 

penghubung dalam daging dan kandungan lemak intramuskular 

dalam daging (Toldra, 2004). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober – 12 

Desember 2013 bertempat di Laboratorium Teknologi Hasil 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya dan 

Laboratorium Pangan Universitas Brawijaya. 

 

3.2 Materi Penelitian  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dendeng kambing yang dibuat dari daging kambing bagian paha 

depan dan paha belakang. Dibeli dari pasar tradisional terdekat 

kemudian dibalur dengan Jahe Emprit, serta bumbu-bumbu 

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 

dan ketumbar. 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat 

penggiling daging, alat pencetak dendeng, dry oven, pH meter 

merk Benchtop 1030 serta Tensile strength merk Imada Zp 

200N untuk uji tekstur. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah percobaan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap dengan 4 perlakuan yaitu 

pembaluran Jahe Emprit pada dendeng giling daging kambing 

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

masing perlakuan dilakukan 3 ulangan. Kombinasi perlakuan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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P0 = dendeng daging kambing giling tanpa pembaluran Jahe 

Emprit 

P1 = dendeng daging kambing giling dengan pembaluran Jahe 

Emprit 5 % 

P2 = dendeng daging kambing giling dengan pembaluran Jahe 

Emprit 10 % 

P3 = dendeng daging kambing giling dengan pembaluran Jahe 

Emprit 15 % 

 

Tahapan Penelitian 

Persiapan Laboratorium dan Bahan Uji 

Dalam tahap ini, dilakukan pengecekan dan registrasi 

peminjaman laboratorium serta persiapan alat dan bahan yang 

akan dipakai. Selain itu dilakukan juga penentuan pengambilan 

sampel daging kambing segar yang akan digunakan selama 

penelitian. 

Penanganan jahe dan pembaluran daging kambing dengan 

jahe 

1. Jahe dipilih dengan ukuran yang sama. 

2. Jahe lalu dicuci hingga bersih dan dikupas. 

3. Jahe dihaluskan dengan diparut dan ditimbang sesuai 

kebutuhan. 

4. Jahe dibalurkan atau dilumurkan ke permukaan daging 

kambing dengan ukuran ketebalan daging 1cm, dan 

disimpan selama ± 60 menit. 
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3.4 Tahap pembuatan dendeng 

Pembuatan dendeng dalam penelitian ini berdasarkan 

Soeparno (2005) 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 jawa, 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 55 
0
C selama 6 jam. 
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Gambar 5. Diagram alir pembuatan Dendeng Giling ( Soeparno, 

2005 ) 

Daging 

kambing 

Dibersihkan dan 

dipotong dengan 

ketebalan 1cm 

Daging dibersihkan dari 

baluran jahe 

 

Daging dilumuri jahe selama 60 

menit dengan persentase 0%, 

5%, 10%, 15% dari berat 

daging 100g 

Diparut 

 

Jahe 

Dicampur dan diaduk sampai 

rata 

Bumbu – Bumbu 

dihaluskan: 

Gula kelapa 40% 

Bawang putih 2,5% 

Asam jawa 1,5% 

Lengkuas 3,5% 

Ketumbar 2,5% 

Garam 5% 

Dibuat lembaran setebal ± 3mm 

Pengeringan dengan cara di oven suhu   

55 0C selama 6 jam 

Selama 4-6 jam 

Dendeng 

giling 

Digiling 

 

 

Analisa : 

Organoleptik 

Tekstur 

PH 

Dibersihkan 
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3.5. Variabel Pengamatan  

Variabel penelitian yang diamati adalah pengaruh 

pembaluran dendeng daging kambing terhadap : 

1. Keempukan, menurut metode Pearson and Dutson 

(1994). Prosedur pengukuran dapat dilihat pada 

Lampiran 3 

2. Pengujian pH dendeng dengan metode elektrometrik 

(AOAC, 1995) Prosedur pengukuran dapat dilihat pada 

Lampiran 2 

3. Organoleptik (warna, rasa, bau, tekstur) berdasarkan 

metode Rahayu, (2001). Dengan menggunakan 20 

panelis semi terlatih. Prosedur pengukuran dapat 

dilihat pada Lampiran 1 

 

3.6. Analisis Data  

Data yang diperoleh ditabulasi kemudian dihitung nilai 

dan simpangan bakunya yang selanjutnya dianalisis 

menggunakan analisis ragam. 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 fisik dendeng yang di uji meliputi pH dan tekstur. 
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BAB IV 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Pembaluran Jahe Emprit terhadap Kualitas 

Fisik Dendeng Daging Kambing Giling 

 

Data hasil pengamatan karakteristik fisik dendeng daging 

kambing giling dengan pembaluran Jahe Emprit yang berbeda 

disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rataan Uji Kualitas Fisik Dendeng daging Kambing 

Giling dengan Perlakuan Pembaluran Jahe Emprit 

yang Berbeda 

Perlakuan Parameter 

pH Tekstur (N) 

P0 5,76±0,07 22,27±1,76
a 

P1 5,65±0,06 20,90±1,84
ab 

P2 5,58±0,22 18,83±2,95
b 

P3 5,46±0,21 15,87±1,97
b 

Keterangan: Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

 

4.1.1 pH Dendeng Daging Kambing 

Data dan hasil analisis ragam pH dendeng daging 

kambing dengan perlakuan pembaluran Jahe Emprit dengan  

tingkat konsentrasi yang berbeda dapat dilihat pada Lampiran 4. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pembaluran Jahe 

Emprit pada dendeng daging kambing dengan konsentrasi 

berbeda tidak memberikan perbedaan pengaruh (P>0,05) 

terhadap pH dendeng daging kambing, karena ada 



 
 

29 
 

kecenderungan pH dendeng daging kambing menurun seiring 

dengan peningkatan konsentrasi Jahe Emprit yang digunakan. 

Hasil rataan menunjukkan pH terendah terdapat pada dendeng 

daging yang dibaluri Jahe Emprit dengan konsetrasi 15 % 

sebesar 5,46±0,21 dan tertinggi pada dendeng daging tanpa 

pembaluran jahe empit, yaitu sebesar 5,76±0,07.  Penurunan pH 

dendeng daging kambing ini dikarenakan jahe memiliki nilai 

pH asam, yaitu 5,4 – 5,8 sehingga mempengaruhi nilai pH dan 

mengakibatkan turunnya pH dendeng. Nilai pH yang dihasilkan 

sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan. Huang and Nip (2001) menyatakan bahwa rata-rata 

nilai pH pada dendeng adalah 5,6. Soeparno (2005) juga 

menyatakan bahwa kisaran nilai pH pada produk dendeng 

adalah 4,5 - 5,1. Penelitian lain yang dilakukan oleh Suharyanto 

dkk. (2008) menyebutkan bahwa rataan nilai pH pada produk 

dendeng giling adalah 5,83.  

Reaksi kimia selama proses pembaluran menghasilkan 

senyawa-senyawa asam yang mampu menurunkan nilai pH. 

Oleh karena itu, terdapat penurunan nilai pH pada produk 

dendeng yang dihasilkan seiring dengan meningkatnya 

konsentrasi jahe yang digunakan. Nilai pH yang rendah pada 

produk dendeng selain karena proses rigor mortis juga dapat 

terjadi karena selama proses pengolahan menjadi dendeng, jahe 

juga mempunyai peranan hidrolisis protein yang menyebabkan 

penurunan pH (Bennani et al., 2000). Nilai pH yang rendah 

akan membuat produk lebih aman dari pertumbuhan berbagai 

macam mikroba. Sebagian besar mikroba tumbuh baik pada 

kisaran pH 6,6 sampai 7,5. Nilai pH dendeng menunjukkan 

kisaran nilai 5,46 sampai 5,76. Hal ini menunjukkan bahwa 

dendeng berada pada kisaran nilai pH aman terhadap 

pertumbuhan mikroba. Beberapa mikroba patogen masih dapat 
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tumbuh pada kisaran nilai pH tertentu. Bakteri Salmonella 

masih dapat tumbuh sampai pada pH 4,5 dan bakteri 

Escherichia coli masih dapat tumbuh sampai pada pH 4,4 

(Gaman and Sherrington, 2006).  

Keempukan dendeng daging kambing juga di pengaruhi 

oleh pH dendeng, hal itu dapat dilihat saat pembaluran jahe 

pada daging kambing, dimana semakin besar jumlah 

pembaluran yang di berikan maka semakin cerah warna daging 

yang di hasilkan, ini dimungkinkan adanya perubahan pH yang 

terjadi pada saat pembaluran, dimana otot tersebut lebih banyak 

mengandung serabut putih anaerob dengan kandungan glikogen 

yang tinggi.  

 

4.1.2 Keempukan Dendeng  

Data dan hasil analisis ragam keempukan dendeng daging 

kambing dengan perlakuan pembaluran Jahe Emprit dengan  

tingkat konsentrasi yang berbeda dapat dilihat pada Lampiran 5. 

Rata-rata pengujian keempukan dendeng daging kambing 

dengan perlakuan pembaluran Jahe Emprit dengan  tingkat 

konsentrasi yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 5. Hasil 

analisis ragam menunjukkan bahwa pembaluran Jahe Emprit 

pada dendeng daging kambing dengan konsentrasi berbeda 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap keempukan dendeng daging kambing. Perbedaan 

tekstur ini disebabkan karena meningkatnya konsentrasi jahe 

yang digunakan.  

Peningkatan keempukan dendeng daging kambing akan 

meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi Jahe 

Emprit yang digunakan dalam pembaluran. Hal ini disebabkan 

adanya kandungan enzim proteolitik pada jahe. Menurut 
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Muchtadi dkk (2010) menyatakan bahwa enzim proteolitik pada 

rimpang jahe dapat melunakkan daging sebelum dimasak. 

Secara alami pengempukan daging dapat terjadi selama 

penyimpanan oleh enzim proteolitik yang terdapat pada daging 

terutama enzim katepsin yang aktifitasnya tinggi pada suhu 

dingin melalui proses hidrolisis. Terjadinya keempukan daging 

selama penyimpanan disebabkan daging mengalami perubahan 

oleh enzim proteolitik tetapi bukan hasil kerja enzim proteolitik 

pada tenunan pengikat (Soeparno, 2005). 

Enzim proteolitik pada jahe diduga seperti halnya dengan 

enzim proteolitik lain seperti papain, bromelin, dan fisin, 

menghasilkan keempukan awal pada serabut-serabut jaringan 

ikat (Soeparno, 2005). Menurut Lawrie (1995), enzim 

proteolitik mula-mula merusak mukopolisakarida dari matriks 

subtansi dasar, kemudian secara cepat menurunkan serat-serat 

tenunan pengikat menjadi massa yang amorf. Enzim tersebut 

merusak protein tenunan pengikat menjadi molekul-molekul 

yang mengandung hidroksiprolin yang larut. 

Lee, Sehnert and Ashmore (1986) menyatakan bahwa 

proteinase jahe adalah proteinase thiol yang efektif dalam 

meningkatkan keempukan daging melalui fragmentasi dari 

miofibril. Lee et al (1986) juga menyebutkan bahwa seiring 

dengan meningkatnya konsentrasi maka kerja dari enzim 

proteolitik jahe juga meningkat. Laju penurunan nilai pH 

mempengaruhi keempukan daging. Kisaran pH optimal untuk 

aktivitas proteolitik adalah 5,0 sampai dengan 6,0. Terlihat 

bahwa keempukan daging yang ditambahkan jahe semakin 

meningkat seiring dengan menurunnya nilai pH pada daging 

yang masih berada dalam kisaran nilai pH optimal untuk kerja 

enzim proteolitik dalam mengempukkan daging, semakin tinggi 
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konsentrasi jahe yang ditambahkan maka keempukan daging 

akan semakin meningkat. 

 

4.2 Pengaruh Pembaluran Jahe Emprit terhadap Kualitas 

Organoleptik Dendeng Daging Kambing Giling 

 

Uji organoleptik pada dendeng daging kambing giling 

yang dilakukan bertujuan untuk menentukan pengaruh 

pembaluran Jahe Emprit berdasarkan pada penerimaan panelis 

terhadap karakteristik sensori produk tersebut yang meliputi 

warna, tekstur, aroma dan rasa. Hasil uji karakteristik 

organoleptik dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rataan Uji Organoleptik Dendeng daging 

Kambing Giling  dengan Perlakuan Pembaluran Jahe Emprit 

yang Berbeda 

 

Perlakuan Parameter 

Rasa 

manis 

Rasa Gurih Warna Aroma Tekstur 

P0 6,08± 1,25 5,48± 1,03a 6,18± 1,03 5,82± 1,07 5,43± 1,20p 

P1 6,12± 1,07 5,93± 0,81ab 5,93 ±0,81 5,83± 0,89 5,80 ±0,79pq 

P2 6,15± 0,94 6,22 ±0,99b 6,22 ±0,99 5.85± 1,02 6,08± 0,56q 

P3 6,17± 0,86 6,37± 1,03b 6,37± 1,03 5,92± 0,84 6,33± 1,28q 

Keterangan: I. Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

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

 

4.2.1 Rasa Manis 

Pada Tabel 6 terlihat bahwa hasil uji organoleptik rasa 

dendeng daging kambing yang diberi baluran Jahe Emprit 

dengan konsentrasi berbeda semua panelis menjawab cukup 
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suka (6,08 – 6,17). Hasil ini memperlihatkan bahwa atribut rasa 

manis dari dendeng daging kambing yang diuji juga secara 

umum dapat diterima oleh panelis.  

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan 

tingkat konsentrasi Jahe Emprit tidak memberikan pengaruh 

terhadap rasa manis dendeng daging giling kambing. 

Peningkatan konsentrasi jahe sebagai pembalur dalam 

pembuatan dendeng daging sebenarnya akan menimbulkan rasa 

pedas karena adanya kandungan senyawa oleoresin.  

Menurut Setiabudi (2009) jahe mengandung fixed oil 

sebanyak 3 - 4%, yang terdiri dari gingerol, shogaol dan resin. 

Senyawa-senyawa tersebut menyebabkan rasa pedas pada jahe. 

Selain itu jahe juga mengandung oleoresin yang menyebabkan 

rasa pedas. Adanya penambahan gula merah pada pembuatan 

dendeng maka rasa tersebut akan tertutupi dimana rasa manis 

dendeng dipengaruhi oleh adanya jahe dimana gula merah 

bereaksi dengan penambahan jahe. Peningkatan konsentrasi 

Jahe Emprit tidak menyebabkan kemanisan dendeng berkurang, 

karena jahe akan mempengaruhi aroma daging semakin 

meningkat. 

 

4.2.2 Rasa Gurih 

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa 

pembaluran menggunakan Jahe Emprit dengan konsentrasi yang 

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

rasa gurih dendeng giling daging kambing. Penilaian panelis 

terhadap rasa gurih dendeng giling daging kambing yang 

dihasilkan berkisar antara netral (5,48) sampai cukup suka 

(6,37).  

Rasa gurih dendeng dapat diperoleh dari penambahan 

gula merah, bumbu-bumbu serta jahe. Hal ini sesuai dengan 
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pernyataan Purnomo (1996) bahwa penambahan gula kelapa 

pada adonan dendeng akan memberikan rasa khas pada dendeng 

bersama-sama dengan bumbu-bumbu yang lainnya. 

Sedangkan rasa gurih yang di rasakan panelis di 

mungkinkan adanya reaksi enzim pada jahe dimana fungsi jahe 

adalah sebagai penambah citarasa yang dapat mempengaruhi 

indra pengecap para panelis, mengingat panelis yang digunakan 

adalah panelis semi terlatih.  

 

4.2.3 Warna 

Berdasarkan data pada Tabel 6 secara umum terlihat 

bahwa hasil uji organoleptik warna dendeng daging kambing 

yang diberi baluran Jahe Emprit dengan konsentrasi berbeda  

berkisar antara netral (5,93) sampai cukup suka  (6,37). Hal ini 

menunjukkan bahwa atribut warna dari dendeng daging 

kambing yang diuji berada pada taraf yang dapat diterima oleh 

panelis.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa pembaluran 

menggunakan Jahe Emprit dengan konsentrasi yang berbeda 

pada penelitian ini tidak memberikan perbedaan (P>0,05) 

terhadap penilaian warna. Hal ini berkaitan dengan konsentrasi 

pembaluran Jahe Emprit sebesar 15% yang dilakukan tidak 

memberikan warna berlebihan terhadap warna produk sehingga 

tingkat penilaian panelis terhadap warna dendeng daging 

kambing tidak jauh berbeda. Dendeng daging kambing 

memiliki warna yang menarik yaitu kecoklatan. Hal ini 

disebabkan oleh pemanasan yang menyebabkan perubahan 

warna pada daging. Pemanasan dalam pemasakan dendeng 

menyebabkan terjadinya reaksi browning pada permukaan 

daging. Selain itu kecepatan reaksi browning non enzimatik 

yaitu 
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reaksi asam organik dengan gula pereduksi dapat menimbulkan 

warna coklat. Sesuai dengan pendapat Winarno (2008), bahwa 

pada umumnya bahan pangan yang dikeringkan berubah 

warnanya menjadi coklat yang disebabkan olah reaksi 

pencoklatan (browning). Reaksi perubahan warna pada daging 

juga terlihat saat pembaluran jahe pada daging, dimana semakin 

banyak persentase jahe yang digunakan akan terlihat semakin 

muda warna  daging yang di hasilkan.  

 

4.2.4 Aroma 

Data pada Tabel 6 secara umum terlihat bahwa hasil uji 

organoleptik aroma dendeng daging kambing yang diberi 

baluran Jahe Emprit dengan konsentrasi berbeda  mendapat 

hasil netral (5,82 - 5,92). Hal ini menunjukkan bahwa atribut 

warna dari dendeng daging kambing yang diuji berada pada 

taraf yang dapat diterima oleh panelis.  

Aroma atau bau merupakan salah satu kriteria 

penerimaan suatu produk oleh konsumen. Dendeng adalah salah 

satu jenis olahan produk asal daging yang memiliki aroma yang 

khas karena adanya penambahan rempah-rempah dalam proses 

pembuatannya. Rataan uji organoleptik pada penelitian ini 

menunjukkan tidak adanya perbedaan yang nyata tingkat 

kesukaan terhadap aroma antara dendeng daging kambing yang 

diberi baluran Jahe Emprit. Tingkat kesukaan yang lebih tinggi 

dijumpai pada dendeng daging kambing dengan pembaluran 

Jahe Emprit sebanyak 15% dibandingkan pada ketiga jenis 

dendeng lainnya, hal ini membuktikan bahwa peningkatan 

konsentrasi jahe mampu meningkatkan aroma pada dendeng 

menjadi lebih baik.  

Perkembangan karakteristik aroma pada produk dendeng 

sebagian besar merupakan gabungan sensasi aroma yang 
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berasal dari kontribusi senyawa-senyawa volatil yang tinggi, 

misalnya seperti bumbu-bumbu dan bahan tambahan lainnya. 

Oleh karena itu, perkembangan aroma dendeng yang diberi 

pembaluran Jahe Emprit sebanyak 15%  lebih tinggi 

dibandingkan dendeng lainnya. Proses pengeringan akan 

membuat aroma dendeng menjadi lebih kuat karena selama 

proses pengeringan terjadi penguapan air yang membuat 

komponen-komponen volatil yang terdapat pada daging, 

bumbu, jahe dan perpaduan antar keduanya turut menguap dan 

menciptakan aroma khas pada dendeng (Anonimous, 2011). 

Jahe mempunyai aroma yang cukup harum karena proses 

pembaluran yg cukup lama yaitu selama 1 jam, kemungkinan 

aroma jahe masih menempel pada daging yang kemudian diolah 

menjadi dendeng dan juga memungkinkan efek tingkat 

kesukaan pada indra pembau panelis juga meningkat. 

 

4.2.5 Tekstur  

Pada Tabel 6 terlihat bahwa hasil uji organoleptik tekstur 

dendeng daging kambing yang diberi baluran Jahe Emprit 

dengan konsentrasi berbeda  berkisar antara netral (5,43) 

sampai cukup suka (6,33). Hasil ini memperlihatkan bahwa 

atribut tekstur dari dendeng daging kambing yang diuji juga 

secara umum dapat diterima oleh panelis.  

Berdasarkan hasil analisis ragam daging kambing 

menunjukkan, bahwa konsentrasi Jahe Emprit yang digunakan 

memberikan pengaruh nyata (P<0,05) terhadap penilaian 

organoleptik tekstur. Hal ini karena peningkatan konsentrasi 

Jahe Emprit yang digunakan dalam proses pembaluran akan 

meningkatkan keempukan dendeng daging kambing. Hal ini 

disebabkan adanya kandungan enzim proteolitik pada jahe. 

Menurut Muchtadi dkk (2010), enzim proteolitik pada rimpang 
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jahe dapat melunakkan daging sebelum dimasak sebagai bahan 

pembuatan dendeng kambing. 

Menurut Lawrie (1995) menyatakan bahwa penilaian 

tekstur daging sangat terkait dengan keempukan daging. 

Soeparno (2005) menyatakan, bahwa keempukan daging 

ditentukan oleh tiga komponen daging, yaitu struktur 

miofibrilar dan status kontraksinya, kandungan jaringan ikat 

dan tingkat ikatan silang dan daya ikat air oleh protein daging. 

Nilai dari kualitas organoleptik ditentukan oleh rasa, 

warna, bau atau aroma, serta tekstur, dimana tekstur cukup 

memegang peranan besar dalam produk pangan,. untuk produk 

dendeng semakin empuk tekstur yang dihasilkan maka 

diperlukan sedikit tenaga untuk mengunyah makanan tersebut.  

 

3.3 Perlakuan Terbaik 

Perlakuan terbaik menunjukkan bahwa pembaluran jahe 

dengan konsentrasi 15% memiliki nilai tingkat kesukaan 

tertinggi karena memiliki nilai rasa, aroma, keempukan serta 

warna terbaik, kemudian juga memiliki nilai kualitas fisik pH 

dan tekstur terendah. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Soeparno (2005) bahwa faktor kualitas daging yang diutamakan 

meliputi rasa, keempukan, warna serta tekstur. 
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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan penelitian adalah : 

1. Pembaluran menggunakan Jahe Emprit dengan 

konsentrasi yang berbeda pada uji kualitas fisik dapat 

menurunkan pH dan meningkatkan keempukan dendeng 

daging giling kambing. Hasil uji organoleptik dendeng 

giling daging kambing menunjukkan hasil yang cukup 

disukai untuk rasa manis, warna dan aroma sedangkan 

untuk rasa gurih dan tekstur kambing lebih disukai 

seiring dengan meningkatnya penambahan konsetrasi 

pembaluran jahe, dimana kualitas tekstur semakin empuk 

serta lebih gurih. 

2. Pembaluran dengan menggunakan Jahe Emprit sebanyak 

15% pada pembuatan dendeng daging kambing 

menghasilkan dendeng dengan kualitas terbaik yang 

dapat diterima panelis dengan perbandingan nilai kualitas 

fisik, keempukan terendah (15,8 N) serta pH terendah 

(5,46) dan organoleptik dengan tingkat gurih (6,37) serta 

tekstur tertinggi (6,33). 

 

5.2 Saran 

Disarankan untuk penelitian selanjutnya tentang 

pembaluran jahe pada daging kambing sebaiknya menggunakan 

konsentrasi lebih dari 15% , agar dapat ditemukan konsentrasi 

yang lebih memberikan pengaruh optimal pada dendeng 

kambing. 
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Lampiran 1. Uji pH (AOAC, 1995)  

 

Sebanyak 5 gram sampel digerus halus kemudian 

dimasukkan ke dalam beker glass, lalu ditambahkan larutan 

aquades sampai 50 ml dan dihomogenkan selama 1 menit. Nilai 

pH diukur dengan pH meter, dimana pH meter yang digunakan 

terlebih dahulu distabilkan selama 15 - 30 menit kemudian 

dikalibrasi dengan larutan buffer pada pH 4 dan 7. Elektroda 

dibilas dengan aquades dan dikeringkan dengan tisu, kemudian 

dicelupkan ke dalam sampel dan dibiarkan hingga menunjukkan 

suatu angka (stabil). 
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Lampiran 2. Uji Keempukan (Pearson and Dutson, 1994) 

 

Dengan menggunakan alat Tensile Strength merk Imada 

Zp 200N, daging dengan ukuran sampel setebal 0,5 - 1cm 

ditarik, dalam hal ini dendeng hanya berukuran 3mm juga dapat 

dilakukan, Lyod instrumen diset sama dengan pengaturan 

kompresi, tetapi tangkai diganti penjepit dan ditarik. 

Keempukan daging di ekspresikan dengan gaya (N) yang 

diperlukan untuk menarik sample, semakin kecil gaya yang 

diperlukan maka semakin empuk sample. 
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Lampiran 3. Uji Organoleptik (Rahayu, 2001)  

 

Uji organoleptik menggunakan uji hedonik. Uji hedonik 

(kesukaan) bertujuan memberikan penilaian suatu sifat 

organoleptik yang spesifik berdasarkankan kesukaan panelis. 

Uji hedonik dilakukan oleh 20 orang panelis semi terlatih 

dengan menggunakan skala 1 sampai 9 dengan karakteristik 

penentu meliputi warna, tekstur, aroma dan rasa. Deskripsi 

skala tersebut untuk uji hedonik adalah 1) amat sangat tidak 

suka; 2)sangat tidak suka; 3) tidak suka; 4) agak tidak suka; 5) 

netral; 6) cukup suka; 7) suka; 8) sangat suka dan 9) amat 

sangat suka. 
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Format Uji Tingkat Kesukaan (Rahayu, 2001) 

Nama Panelis :…………………….. 

Tanggal          :…………………….. 

Nama Produk : Dendeng kambing giling  

Instruksi : Saudara diminta mencantumkan nilai tingkat 

kesukaan dari 9 ( amat sangat suka ) - 1 ( amat 

sangat tidak suka ) pada penelitian terhadap warna, 

rasa,bau/aroma,tekstur. 

Berikut penilaian yang bisa saudara cantumkan: 

- Amat sangat suka    : 9 

- Sangat suka                    : 8 

- Suka                         : 7 

- Cukup suka                   : 6 

- Netral                    : 5 

- Agak tidak suka          : 4 

- Tidak suka             : 3 

- Sangat tidak suka         : 2 

- Amat sangat tidak suka  : 1 

 

Hal yang 

dinilai 

Kode sample 

121 234 245 364 475 451 565 687 690 734 854 890 

Warna             

Rasa 

Manis 

            

Rasa 

Gurih 

            

Aroma             

Tekstur             
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Lampiran 4. Analisis Statitik Pengaruh Pembaluran Jahe 

Emprit (Zinger Officinale Rubrum) pada Daging Kambing 

terhadap pH Dendeng Daging Kambing 

 

 Perlakuan 

 Ulangan P0 P1 P2 P3 

1 5,67 5,59 5,77 5,63 

2 5,62 5,64 5,64 5,53 

3 5,75 5,71 5,34 5,23 

Total 17,04 16,94 16,75 16,39 

Rataan 5,76 5,65 5,58 5,46 

SD 0,07 0,06 0,22 0,21 

 

∑  = 5,67 + 5,62 +......+ 5,23 = 67,12 

 

 

∑∑                          

 

   

 

   

       

 

 

    
∑    

 
  

      

  
        

 

 

             
∑    
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        ∑∑                           

 

   

 

   

 

 

                                           

 

 

Tabel Analisis of  Varians 

Sumber 

Ragam 

Db JK KT F 

hitung 

F  

0,05 

F 

0,01 

Perlakuan 3 0,08 0,026 1,08 4,07 7,58 

Galat 8 0,20 0,024    

Total 11 0,28     

 

Karena F hitung (1,08) <  F tabel (4,07) maka hipotesis H0 

diterima dan H1 ditolak 

 

Kesimpulan 

Pembaluran Jahe Emprit (Zinger Officinale Rubrum) pada 

Daging Kambing tidak berpengaruh terhadap ph Dendeng 

Daging Kambing 
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Lampiran 5. Analisis Statitik Pengaruh Pembaluran Jahe 

Emprit (Zinger Officinale Rubrum) pada Daging Kambing 

terhadap Tekstur Dendeng Daging Kambing 

 

 Perlakuan 

 Ulangan P0 P1 P2 P3 

1 22,50 18,80 15,90 14,40 

2 23,90 21,70 21,80 18,10 

3 20,40 22,20 18,80 15,10 

Total 66,80 62,70 56,50 47,60 

Rataan 22,27 20,90 18,83 15,87 

SD 1,76 1,84 2,95 1,97 

 

∑  = 20,50 + 23,90 +......+ 15,10 = 233,60 

 

 

∑∑                             

 

   

 

   

        

 

 

    
∑    

 
  

       

  
         

 

             
∑    

 
     

               

 
   

       

 



 
 

53 
 

        ∑∑                               

 

   

 

   

 

 

                                               

 

 

Tabel Analisis of Varians 

Sumber 

Ragam 

Db JK KT F 

hitung 

F  

0,05 

F 

0,01 

Perlakuan 3 69,77 23,26 4,89* 4,07 7,58 

Galat 8 38,08 4,76    

Total 11 107,85     

 

Karena F hitung (4,89) > F tabel (4,07) maka hipotesis H0 

ditolak dan H1 diterima 

 

Kesimpulan 

Pembaluran Jahe Emprit (Zinger Officinale Rubrum) pada 

Daging Kambing berpengaruh nyata terhadap tekstur Dendeng 

Daging Kambing 

 

 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 

 

          ,306 

 

                 √
         

 
      √
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Tabel uji BNT  

Perlakuan Rataan Notasi 

P0 22,27 a 

P1 20,90 ab 

P2 18,83   b 

P3 15,87   b 
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Lampiran 6. Analisis Statitik Pengaruh Pembaluran Jahe 

Emprit (Zinger Officinale Rubrum) pada 

Daging Kambing terhadap Rasa Manis 

Dendeng Daging Kambing 

 

 

 

Perlakuan 

 Ulangan P0 P1 P2 P3 

1 6,67 7,67 7,00 6,00 

2 4,33 5,00 5,33 5,33 

3 5,67 5,33 6,33 6,33 

4 4,00 4,67 6,33 4,67 

5 4,67 5,00 4,67 6,33 

6 5,00 6,00 7,00 6,67 

7 5,33 5,33 4,67 6,67 

8 7,67 7,33 6,33 7,00 

9 7,00 6,67 7,33 6,67 

10 5,33 4,67 6,00 6,00 

11 7,67 7,33 7,33 7,67 

12 6,33 7,00 6,67 7,33 

13 6,33 7,67 6,67 6,33 

14 6,00 7,33 7,33 6,33 

15 6,33 6,67 5,33 5,00 

16 7,67 5,67 5,33 5,33 

17 8,33 6,67 7,33 7,00 

18 7,33 6,33 6,00 6,67 

19 5,00 5,00 5,00 5,00 

20 5,00 5,00 5,00 5,00 

Total 121,66 122,34 122,98 123,33 

Rataan 6,08 6,12 6,15 6,17 

SD 1,25 1,07 0,94 0,86 
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∑  = 6,67 + 4,33 +......+ 5 = 490,31 

 

 

∑∑                       

 

   

 

   

        

 

 

    
∑    

 
  

       

  
         

 

 

 

             
∑    

 
     

                 

  
   

      

 

 

        ∑∑                              

 

   

 

   

 

 

 

                                             

 

 

Tabel Analisis of Varians 

Sumber Ragam Db JK KT F hitung F  0,05 F 0,01 

Perlakuan 3 0,08 0,027 0,03 2,74 4,08 

Galat 76 32,02 1,079    

Total 79 32,10     
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Karena F hitung (0,03) <  F tabel (2,74) maka hipotesis H0 

diterima dan H1 ditolak 

 

Kesimpulan 

Pembaluran Jahe Emprit (Zinger Officinale Rubrum) pada 

Daging Kambing tidak berpengaruh terhadap rasa Manis 

Dendeng Daging Kambing 
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Lampiran 7. Analisis Statitik Pengaruh Pembaluran Jahe 

Emprit (Zinger Officinale Rubrum) pada Daging Kambing 

terhadap Warna Dendeng Daging Kambing 

 

 Perlakuan 

 Ulangan P0 P1 P2 P3 

1 8,00 8,67 6,33 5,33 

2 5,00 6,00 5,67 5,33 

3 4,67 5,33 6,67 6,00 

4 4,67 5,33 6,00 4,33 

5 4,33 5,00 7,00 6,00 

6 3,67 5,67 6,00 6,00 

7 4,67 6,00 6,33 6,33 

8 6,67 6,00 6,00 7,33 

9 7,33 6,67 7,00 6,33 

10 3,67 5,33 5,33 6,33 

11 8,00 7,67 5,33 6,67 

12 6,67 7,33 7,33 7,67 

13 7,67 7,33 6,00 6,33 

14 7,67 7,00 6,00 6,33 

15 7,67 6,00 6,00 6,00 

16 8,00 6,33 6,67 7,33 

17 8,33 6,67 7,67 8,00 

18 7,00 5,67 7,00 7,00 

19 5,00 5,00 5,00 5,00 

20 5,00 5,00 5,00 5,00 

Total 123,69 124 124,33 124,64 

Rataan 6,18 6,20 6,22 6,23 

SD 1,63 1,01 0,75 0,94 
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∑  = 8 + 5 +......+ 5 = 496,66 

 

 

∑∑                 

 

   

 

   

        

 

 

    
∑    

 
  

       

  
         

 

 

 

             
∑    

 
     

                 

  
   

      

 

 

        ∑∑                              

 

   

 

   

 

 

 

                                             

 

 

Tabel Analisis of Varians 

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

Perlakuan 3 0,03 0,008 0,0062 2,74 4,08 

Galat 76 97,63 1,285    

Total 79 97,66     
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Karena F hitung(0,0062) <  F tabel (2,74) maka hipotesis H0 

diterima dan H1 ditolak 

 

Kesimpulan 

Pembaluran Jahe Emprit (Zinger Officinale Rubrum) pada 

Daging Kambing tidak berpengaruh terhadap Warna Dendeng 

Daging Kambing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

61 
 

Lampiran 8. Analisis Statitik Pengaruh Pembaluran Jahe 

Emprit (Zinger Officinale Rubrum) pada Daging Kambing 

terhadap Rasa Gurih Dendeng Daging Kambing 

 

 Perlakuan 

 Ulangan P0 P1 P2 P3 

1 4,67 6,00 5,33 7,00 

2 6,00 5,67 6,33 5,33 

3 4,67 6,33 7,33 6,00 

4 5,33 4,67 6,33 8,00 

5 4,67 5,00 5,33 5,33 

6 5,00 6,33 8,00 5,33 

7 5,33 5,67 6,00 6,00 

8 6,33 6,33 6,67 6,00 

9 6,00 7,00 6,00 7,00 

10 3,67 5,00 6,67 5,67 

11 7,33 7,33 6,33 6,67 

12 6,67 7,00 7,67 7,33 

13 5,00 6,33 7,00 5,00 

14 5,33 5,33 7,00 7,67 

15 5,67 5,33 4,67 7,00 

16 5,67 6,67 5,33 6,67 

17 8,00 7,00 7,33 8,00 

18 4,33 5,67 5,00 7,33 

19 5,00 5,00 5,00 5,00 

20 5,00 5,00 5,00 5,00 

Total 109,67 118,66 124,32 127,33 

Rataan 5,48 5,93 6,22 6,37 

SD 1,03 0,81 0,99 1,03 
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∑  = 4,67 + 6 +......+ 5 = 479,98 

 

 

∑∑                    

 

   

 

   

        

 

 

    
∑    

 
  

       

  
         

 

 

 

             
∑    

 
     

                 

  
   

      

 

 

        ∑∑                              

 

   

 

   

 

 

 

                                             

 

 

Tabel Analisis of Varians 

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

Perlakuan 3 9,04 3,01 3,21* 2,74 4,08 

Galat 76 71,37 0,94    

Total 79 80,41     
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Karena F hitung (3,21) > F tabel (2,74) maka hipotesis H0 

ditolak dan H1 diterima 

 

Kesimpulan 

Pembaluran Jahe Emprit (Zinger Officinale Rubrum) pada 

Daging Kambing berpengaruh nyata terhadap Rasa Gurih 

Dendeng Daging Kambing 

 

 

 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 
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Tabel uji BNT  

Perlakuan Rataan Notasi 

P0 5,48 a 

P1 5,93 ab 

P2 6,22   b 

P3 6,37   b 
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Lampiran 9. Analisis Statitik Pengaruh Pembaluran Jahe 

Emprit (Zinger Officinale Rubrum) pada Daging Kambing 

terhadap Aroma Dendeng Daging Kambing 

 

 Perlakuan 

 Ulangan P0 P1 P2 P3 

1 5,67 6,67 6,00 6,00 

2 5,67 5,33 5,67 6,00 

3 5,67 5,00 4,33 5,67 

4 5,00 5,67 5,67 5,33 

5 6,00 4,67 3,00 5,00 

6 4,67 5,00 6,67 5,33 

7 4,00 5,67 6,67 5,00 

8 6,33 6,00 6,00 7,33 

9 7,33 7,67 7,00 7,00 

10 4,67 5,67 5,00 5,67 

11 7,00 6,67 5,33 5,67 

12 6,67 6,67 6,33 6,00 

13 6,67 6,67 6,00 6,33 

14 6,33 6,33 6,67 6,00 

15 4,67 6,33 7,00 7,33 

16 5,00 5,33 6,00 5,00 

17 8,00 7,00 6,67 7,67 

18 7,00 4,33 7,00 6,00 

19 5,00 5,00 5,00 5,00 

20 5,00 5,00 5,00 5,00 

Total 116,35 116,68 117,01 118,33 

Rataan 5,82 5,83 5,85 5,92 

SD 1,07 0,89 1,02 0,84 
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∑  = 5,67 + 5,67 +......+ 5 = 468,37 
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Tabel Analisis of Varians 

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

Perlakuan 3 0,11 0,04 0,043 2,74 4,08 

Galat 76 70,32 0,93    

Total 79 70,43     
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Karena F hitung (0,043) <  F tabel (2,74) maka hipotesis H0 

diterima dan H1 ditolak 

 

Kesimpulan 

Pembaluran Jahe Emprit (Zinger Officinale Rubrum) pada 

Daging Kambing tidak berpengaruh terhadap Aroma Dendeng 

Daging Kambing 
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Lampiran 10. Analisis Statitik Pengaruh Pembaluran Jahe 

Emprit (Zinger Officinale Rubrum) pada Daging Kambing 

terhadap Tekstur Dendeng Daging Kambing 

 

 Perlakuan 

 Ulangan P0 P1 P2 P3 

1 6,00 5,67 6,67 6,33 

2 5,67 6,67 6,33 5,33 

3 5,33 6,67 6,00 5,67 

4 5,00 5,33 6,00 5,67 

5 5,67 5,67 6,00 6,00 

6 5,33 6,00 6,00 6,67 

7 5,33 6,33 5,67 6,00 

8 3,33 5,33 6,33 6,67 

9 7,00 7,67 6,67 8,00 

10 4,33 5,00 6,33 5,67 

11 5,33 6,00 6,33 6,33 

12 6,33 6,33 5,67 8,00 

13 4,00 6,00 6,33 4,33 

14 4,67 6,00 6,67 4,33 

15 4,33 4,67 5,67 7,67 

16 5,00 4,33 7,00 8,00 

17 8,00 6,33 6,67 7,33 

18 8,00 6,00 5,33 8,67 

19 5,00 5,00 5,00 5,00 

20 5,00 5,00 5,00 5,00 

Total 108,65 116 121,67 126,67 

Rataan 5,43 5,80 6,08 6,33 

SD 1,20 0,79 0,56 1,28 
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∑  = 6 + 5,67 +......+ 5 = 472,99 
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Tabel Analisis of Varians 

Sumber Ragam Db JK KT F hitung F  0,05 F 0,01 

Perlakuan 3 8,99 2,99 3,02* 2,74 4,08 

Galat 76 75,95 0,99    

Total 79 84,94     
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Karena F hitung (3,02)> F tabel (2,74) maka hipotesis H0 

ditolak dan H1 diterima 

 

Kesimpulan 

Pembaluran Jahe Emprit (Zinger Officinale Rubrum) pada 

Daging Kambing berpengaruh nyata terhadap tekstur Dendeng 

Daging Kambing 

 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 
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Tabel uji BNT  

Perlakuan Rataan Notasi 

P0 5,43 a 

P1 5,80 ab 

P2 6,08   b 

P3 6,33   b 

 

 

 

 

 

 


