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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peningkatan sejumlah kebutuhan protein hewani yang hampir terjadi 

setiap tahun, mempengaruhi tingkat produksi daging di Indonesia. Salah satu yang 

populer saat ini dari produk daging ayam adalah pemanfaatan usus ayam yang 

dinilai memiliki peluang jika dimanfaatkan dengan lebih baik. Selama ini, usus 

ayam merupakan limbah dari pengolahan daging ayam yang sebagian besar 

penggunaannya sebagai pakan ikan disamping pemanfaatannya dijadikan bahan 

masakan dan dikonsumsi masyarakat umum. Dengan harga jual yang relatif  

murah dan kandungan protein yang cukup tinggi memungkinkan usus ayam dapat 

diolah menjadi produk sumber protein yang potensial (Tala, 2012). 

Usus pada dasarnya  sama dengan daging, mempunyai sifat yang mudah 

rusak oleh masa penyimpanan dan kontaminasi dengan bakteri.  Bakteri 

merupakan salah satu mikroorganisme yang sering mencemari bahan pangan. 

Pada usus terdapat bakteri yang merupakan flora normal saat hewan masih hidup 

dan dapat mencemari daging saat proses pengolahan. Sumber kontaminasi pada 

usus ayam bisa disebabkan isi saluran pencernaan itu sendiri, selain fakor luar 

seperti sanitasi RPA yang kurang baik seperti kondisi tanah, air, alat-alat yang 

digunakan selamaproses persiapan karkas dan pekerja (Soeparno, 2005) 

Kontaminasi bahan pangan oleh mikroba umumnya dapat menimbulkan 

kerusakan pada makanan antara lain dari genus Pseudomonas, Streptococcus, 

Baccilus, Achromobacter, dan Micrococcus. Sedangkan bakteri penyebab 

keracunan makanan yang sering ditularkan melalui daging antara lain Clostridium 
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perfingens, Salmonella sp, Staphylococcus aureus dan Escherichia coli (Yulistiani 

dkk, 1997). Bakteri Coliform merupakan indikator sanitasi dalam pengolahan 

pangan, dalam jumlah tertentu dapat menjadi indikator suatu kondisi yang 

berbahaya dan kontaminasi bakteri patogen. Adanya bakteri tersebut pada pangan 

menunjukkan bahwa dalam satu atau lebih tahap pengolahan tersebut pernah 

mengalami kontak dengan kotoran yang berasal dari usus hewan. 

Secara umum pengawetan merupakan upaya untuk mencegah terjadinya 

penurunan kualitas daging serta menghambat pertumbuhan bakteri sehingga daya 

simpan daging bisa lebih lama. Selain itu, penyimpanan suhu dingin  pada pasar 

swalayan, pasar tradisional, konsumen rumah tangga, maupun industri rumah 

tangga merupakan cara yang sederhana  dan banyak dilakukan untuk 

mempertahankan nilai gizi, warna, rasa dan kesegaran asli dari karkas. 

Penambahan bahan pengawet kimia yang berbahaya merupakan salah satu cara 

dalam mengawetkan makanan. Terjadinya banyak kasus akibat bahan pengawet 

berbahaya telah menimbulkan banyak kerugian yang dialami oleh masyarakat. 

Penggunaan formalin dan boraks sangat tidak layak digunakan sebagai tambahan 

bahan makanan karena mengandung senyawa yang menyebabkan keracunan 

apabila dikonsumsi. 

Pengasapan merupakan cara pengolahan atau pengawetan dengan 

memanfaatkan kombinasi perlakuan pengeringan dan pemberian senyawa kimia 

alami dari bahan bakar alami. Tujuannya adalah untuk mengawetkan daging atau 

ikan dengan menggunakan bahan-bahan alam dan untuk memberi rasa dan aroma 

yang khas. Teknologi pengasapan telah digunakan secara luas dalam bidang 
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pengolahan pangan dan hasil pertanian. Pada pangan, teknologi pengasapan 

digunakan sebagai upaya pengeringan sekaligus sebagai penghasil aroma dan rasa 

pangan seperti, daging asap ikan asap, produk bakaran seperti sate dan lain 

sebagainya (Darmadji, 2009) 

Asap cair sendiri merupakan hasil pembakaran yang dikondensasikan 

sehingga berubah dalam bentuk cair.Saat ini, asap cair telah banyak digunakan 

oleh industri pangan sebagai bahan pemberi aroma, tekstur dan citarasa yang khas 

pada produk makanan seperti daging ikan dan keju. Di indonesia, asap cair sudah 

digunakan oleh industri pembuatan bandeng asap di sidoarjo (Budijanto dkk, 

2008). 

Terkait dengan ulasan diatas, peneliti ingin mengetahui pengaruh 

penambahan Asap Cair Tempurung Kelapasebagai pengawet pada daya simpan 

usus ayam dan nilai Total Plate Count pada penyimpanan suhu kamar. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas dapat diambil rumusan masalah: 

1. Apakah ada pengaruh pengenceran Asap Cair Tempurung Kelapa pada 

usus ayam terhadap penurunan nilai Total Plate Count? 

2. Pada pengenceran Asap Cair Tempurung Kelapa manakah yang 

memiliki pengaruh terhadap penyimpanan usus ayam selama 3 hari 

pada suhu kamar? 

1.3 Landasan Teori 

Usus ayam memiliki sifat serta mengandung unsur yang sama dengan 

daging, dan dapat menjadi media yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme. 
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Selain itu, pada pengolahan usus ayam tingkat pencemaran dan kontaminasi 

dengan berbagai jenis mikroorganisme sangat tinggi. Kontak dengan kotoran dan 

kondisi lingkungan yang tidak bersih, dapat mempengaruhi mutu dan kualitas 

usus ayam. Tindakan pencegahan telah banyak dilakukan untuk mempertahankan 

kesegaran daging sehingga pertumbuhan bakteri dapat dihambat dalam jangka 

waktu lama.  

Penambahan zat pengawet, bahan-bahan kimia dan penyimpanan pada 

suhu rendah adalah metode yang umum digunakan oleh masyarakat Indonesia. 

Namun, metode tersebut memiliki kelemahan yang menimbulkan kekhawatiran 

terhadap pertumbuhan bakteri patogen. Meningkatnya penyalahgunaan  bahan-

bahan kimia berbahaya untuk pengawet berbagai bahan pangan dan produk 

olahannya, mendorong usaha pencarian bahan pengawet pangan yang lebih aman. 

Asap bersifat pengawet karena mengandung komponen senyawa antibakteri, 

antioksidan, dan antijamur (Widyastuti dkk, 2012). 

Asap cair merupakan inovasi teknologi yang dikembangkan dengan 

memanfaatkan limbah tempurung kelapa untuk perbaikan proses pengasapan 

tradisional, yang dianggap tidak ramah lingkungan. Asap cair memiliki 

kandungan  senyawa kelompok fenol, karbonil dan asam.  Darmadji (2012) yang 

dikutip dari Girard (1992) menyatakan senyawa fenol bertanggung jawab dalam 

pembentukan flavor dan bersifat antioksidan yang mempengaruhi daya simpan 

produk pangan. Senyawa-senyawa karbonil dalam asap cair meliputi formaldehid, 

glikoaldehid, metilglioksal, diasetil, furfural, aseton dan hidroksiaseton. Serta 



5 

 

 

 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

PENGGUNAAN ASAP CAIR… SKRIPSI NURUL FITIAH ALFAINI 

komponen senyawa asam yang mempengaruhi citarasa, pH, dan umur simpan 

pada makanan. 

Ratna dkk (1997) yang dikutip dari Pszczola (1995) menyatakan bahwa 

dua senyawa asap cair yang diketahui mempunyai efek bakterisidal/bakteriostatik 

adalah fenol dan asam-asam organik, dalam kombinasinya kedua senyawa 

tersebut bekerja sama secara efektif untuk mengontrol pertumbuhan mikroba. 

Teknologi pengasapan telah digunakan secara luas dalam bidang 

pengolahan pangan dan hasil pertanian. Pada pangan, pengasapan digunakan 

sebagai upaya , pengeringan dan penghasil aroma dan rasa pangan  seperti daging 

asap, ikan asap, produk bebakaran seperti sate, ikan bakar. Potensi asap dapat 

memperpanjang masa simpan produk dengan mencegah kerusakan akibat aktivitas 

bakteri pembusuk dan patogen (Darmadji, 2009). 

Peningkatan jumlah konsumsi usus ayam serta kondisi yang cepat rusak 

menyebabkan bahan makanan ini belakangan banyak ditemukan penambahan zat 

pengawet seperti formalin di pasar-pasar tradisional. 

1.4 Tujuan penelitian 

1. Mengetahui pengaruh penambahan Asap Cair Tempurung Kelapa 

pada usus ayam terhadap jumlah bakteri pada nilai Total Plate Count. 

2. Mengetahui pengaruh pengenceran Asap Cair Tempurung Kelapa 

terhadap usus ayam yang disimpanselama 3 hari pada suhu kamar. 

1.5 Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi tentang 

kemampuan asap cair sebagai alternatif yang lebih baik sebagai pengawet bahan 
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pangan yang dapat diaplikasikan oleh masyarakat luas selain karena 

penggunaanya yang mudah, harga yang terjangkau juga aman. 
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