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A. LATAR BELAKANG 

Kelangsungan hidup manusia sangat dipengaruhi oleh nilai atau 

kecukupan gizi. Unsur gizi yang dibutuhkan manusia antara lain: protein, lemak, 

karbohidrat, mineral, serta vitamin. Zat-zat gizi tersebut digunakan bukan hanya 

untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk melakukan berbagai aktivitas. 

Mengingat peran gizi pada makanan yang demikian penting maka sudah 

seharusnya bila manusia senantiasa mengutamakan kualitas makanan yang 

dikonsumsi.   

Daging merupakan salah satu jenis makanan yang tinggi nilai gizinya 

terutama kandungan proteinnya. Daging juga merupakan sumber vitamin dan 

mineral yang sangat baik, secara umum daging merupakan sumber mineral 

kalsium, fosfor, dan zat besi, serta vitamin B kompleks (niasin, riboflavin dan 

tiamin). 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 essensialnya yang lengkap dan 

seimbang. Nilai gizi daging sapi setiap 100 g mempunyai kalori sebesar 207 

kkal, protein 18,8 g dan lemak 14,0 g (Astawan, 2008). 

Hewan yang baru dipotong dagingnya lentur dan lunak, kemudian terjadi 

perubahan-perubahan sehingga jaringan otot menjadi keras, kaku, dan tidak 



mudah digerakkan. Keadaan inilah yang disebut dengan rigor mortis. Dalam 

keadaan rigor, daging menjadi lebih alot dan keras dibandingkan dengan 

sewaktu baru dipotong. Waktu rigor mortis pada daging sapi yaitu   10-24 jam 

setelah penyembelihan. Rigor mortis terjadi setelah cadangan energi otot habis 

atau otot sudah tidak mampu mempergunakan cadangan energi (Winarno, 

1993). 

Jalur distribusi perdagangan daging pasca sembelih yang terlalu panjang 

akan berdampak pada pencapaian fase kekakuan atau fase rigormortis. Pada 

fase ini terjadi perubahan tekstur daging, jaringan otot menjadi keras, kaku dan 

tidak mudah digerakkan. Daging pada fase ini jika dilakukan pengolahan akan 

meghasilkan daging olahan yang keras dan alot. Pada fase rigormortis akan 

menyebabkan penurunan nilai daya terima pada daging.  

Kekerasan daging selama fase rigor mortis disebabkan terjadinya 

perubahan struktur serat-serat protein. Protein dalam daging yaitu protein aktin 

dan miosin mengalami crosslinking. Pada fase rigor mortis ATP dan ADP 

bertindak sebagai bantalan antara aktin dan miosin, sehingga keduanya tidak 

mudah bergabung dan sebaliknya ketika ATP dan ADP rendah maka aktin dan 

miosin cepat bergabung dan otot menjadi mengkerut atau kontraksi serabut 

otot. Dalam keadaan rigor mortis akan menyebabkan perubahan karakteristik 

daging menjadi lebih alot, keras dan tidak nikmat untuk dimakan (Soeparno, 

1998).  

Memperbaiki kualitas daging maka perlu dilakukan pengolahan agar 

daging sapi dapat menjadi empuk. Salah satu cara alami untuk mendapatkan 

kualitas daging yang empuk adalah dengan memanfaatkan enzim proteolitik. 

Enzim merupakan katalisator biologis yang dihasilkan oleh sel-sel hidup dan 



berfungsi mempercepat bermacam-macam reaksi biokimia. Enzim yang 

terdapat dalam makanan dapat berasal dari bahan mentah atau mikroorganisme 

yang terdapat pada makanan tersebut (Astawan, 2008). 

Sumber enzim yang dapat digunakan untuk pengempukan daging yaitu 

enzim bromelin yang terdapat dalam buah nanas dan enzim papain yang 

terdapat dalam buah pepaya. Tanaman nanas dan pepaya banyak dihasilkan 

dan mudah ditemui di daerah tropis seperti Indonesia. Pemanfaatan enzim 

bromelin dan papain ini bernilai ekonomis dalam pengempukan daging karena 

mudah diperoleh dan penggunaannya sederhana. Metode yang dapat 

digunakan dengan cara perendaman daging sapi menggunakan enzim bromelin 

dan papain yang terkandung dalam sari buah nanas dan pepaya (Ashari, 1995). 

Proses perendaman ini dilakukan dalam rendaman larutan yang memiliki 

enzim proteolitik. Selama perendaman daging sapi dalam enzim proteolitik 

(bromelin dan papain) terjadi proses hidrolisis protein serat otot dan tenunan 

pengikat sehingga terjadi perubahan-perubahan yaitu menipisnya dan 

hancurnya sarkolema, terlarutnya nukleus dari serabut otot dan jaringan ikat 

serta putusnya serabut otot sehingga dihasilkan jaringan yang lunak (Lawrie, 

2003). 

Masyarakat dalam pengolahan daging lebih sering mengenal 

menggunakan daun pepaya untuk membungkus daging, buah nanas hanya 

dipotong-potong untuk pengolahan daging dibandingkan penggunaan buah 

nanas dan buah pepaya dibuat sari buah dalam pengolahan daging. Menurut  

Sunarjono (2006) menyatakan bahwa buah pepaya muda memiliki enzim papain 

lebih banyak dibandingkan pada daun pepaya. Penggunaan sari buah nanas 

dan pepaya dalam pengolahan daging lebih efektif karena hidrolisis protein 



daging (kolagen dan miofibril) lebih cepat dan waktu yang dibutuhkan untuk 

mengempukkan daging menjadi lebih singkat (Soeparno, 1994). 

Hasil penelitian Utami (2010) menunjukkan bahwa dengan meningkatnya 

penambahan ekstrak buah nanas terjadi penurunan gaya maksimal yang 

diperlukan untuk menekan sampel daging sehingga terjadi peningkatan 

keempukkan daging itik afkir. Penelitian Murtini dan Qomarudin (2003) 

menunjukkan bahwa penambahan enzim protease pada daging akan terjadi 

hidrolisis jaringan ikat dan memberikan peningkatan keempukan daging sapi.  

Penggunaan enzim bromelin dan papain merupakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi tekstur daging. Enzim papain menguraikan protein daging pada 

serat-serat otot dan menghidrolisis menjadi peptida yang lebih kecil. Enzim 

bromelin menguraikan protein daging pada jaringan ikat protein, 

mendegradasinya dan selanjutnya memberikan efek empuk pada daging 

(Moehd, 2004). Enzim bromelin dan papain selain mempengaruhi tekstur daging 

juga mempengaruhi warna daging, sesuai dengan penelitian Saraswati (1995) 

menunjukkan bahwa pengaruh pemberian enzim papain nyata terhadap 

kecerahan daging kambing.   

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh perendaman daging sapi pada sari buah nanas dan sari 

buah pepaya terhadap tekstur dan warna daging sapi. 

 

 

 

 

 



B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah pada 

penelitian ini adalah ” Bagaimanakah pengaruh perendaman daging sapi pada 

sari buah nanas dan sari buah pepaya terhadap tekstur dan warna daging sapi? 

”. 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh perendaman daging sapi pada sari 

buah nanas dan sari buah pepaya terhadap tekstur dan warna daging 

sapi. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisa pengaruh perendaman daging sapi pada sari buah 

nanas terhadap tekstur dan warna daging sapi. 

b. Menganalisa pengaruh perendaman daging sapi pada sari buah 

pepaya terhadap tekstur dan warna daging sapi. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini digunakan untuk menambah ketrampilan memasak 

dalam menerapkan pengetahuan teknologi pangan secara sederhana. 

b. Bagi Mahasiswa Gizi 

Penelitian ini digunakan untuk menambah pengetahuan tentang 

teknologi pangan yang berkaitan dengan pengempukkan daging 

menggunakan perendaman sari buah nanas dan perendaman sari buah 

pepaya. 



c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini digunakan untuk memberikan wawasan kepada 

masyarakat  tentang penggunaan bahan makanan seperti nanas dan 

pepaya sebagai cara untuk mengempukkan daging. 

 

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN 

Penelitian ini dibatasi pada pengempukkan daging dan mengetahui 

pengaruh perendaman daging sapi pada sari buah nanas dan sari buah pepaya 

terhadap tekstur dan warna daging sapi 


