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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Konsumsi jeroan terutama hati sapi mulai ditinggalkan 

oleh masyarakat karena mulai sadarnya masyarakat akan pola 

hidup sehat. Konsumsi jeroan terutama hati dapat memicu 

berbagi macam penyakit degeneratif, seperti jantung koroner 

dan artherosklerosis. Williams (2007) menyebutkan bahwa, 

organ hati memiliki angka kolesterol tinggi, yaitu sebesar 271 

mg per 100 g berat basah. Tingkat penurunan angka konsumsi 

jeroan dapat digambarkan dari kegiatan impor jeroan.  

Ditjennak (2010) melaporkan, pada tahun 2004 impor jeroan 

mencapai 36.500 Ton, tahun 2008 menurun menjadi 12.900  

Ton dan tahun 2010 impor jeroan sebesar 10.100 Ton. 

 Jeroan merupakan hasil samping dari proses 

pemotongan ternak, secara umum terdiri dari organ hati, paru, 

jantung, ginjal, dan lain-lain. Jeroan di Indonesia diolah 

menjadi berbagai hidangan dengan cita rasa yang tidak kalah 

dibandingkan olahan daging itu sendiri. Kelezatan jeroan 

dikarenakan kandungan lemak dan kolesterolnya yang cukup 

tinggi, selain itu kandungan protein jeroan juga cukup tinggi 

jika dibandingkan dengan protein daging. 

 Kondisi tersebut memberikan peluang untuk 

dikembangkannya sebuah inovasi dibidang pengolahan jeroan, 

terutama hati dalam bentuk konsentrat protein, karena selain 

memiliki kandungan kolesterol yang tinggi hati sapi juga 

memiliki kandungan protein yang tinggi. Williams (2007) 

menyebutkan bahwa, protein hati berkisar antara 15-20 g per 

100 g. produksi organ hati cukup besar, menurut Ockerman 

and Basu (2004) menyatakan, berat hati pada setiap ternak 
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berbeda-beda, pada ternak ruminansia besar seperti sapi, berat 

hati mencapai 1-4% dari berat hidup. Karnila, Made, Sukarno 

dan Tutik (2011) menyatakan bahwa, konsentrat merupakan 

suatu produk pekatan protein dengan kadar protein 50-70%. 

Konsentrat dibuat degang cara menghilangkan komponen 

selain protein, seperti lemak, karbohidrat, mineral, vitamin dan 

air, sehingga diperoleh kadar protein yang tinggi 

dibandingkakan dengan bahan baku awal.  Ekstraksi berupa 

konsentrat protein diharapkan mampu memperbaiki kualitas 

dan penambahan daya guna dari hati sapi dilakukan dengan 

memanfatkan sifat fungsional protein. Sifat fungsional protein 

pada pangan memegang peranan yang penting terutama pada 

saat proses pengolahan dan komponen penyusun produk 

pangan. 

 Hati yang merupakan bahan baku dalam pembuatan 

konsentrat protein mudah mengalami kerusakan dan tidak 

tahan lama jika disimpan dalam bentuk segar. Perlakuan yang 

digunakan dalam mengontrol kerusakan dan memperpanjang 

daya simpan hati adalah pengeringan. Prinsip pengeringan 

adalah dengan menghilangkan kandungan air pada suatu bahan 

pangan, baik sebagain atau keseluruhan dengan cara proses 

penguapan, melalui pemberian energi panas (Winarno, 2007).  

Metode pengeringan yang dilakukan adalah  pengeringan sinar 

matahari dan pengeringan menggunakan oven (40
0
C). 

Pengeringan juga dipengaruhi beberapa faktor diantaranya, 

luas permukaan, suhu, kecepatan pergerakan udara, 

kelembaban udara, tekanan atmosfer, penguapan air, lama 

pengeringan (Estiasih dan Ahmadi, 2011). Proses pengeringan 

dilakukan pada awal sebelum hati diekstrak menjadi 

konsentrat. 
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 Pengeringan matahari dan oven masing-masing 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pengeringan 

sinar matahari adalah biayanya murah, mudah penanganannya, 

hanya membutuhkan wilayah yang memiliki paparan sinar 

matahari yang tinggi, sehingga bahan cepat kering, dan 

kekurangannya adalah tidak dapat dilakukan kontrol terhadap 

suhu pengeringan, sedangkan pengeringan oven kebalikan dari 

pengeringan sinar matahari, perlu biaya untuk peralatan dan 

tenaga untuk oven, tetapi suhu pemanasan dapat dilakukan 

kontrol.  

 Pengeringan bertujuan untuk memudahkan penanganan 

bahan baku pada saat distribusi. Pengeringan pada bahan baku 

hati akan berpengaruh terhadap jumlah protein yang diperoleh. 

Proses pengeringan akan mengakibatkan zat-zat yang terdapat 

pada bahan pangan, seperti protein, lemak, karbohidrat, dan 

mineral akan lebih terkonsentrasi. Pemakain bahan baku 

dalam proses ekstraksi tidak terlalu banyak dalam bentuk 

kering karena kadar air dalam bahan sudah berkurang. 

Kualitas konsentrat protein hati sapi yang dihasilkan ditinjau 

dari sifat fungsional protein yang meliputi emulsifikasi, daya 

buih, daya serap minyak.   

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana 

perbedaan kualitas konsentrat protein hati sapi hasil 

pengeringan sinar matahari dan oven ditentukan dari 

emulsifikasi, daya buih, dan daya serap minyak. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam pelaksanaan penelitian adalah untuk 

mengetahui perbedaan kualitas konsentrat protein hati sapi 
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hasil pengeringan sinar matahari dan oven ditentukan dari 

emulsifikasi, daya buih, dan daya serap minyak. 

1.4. KegunaanPenelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai perbedaan pengeringan antara pengeringan sinar 

matahari dan oven terhadap kualitas konsentrat protein hati 

sapi ditentukan dari emulsifikasi, daya buih, dan daya serap 

minyak. 

1.5.  Kerangka Pikir 

Hati merupakan komponen offal meat dengan kadar 

protein 15-20% dan kolesterol sekitar 271 mg/100 g berat 

basah (Williams, 2007). Tingginya kandungan kolesterol pada 

hati sapi, diduga akan mengakibatkan berbagai macam 

penyakit degeneratif seperti, jantung koroner dan 

artherosklerosis apabila dikonsumsi secara berlebihan.  

 Kadar protein yang tinggi dalam hati sapi merupakan 

peluang untuk melakukan pengolahan guna menghasilkan 

produk yang aman bagi kesehatan tubuh manusia dan 

memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Konsentrat protein 

merupakan produk yang tepat untuk dikembangkan lebih 

lanjut. Penggunaan konsentrat protein dalam pangan sudah 

banyak diterapkan, seperti pada sosis, cake dan salad. 

Penambahan konsentrat protein pada suatu produk bertujuan 

untuk meningkatkan mutu sensoris dari produk tersebut. Yu, 

Ahmedna and Goktepe (2007) menyebutkan bahwa, sifat 

fungsional yang dihasilkan oleh protein sangat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantaranya adalah pH, metode 

pemisahan, kekuatan ion, temperatur dan komponen lain yang 

ada di dalam bahan pangan.  
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 Temperatur akan berdampak pada sifat fungsional 

protein. Pengeringan dengan suhu yang tinggi akan 

mengkibatkan denaturasi pada protein. Kurniati (2009) 

melaporkan bahwa, protein akan terdenaturasi pada suhu lebih 

dari 50
0
C.   

Ditambahkan oleh Santoso, Joko, Edwin dan Tagor (2008), 

dengan adanya proses pengeringan dan ekstraksi 

mengakibatkan persentase protein pada konsentrat protein ikan 

(KPI) lebih tinggi dari pada ikan segar. Pengeringan yang baik 

menggunakan suhu yang rendah dan dilakukan dengan cepat.  

Pengeringan yang berlebihan dan tdak terkontrol akan 

menyebabkan kerusakan pada zat-zat yang terkandung dalam 

bahan. Penelitian yang dilakukan Ayanwale, Ocheme and 

Oloyede (2007) menunjukkan bahwa, pengeringan daging 

ayam menggunakan oven menunjukkan nilai fungsional 

protein yang lebih baik dibandingkan dengan segar. 

Peningkatan nilai fungsional protein, yaitu terjadi peningkatan 

nilai stabilitas emulsi dari 4,95% (segar) menjadi 6% (oven), 

kapasitas busa dari 2,05% (segar) menjadi 3,75% (oven), daya 

serap minyak dari 3,4% (segar) menjadi 4,40% (oven). 

 Pengeringan dipengaruhi beberapa faktor diantaranya, 

luas permukaan, suhu, kecepatan pergerakan udara, 

kelembaban udara, tekanan atmosfer, penguapan air dan lama 

pengeringan (Estiasih dan Ahmadi, 2011). Faktor tersebut 

akan mempengaruhi jumlah konsentrat protein yang 

didapatkan, sehingga perlu adanya kontrol terhadap 

pemanasan yang dilakukan. 

  Berdasarkan pemaparan di atas maka perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut terkait dengan perbedaan antara dua 

metode pengeringan pada konsentrat hati sapi, yaitu 

pengeringan sinar matahari dan oven dengan suhu 40
0
C 
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sebelum proses ekstraksi terhadap sifat fungsional protein 

(emulsifikasi, daya buih, daya serap minyak). Diharapkan 

dengan adanya perlakuan tersebut, kerusakan protein pada 

konsentrat dapat diminimalisir, sehingga nilai sifat fungsional 

pada konsnetrat protein hati sapi tetap tinggi.  

Kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 

 

 

Dilakukan pengeringan dengan menggunakan panas matahari dan oven 400C. 

Kurniati (2009) menyatakan, protein akan terdenaturasi pada suhu 500C. 

Konsentrat protein 

Gusyana (2002) menyatakan, teknik 

pengeringan dan kondisi awal bahan, 

terutama kadar air berpengaruh pada 

rendemen.  Semakin tinggi nilai rendemen 

pada suatu produk maka semakin 

menguntungkan dari segi ekonomisnya. 

 

Juliana dan Somnaikubun (2008) 

menyatakan, proses pengeringan 

akan mengakibatkan zat-zat yang 

terdapat pada bahan pangan, 

seperti protein, lemak, karbohidrat 

dan mineral akan lebih 

terkonsentrasi. 

 

Ekstraksi protein dengan menggunakan metode asam 

basa yaitu menambahkan NaOH dan HCL (Darine, 

Christopone and  Gholamreza, 2011). 

 

Emulsifikas

i 
Daya serap minyak Daya buih 

Hati sapi dalam bentuk segar 
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1.6.  Hipotesis 

 Konsentrat protein hati sapi hasil pengeringan oven 

memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan 

pengeringan sinar matahari ditinjau dari emulsifikasi, daya 

buih, dan daya serap minyak. 

 


