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PENDAHULUAN 

 

Daging merupakan salah satu jenis hasil ternak yang menjadi 

sumber protein hewani dengan kandungan gizi yang cukup lengkap. 

Sama halnya dengan pangan hewani lainnya seperti, susu dan telur, 

daging bersifat mudah rusak akibat proses kimia dan fisik bila tidak 

ditangani dengan baik. Kandungan gizi yang lengkap dan kadar air 

yang tinggi pada daging menjadikan daging sebagai komoditas yang 

tidak dapat bertahan lama dan mudah busuk. Pembusukan 

disebabkan oleh pertumbuhan bakteri dan enzim yang terdapat di 

dalam daging itu sendiri. Dalam udara terbuka pada suhu kamar 

daging umumnya dapat bertahan selama 6 jam setelah proses 

penyembelihan, dan setelah itu daging mulai mengalami 

pembusukan. Pembusukan daging ini dapat ditunda dengan 

memperlambat proses pertumbuhan bakteri dan kinerja enzim dalam 

daging. Salah satu caranya adalah melalui pengolahan daging. 

Pengolahan daging merupakan berbagai metode maupun 

teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi 

bahan makanan atau dalam bentuk lain yang dapat dikonsumsi. 

Tujuan pengolahan daging disamping untuk meningkatkan nilai 

tambah juga untuk memperpanjang masa simpan, meningkatkan 

penerimaan terhadap produk dan menganekaragamkan produk 

olahan pangan. Teknologi pengolahan daging, dapat diartikan 

sebagai suatu teknologi yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang 

bahan pangan hewani guna memperoleh kemanfaatannya secara 
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maksimal sehingga dapat meningkatkan nilai tambah. Dalam 

teknologi pengolahan daging mencakup beberapa lingkup seperti 

sifat fisik, mikrobiologis dan kimia daging serta proses dalam 

pengolahannya dengan spesialisasi yang beragam seperti 

pemrosesan, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, dan 

sebagainya.     
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BAB 1 

DAGING KELINCI 

 

1.1.Pengertian dan Potensi Daging Kelinci  

Kelinci adalah hewan mamalia yang mudah dipelihara 

dan cepat berkembangbiak. Berdasarkan tujuan produksinya 

kelinci dapat dibedakan menjadi (1) kelinci sebagai penghasil 

bulu seperti anggora dan Rex, (2) kelinci pedaging seperti New 

Zealand White dan (3) kelinci yang dipakai untuk 

meningkatkan mutu kelinci lokal melalui kawin silang seperti 

D’argent, Chinchilia, Dutch, Flemis Giant, Palamino, dan 

Satin. Kelinci merupakan salah satu komoditas ternak yang 

memiliki potensi besar sebagai penghasil daging. Ternak 

kelinci mempunyai kelebihan dalam kemampuan reproduksi 

yang tinggi, karena cepat berkembangbiak dengan jarak 

kelahiran yang pendek, serta dalam proses pemeliharaannya 

tidak membutuhkan lahan yang luas. Produktivitas ternak 

kelinci dalam menghasilkan daging lebih tinggi dibandingkan 

dengan ternak sapi, sehingga dari segi ekonomi ternak kelinci 

lebih menguntungkan. Seekor kelinci dapat menghasilkan 

karkas (Gambar 1.) sekitar 50-60% per kg berat badan.  
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Gambar  1. Karkas Kelinci  

Daging kelinci secara rutin telah dikonsumsi dibanyak 

negara Eropa seperti Malta, Siprus, Italia, Republik Ceko, 

Spanyol, Belgia, Luksemburg, Portugal, Perancis dan 

beberapa negara Afrika Utara seperti Mesir dan Aljazair. 

Produksi daging kelinci mengambil peran penting dalam 

perekonomian nasional pada sebagian besar negara-negara 

tersebut. Dalam 50 tahun terakhir, produksi daging kelinci 

dunia telah meningkat 2,5 kali lipat hingga 1,6 juta ton pada 

tahun 2009. Saat ini Cina merupakan produsen utama dunia 

(700.000 ton/tahun), Italia (230.000 ton/tahun), Spanyol 

(74.161 ton/tahun) dan Perancis (51.400 ton/tahun) yang 

merupakan produsen utama daging kelinci di Eropa. 

Daging kelinci di Indonesia sendiri memiliki potensi 

yang tinggi dalam pemenuhan konsusmi daging bagi 
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masyarakat. Namun perkembangannya sampai saat ini masih 

banyak menemukan kendala. Hal ini disebabkan karena 

daging kelinci belum populer di masyarakat dan juga adanya 

faktor kebiasaan makan (food habit) serta efek psikologis yang 

menganggap bahwa kelinci sebagai hewan hias atau hewan 

kesayangan yang tidak layak untuk dikonsumsi dagingnya. 

Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap daging kelinci 

yaitu dengan diversifikasi olahan daging kelinci menjadi 

produk yang bernilai tinggi dan mudah diterima oleh 

masyarakat.           

1.2.Karakteristik Fisik Daging Kelinci   

Sifat fisik bahan pangan adalah sifat yang 

mendeskripsikan secara fisik bahan pangan. Karakteristik fisik 

berhubungan dengan karakteristik bahan yang tidak 

melibatkan perubahan zat pada bahan tersebut. Sifat-sifat fisik 

tersebut meliputi nilai pH, daya ikat air (DMA), susut masak, 

dan keempukan. Karakteristik fisik ini dapat dijadikan sebagai 

pedoman dalam memilih kualitas daging yang baik. Setiap 

daging memiliki karakteristik fisik yang berbeda-beda, hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor sebelum pemotongan dan 

setelah pemotongan. Faktor penting sebelum pemotongan 

adalah perlakuan istirahat yang dapat menentukan tingkat 

stress pada ternak. Ternak yang mengalami stress akan 

menghasilkan daging dengan warna gelap, bertesktur keras, 
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kering, memiliki pH yang tinggi dan daya mengikat air yang 

tinggi. Faktor penting setelah pemotongan yang berpengaruh 

pada kualitas daging adalah pelayuan. Pelayuan ini akan 

berpengaruh pada keempukan, flavor dan daya mengikat air. 

Karakteristik fisik daging kelinci dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Karakteristik Fisik Daging Kelinci 

Karakteristik Rex Lokal 

 Jantan Betina Jantan Betina 

pH 5,86 ± 

0,16ab 

5,92 ± 

0,24ab 

5,67 ± 

0,07a 

6,13 ± 

0,19ab 

Keempukan 

(kg/cm2)  

4,54 ± 

0,13a 

4,44 ± 

1,42a 

4,12 ± 

0,30a 

1,98 

±1,46b 

Susut masak 

(%) 

36,01 ± 

4,19a 

35,63 ± 

3,84a 

40,77 ± 

3,28a 

40,48 ± 

3,50a 

DMA 

(mgH2O) 

104,71 ± 

13,02a 

122,18 ± 

9,06ab 

108,57 ± 

12,87ab 

133,29 ± 

18,52b 

Keterangan: DMA = Daya Mengikat Air 

Sumber: Brahmantiyo et al., 2014 

 

Nilai pH daging kelinci tidak berbeda jauh dengan pH 

ultimat daging secara umum, yaitu 5,4–5,85. Variasi pH pada 

daging disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, stress sebelum 

pemotongan, pemberian injeksi hormon atau obat-obatan 

tertentu, individu ternak, dan jenis otot. Sedangkan penurunan 



15 
 

pH disebabkan karena adanya konversi otot menjadi daging 

pada proses glikolisis secara anaerob. Pada kondisi anaerob, 

glikogen yang ada di dalam otot akan diubah menjadi asam 

laktat. Terbentuknya asam laktat akan menyebabkan 

penurunan pH pada daging. Reaksi glikolisis anaerob dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 

 

Gambar  2. Reaksi Glikolisis Anaerob 

 Keempukan merupakan salah satu faktor paling penting 

yang memikat konsumen dalam pembelian produk daging. 

Pada kelinci faktor rumpun dan jenis kelamin mempengaruhi 

keempukan daging. Nilai keempukan pada kelinci betina lebih 

baik dibandingkan dengan kelinci lainnya. Perbedaan 

keempukan pada jenis rumpun ini disebabkan tipe jenis 

kelinci. Kelinci Rex adalah tipe kelinci jenis medium, 

sedangkan kelinci lokal adalah tipe kelinci kecil. Tipe kelinci 
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medium memiliki serabut otot yang lebih besar dibandingkan 

kelinci tipe kecil. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan 

keempukan pada kedua jenis rumpun. Jenis kelamin juga 

mempengaruhi nilai keempukan daging kelinci. Dimana 

kelinci jantan memiliki nilai keempukan yang lebih tinggi 

daripada kelinci betina. Hal ini disebabkan perilaku kelinci 

jantan yang lebih banyak bergerak dibandingkan kelinci 

betina, sehingga kontraksi otot pada kelinci jantan lebih 

banyak dibandingkan dengan kelinci betina. Mekanisme 

kontrakrsi dan relaksasi otot dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

Gambar  3. Mekanisme Kontraksi dan relaksasi Otot 

Susut masak merupakan perbedaan antara bobot 

sebelum dimasak dan sesudah dimasak yang dinyatakan 

dalam persentase. Daging dengan susut masak rendah 
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mempunyai kualitas yang relatif lebih baik daripada daging 

dengan susut masak yang tinggi. Kualitas daging ini 

berkaitan dengan banyaknya nutrisi yang hilang selama 

pemasakan. Secara umum daging dengan susut masak rendah 

memiliki nutrisi yang baik, karena sedikit mengalami 

pengurangan nutrisi saat pemasakan. Pada kelinci jenis 

rumpun dan jenis kelamin tidak berpengaruh nyata terhadap 

nilai susut masak. Hal ini karena jumlah nutrisi yang keluar 

saat pemasakan adalah sama untuk kelinci lokal maupun 

kelinci Rex. Jenis rumpun juga dapat berpengaruh terhadap 

susut masak. Rumpun yang mempunyai kandungan lemak 

daging yang tinggi akan memiliki susut masak yang tinggi 

pula. Lemak tersebut akan ikut keluar saat pemasakan. 

Kelinci Rex dan kelinci lokal tidak mempunyai kandungan 

lemak yang jauh berbeda, sehingga nilai susut masaknya 

tidak berbeda nyata. Susut masak dipengaruhi oleh pH, 

panjang sarkomer serabut otot, panjang potongan serabut 

otot, status kontraksi miofibril, ukuran dan berat sampel dan 

penampang lintang daging.  

   Daya mengikat air merupakan salah satu faktor yang 

menentukan kelezatan dan daya terima daging oleh 

konsumen. Daya ikat air adalah kemampuan daging untuk 

mengikat air. Daya mengikat air dipengaruhi oleh pH daging 

dimana air yang tertahan di dalam otot meningkat sejalan 

dengan naiknya pH, walaupun kenaikannya kecil. Perbedaan 
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daya ikat air disebabkan oleh perbedaan jumlah asam laktat 

yang dihasilkan, sehingga pH di dalam otot berbeda. Laju 

penurunan pH otot yang cepat akan mengakibatkan daya ikat 

air menjadi rendah. Pada kelinci jenis kelamin berpengaruh 

nyata terhadap daya mengikat air pada daging. Kelinci lokal 

betina mempunyai nilai daya mengikat air lebih (DMA) 

tinggi dibandingkan kelinci Rex jantan. Hal ini disebabkan 

kelinci lokal betina lebih pasif dalam aktivitasnya daripada 

kelinci Rex jantan, sehingga pH daging kelinci lokal betina 

lebih tinggi dibandingkan kelinci Rex jantan. pH rendah pada 

daging akan membuat air yang berasosiasi denga protein otot 

akan keluar dari daging, sehingga DMA daging menurun. 

Proses pembentukan asam laktat yang menyebabkan 

penurunan pH akan menurunkan DMA daging. sehingga 

banyak air yang berasosiasi dengan protein otot akan bebas 

meninggalkan serabut otot.  

1.3. Karakteristik Kimia Daging Kelinci  

Sifat kimiawi daging meliputi analisis proksimat (kadar 

air, kadar abu, protein kasar, lemak kasar) dan analisis 

kolesterol. Komposisi kimia daging bervariasi di antara 

spesies, bangsa dan individu ternak. Komposisi kimia daging 

dipengaruhi oleh faktor gentika dan lingkungan termasuk di 

dalamnya faktor nutrisi. Pada Tabel 2. dapat dilihat 

komposisi kimia daging dari ternak sapi, domba, babi, ayam 

dan kelinci.  
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Tabel 2. Kandungan Gizi Berbagai Jenis Ternak 

Jenis 

daging 

Air (%) Protein 

(%) 

Lemak 

(%) 

Energi 

(MJ/kg) 

Kelinci  67,9 20,8 10,2 7,3 

Ayam  67,6 20,0 11,0 7,5 

Sapi  55,0 16,3 28,0 18,9 

Domba  55,8 15,7 27,7 13,1 

Babi  42,0 11,9 28,0 13,3 

Sumber: Yanis et al., 2016 

1.3.1. Kadar Air  

Air merupakan bahan yang penting untuk kehidupan 

manusia. Selain itu, air juga merupakan komponen penting 

dalam bahan pangan karena air dapat mempengaruhi 

penampilan, tekstur, dan citarasa dari makanan yang kita 

makan. Kadar air dalam bahan pangan akan mempengaruhi 

daya tahan terhadap serangan mikroba yang dinyatakan 

dengan water activity (Aw). Daging dengan kadar air tinggi 

akan terlihat pucat, berair dan tekstur yang lembek karena 

banyak air yang terikat keluar dari daging. Tingginya 

kandungan air pada daging mengakibatkan protein yang 

larut dalam air sedikit sehingga daya ikat air oleh protein 

daging akan menurun. Kadar air daging ini dipengaruhi 

oleh jenis ternak, umur, kelamin, pakan, serta lokasi dan 

fungsi bagian-bagian otot dalam tubuh.  



20 
 

Kadar air berbanding terbalik dengankadar lemak. 

Semakin tinggi kadar lemak, maka kadar airnya semakin 

rendah. Apabila kadar lemak rendah, maka kadar airnya 

akan tinggi. Kadar air dalam bahan pangan akan berubah-

ubah sesuai dengan lingkungannya dan sangat erat 

kaitannya dengan daya awet suatu bahan pangan. Pada 

daging kadar air akan menurun dengan bertambahnya umur 

ternak, sebaliknya kadar lemak cenderung meningkat 

hingga stadium kedewasaan tercapai. Sehingga pada ternak 

muda kadar air lebih tinggi daripada ternak tua.  

Pada kelinci jenis rumpun dan jenis kelamin 

berpengaruh nyata terhadap kadar air daging kelinci. 

Kelinci betina jenis Rex memiliki kadar air lebih kecil dari 

pada kelinci jantan dan betina lokal. Sedangkan secara 

umum kadar air pada daging kelinci adalah 70-75%. Variasi 

kadar air pada kelinci Rex dan kelinci lokal disebabkan 

karena kelinci Rex mempunyai tingkat dihidrasi yang lebih 

tinggi dibandingkan kelinci lokal, sehingga kadar air daging 

kelinci Rex sedikit lebih kecil dibandingkan dengan kelinci 

lokal.  

1.3.2. Protein 

Protein merupakan bahan pembentuk jaringan dan 

juga mempertahankan jaringan tubuh yang telah ada. 

Protein juga dapat digunakan sebagai penghasil energi 

apabila kebutuhan energi tubuh belum terpenuhi oleh 

karbohidrat dan lemak. Protein merupakan zat makanan 
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yang sangat penting bagi tubuh karena disamping berfungsi 

sebagai bahan bakar, protein juga berfungsi sebagai 

pembangun dan pengikat. Protein adalah sumber asam 

amino yang mengandung C, H, O dan N. Selain itu juga 

mengandung fosfor dan belerang seperti besi dan tembaga. 

Protein daging berperan dalam pengikatan air daging, kadar 

protein daging yang tinggi menyebabkan meningkatnya 

kemampuan menahan air daging sehingga menurunkan 

kandungan air bebas, dan begitu pula sebaliknya. 

Kemampuan menahan air daging yang tinggi akan 

menghasilkan tekstur daging yang empuk. Kadar protein 

pada daging kelinci yaitu berkisar 20-21%.     

1.3.3. Lemak 

Lemak merupakan zat gizi yang penting untuk 

menjaga kesehatan tubuh manusia. Lemak merupakan 

sumber energi yang efisien karena menghasilkan kalori 

lebih tinggi disbanding protein dan karbohidrat. Selain itu, 

lemak juga berfungsi untuk memberi rasa gurih, pelarut 

vitamin A, D, E, dan K serta memperbaiki tekstur dan 

citarasa bahan pangan. Lemak merupakan senyawa yang 

terbentuk dari asam lemak dan gliserol yang tersusun oleh 

unsur C, H, dan O. 

Kandungan lemak daging berkorelasi negative 

dengan kadar air daging, semakin tinggi kandungan 

lemaknya maka semakin rendah kadar airnya. Faktor yang 

mempengaruhi kadar lemak pada daging adalah bangsa, 
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umur, spesies, lokasi otot dan pakan. Kadar lemak pada 

daging kelinci yaitu berkisar 10%.  

1.3.4. Abu 

Kadar abu dalam daging pada umumnya terdiri atas 

kalium, fosfor, sulfur, sodium, klorin, magnesium, dan besi. 

Kadar abu pada daging umumnya bervariasi yang 

dipengaruhi oleh kandungan protein dan lemak. Kadar abu 

pada daging kelinci berkisar antara 1,06-1,19%. Nilai kadar 

abu yang semakin tinggi mencerminkan kandungan 

mineral-mineral yang semakin tinggi pula. Daging kelinci 

mengandung mineral yang cukup tinggi meliputi kalsium 

sebesar 21,4 mg/ 100 g, fosfor 347 mg/ 100 g, sodium 40,5 

mg/ 100 g (Nistor et al., 2013).  

1.4.Sifat Fungsional Daging Kelinci  

Daging kelinci termasuk dalam kategori makanan 

fungsional, karena daging dan produk daging dapat dianggap 

sebagai makanan fungsional selama makanan tersebut banyak 

mengandung senyawa yang dianggap fungsional. Bahkan 

daging merupakan sumber utama dari banyak nutrisi penting 

seperti seng dan zat besi (berlimpah pada daging merah), 

selenium (tinggi dalam daging sapi, ayam dan daging kelinci), 

vitamin B, fosfor, magnesium dan kobalt (melimpah pada 

semua jenis daging). Kandungan zat gizi mikro pada 100 g 

daging kelinci mengandung vitamin B3 (8,43 mg, setara 

dengan 42% dari total kebutuhan harian), vitamin B12 (8,3 
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µg), dan selenium (Se) dengan kadar 38,5 µg, yang dapat 

menutupi sekitar 55% kebutuhan harian tubuh. Perbandingan 

kandungan mineral beberapa jenis daging dapat dilihat pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Kandungan Mineral pada Beberapa Jenis Daging   

 Babi Sapi Domba Ayam Kelinci 

Ca 7 – 8 10 - 11 9 – 14 11 - 19 2,7 – 9,3 

P 158-223 168–175 170 –214 180-200 222 -234 

K 300-370 330-360 260 –360 260-330 428 –431 

Na 59 –76 51 - 89 83 – 89 60 – 89 37 – 47 

Fe 1,4- 1,7 1,8–2,3 0,8 – 2,3 0,6 – 2,0 1,1 – 1,3 

Selenium 

µg  

8,7 17 10 14,8 9,3-15 

Sumber: Dalle Zotte, A and Szendro Zslot, 2011 

Daging kelinci kaya akan kalsium dan fosfor jika 

dibandingkan dengan jenis daging lainnya serta daging kelinci 

rendah lemak dan kolesterol. Sedangkan daging sapi memiliki 

kandungan kolesterol tertinggi hampir dua kali lipat dari 

daging kelinci, sementara daging babi kaya akan lemak. 

Perbandingan komposisi nutrisi dari daging kelinci, daging 

sapi, daging babi dan daging ayam dapat dilihat pada Tabel 4.  
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Tabel 4. Perbandingan Komposisi Nutrisi dari Daging 

Yang Berbeda  

 Rabbit Chicken Beef Pork 

Moisture 

(g/100 g)  

68,5 ± 1,05 68,1 ± 1,19 53,2 ± 1,21 43,7 ± 2,13 

Protein (g/100 

g) 

21,2 ± 0,79 20,1 ± 0,27 26,3 ± 0,16 27,3 ± 0,22 

Fat (g/100 g) 9,2 ± 0,38 10,8 ± 0,08 19,6 ± 0,09 28,2 ± 0,13 

Ash (g/100 g) 1,1 ± 0,08 1,0 ± 0,05 0,9 ± 0,07 0,8 ± 0,11 

Calcium 

(mg/100 g) 

21,4 ± 0,09 12.1 ± 0,04 10,9 ± 0,38 9.3 ± 0,47 

Phosphorus 

(mg/100 g) 

347 ± 0,26 252 ± 0,06 179 ± 3,62 176,4 ± 3,36 

Sodium 

(mg/100 g) 

40,5 ± 0,89 71,4 ± 0,92 63 ± 0,90 67,3 ± 0,91 

Cholesterol 

(mg/100 g) 

56,4 ± 0,92 68,3 ± 2,14 114,5 ± 11,68 108,4 ± 10,31 

Sumber: Nistor et al., 2013 

Berdasarkan kandungan gizinya daging kelinci memiliki 

beberapa manfaat bagi kesehatan, diantaranya adalah: 

a. Meredakan penyakit asma 

Daging kelinci bermanfaat untuk menyembuhkan 

atau meredakan penyakit sesak nafas (asma). Hal ini 

karena daging kelinci mengandung senyawa yang 

disebut ketotifen. Senyawa ini jika digabung dengan 

omega 3 dan omega 9 dapat mencegah pecahnya sel 

membran mastosit pada otot polos saluran 
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pernapasan. Karena pecahnya sel membran ini dapat 

menyebabkan sempitnya saluran, sehingga asam 

terjadi. Senyawa ketotifen ini lebih banyak terdapat 

pada hati kelinci dibandingkan daging kelinci.  

b. Mencegah penyakit jantung 

Daging kelinci sangat baik dikonsumsi karena 

memiliki kandungan kolesterol yang rendah. 

Sehingga dapat menurunkan resiko terjangkit 

penyakit jantung, olahan daging kelinci menjadi salah 

satu makanan yang aman untuk dikonsumsi. Selain 

itu daging kelinci memiliki kadar protein yang lebih 

tinggi daripada daging ayam dan memiliki kandungan 

lemak yang rendah, sehingga cocok dikonsumsi bagi 

penderita darah tinggi, jantung dan kolesterol. Daging 

kelinci mengandung 20-21% protein, asam lemak tak 

jenuh (oleat dan linoleat 60% dari semua asam 

lemak), kalium, fosfor dan magnesium, konsentrasi 

lemak yang rendah, kolesterol dan natrium. Oleh 

karena itu daging kelinci dapat dicerna lebih baik 

dibandingkan jenis daging lain, sehingga daging 

kelinci dianjurkan dikonsumsi terutama oleh orang 

dengan penyakit kardiovaskular.  

c. Mencegah kanker 

Daging kelinci memiliki manfaat dapat mencegah 

kanker. Dengan adanya kandungan Se yang 

merupakan bagian esensial dari enzim glutation 
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peroksidase yang berperan sebagai katalisator dalam 

pemecahan peroksida menjadi ikatan yang tidak 

bersifat toksikoperoksida yang dapat berubah 

menjadi radikal bebas yang mampu mengoksidasi 

asam lemak tidak jenuh dalam membran sel, hingga 

merusak membran tersebut, menyebabkan kanker dan 

penyakit degeneratif lainnya.  

d. Menghambat penuaan 

Mengkonsumsi daging kelinci dapat membantu 

penuaan, karena kandungan Se pada daging kelinci 

berkhasiat untuk menghambat proses penuaan. 

Dilaporkan orang yang berumur di atas 60 dan 75 

tahun kadar Se dalam tubuh akan menurun sebanyak 

6% hingga 24%. Sehingga dengan mengkonsumsi 

daging kelinci dapat meningkatkan kadar Se dalam 

tubuh terlebih pada usia 60 ke atas. 

e. Membantu menurunkan berat badan 

Daging kelinci dapat membantu menurunkan berat 

badan. Dalam 100 gram daging kelinci mengandung 

3,5 gram lemak dan jumlah ini adalah jumlah 

terendah apabila dibandingkan dengan semua daging 

yang tersedia. Sehingga dengan menjalankan 

program diet rendah lemak dapat membantu 

mengurangi berat badan dan kadar kolesterol.   
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f. Baik untuk ibu hamil dan anak-anak 

Daging kelinci penuh dengan nutrisi, seperti serat dan 

protein serta mudah dikunyah dan rasanya yang enak. 

Itulah mengapa daging kelinci sangat baik untuk ibu 

hamil dan anak-anak. Bahkan disarankan agar anak-

anak diberi daging kelinci pada pemberian makan 

pertamanya untuk memastikan awal yang sehat bagi 

kehidupan mereka. Kandungan utama dalam daging 

kelinci seperti zat besi, protein, serta potassium juga 

berperan penting dalam memenuhi kebutuhan nutrisi 

ibu hamil serta janinnya.  

g. Memperkuat tulang dan gigi 

Daging kelinci memiliki manfaat dapat memperkuat 

tulang dan gigi. Daging kelinci mengandung kalsium 

dan fosfor dalam jumlah yang tinggi jika 

dibandingkan dnegan daging lainnya. Kalsium ini 

sangat penting untuk Kesehatan tulang dan gigi yang 

kuat dan dengan daging kelinci, tulang dan gigi akan 

mendapatkan asupan kalsium dalam jumlah yang 

tinggi.    

h. Baik untuk metabolisme tubuh 

Daging kelinci sangat penting untuk metabolism 

karena banyak nutrisi dan kelembutannya. Daging 

kelinci memiliki tekstur yang lembut dan empuk, 

serta memiliki rasio daging terhadap tulang yang 
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tinggi. Sehingga ada lebih banyak daging yang dapat 

dimakan daripada yang ada pada daging ayam.  

i. Memperkuat sistem imun 

Daging kelinci dapat membantu memperkuat sistem 

kekebalan tubuh. Daging kelinci dapat meningkatkan 

sistem kekebalan karena memiliki tingkat magnesium 

yang tinggi. Ketika ada banyak ancaman terhadap 

tubuh kita, sistem kekebalan yang diperkuat sangat 

penting. Magnesium digunakan di lebih dari 300 

bahan reaksi kimia dalam tubuh. Hal ini 

menunjukkan bahwa pentingnya daging kelinci 

sebagai sumber magnesium. 
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BAB 2 

KONSEP ASUH (AMAN, SEHAT, UTUH, HALAL) PADA 

BAHAN PANGAN HEWANI 

 

Tahun 2010 Pemerintah telah mencanangkan program 

Indonesia Sehat. Melalui program tersebut, Pemerintah Indonesia 

mempunyai target untuk menerapkan keamanan pangan sehingga 

dapat mewujudkan bangsa yang sehat. Pangan yang aman, 

berkualitas dan bergizi merupakan syarat utama yang harus dipenuhi 

dalam upaya terselenggaranya sistem keamanan pangan. Salah satu 

kunci pokok untuk dapat mewujudkan sistem keamanan pangan 

tersebut adalah dengan penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh 

dan halal (ASUH). Konsep ASUH ini didasari oleh beberapa 

kejadian di Indonesia, seperti maraknya isu pelanggaran keamanan 

pangan oleh industri dan banyaknya kasus keracunan yang 

disebabkan karena kelalaian masyarakat dalam memilih bahan baku 

makanan.  

Makanan ASUH memiliki definisi bahwa makanan tersebut 

harus bebas dari kontaminasi berbahaya, mempunyai gizi yang 

tinggi, tidak tercampur bahan lain dan diolah berdasarkan syariat 

Islam sehingga halal untuk dikonsumsi. Konsep makanan ASUH ini 

biasanya digunakan untuk memilih bahan pangan hewani yang 

berupa daging segar. Dalam proses penerapannya, tidak hanya bahan 

baku yang harus diperhatikan, namun juga proses pengolahannya 

menjadi poin penting. Hal ini karena selama proses pengolahan nilai 
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gizi bahan dapat berubah sehingga mempengaruhi nilai 

kesehatannya.  

Bahan pangan hewani bersifat mudah rusak dan busuk, 

terutama di daerah tropis dan lembab seperti Indonesia karena 

mikroorganisme dapat cepat berkembangbiak. Selain itu, bahan 

pangan hewani juga termasuk produk pangan yang berpotensi 

berbahaya karena merupakan salah satu media yang dapat membawa 

bibit penyakit dan sumber penyakit zoonosis (menular ke manusia 

atau sebaliknya). Bila bahan pangan hewani rusak, maka akan 

menjadi tidak aman untuk dikonsumsi dan tidak aman juga bagi 

kesehatan. Oleh karena itu, faktor kualitas bahan pangan hewani 

perlu mendapat perhatian terutama dari sisi keamanan produknya. 

Mutu bahan pangan hewani harus memperhatikan asas Aman, Sehat, 

Utuh, dan Halal seperti di bawah ini: 

a. Aman 

Konsep aman pada bahan pangan hewani 

mengandung pengertian bahwa pangan hewani tersebut 

tidak mengandung bahaya biologis, kimiawi, dan fisik 

yang dapat menyebabkan penyakit serta mengganggu 

kesehatan manusia. Bahaya biologis diakibatkan adanya 

mikroorganisme atau jasad renik. Bahaya kimiawi 

diakibatkan adanya residu obat hewan dan hormone, 

cemaran pestisida, bahan tambahan pangan berbahaya, 

logam berat dan protein infeksius. Sementara bahaya fisik 

adalah bahaya yang disebabkan karena adanya serpihan 

kayu, pecahan kaca atau serpihan batu.   
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b. Sehat 

Konsep sehat pada pangan hewani mengandung 

pengertian bahwa bahan pangan hewani harus memiliki 

unsur-unsur nutrisi yang seimbang (protein, karbohidrat, 

lemak, mineral, vitamin) yang dibutuhkan dan berguna 

bagi kesehatan serta pertumbuhan tubuh manusia. Masing-

masing pangan hewani (daging, telur, susu dan lainnya) 

memiliki unsur nutrisi yang sedikit banyak berbeda, baik 

kandungan maupun komposisinya. Kandungan unsur 

nutrisi tersebut dapat rusak akibat cara penanganan yang 

tidak tepat.  

c. Utuh  

Konsep utuh pada bahan pangan hewani mengandung 

pengertian bahwa pangan hewani tidak bercampur dengan 

bagian lain dari hewan dan sesuai dengan deskripsi yang 

ada pada label produk. Untuk memastikan pangan hewani 

memenuhi unsur Utuh tersebut, peternak atau pengusaha 

di bidang peternakan harus menerapkan cara pengendalian 

mutu (quality control) yang ketat, sehingga pangan hewani 

tidak tercampur dengan bagian-bagian lain.   

d. Halal 

Konsep halal pada bahan pangan hewani merujuk 

pada suatu kondisi pangan hewani tersebut yang telah 

dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Unsur halal 

terpenuhi bila pangan hewani dihasilkan dari hewan yang 

secara syariat Islam dibolehkan untuk dikonsumsi dan 
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dilakukan penyembelihan dan penanganan yang juga 

sesuai dengan syariat Islam.  

Penyembelihan yang halal harus dilakukan sesuai 

dengan syariat Islam, persyaratannya meliputi juru 

sembelih, hewan yang akan disembelih dan tata cara 

penyembelihan halal. Hewan yang akan disembelih 

garuslah hewan yang termasuk ke dalam golongan yang 

dihalalkan untuk disembelih dan masih dalam keadaan 

hidup ketika akan disembelih. Apabila proses 

penyembelihan dilakukan dengan pemingsanan, maka 

hewan masih tetap hidup setelah dipingsankan. Tata cara 

penyembelihan hewan secara halal dilakukan seperti 

berikut: 

 Membaca do’a “Bismillahi Allahu Akbar” ketika 

akan melakukan penyembelihan 

 Hewan disembelih pada bagian leher menggunakan 

pisau yang tajam dan tidak berkarat 

 Penyembelihan dilakukan dengan sekali gerakan 

tanpa mengangkat pisau dari leher dan memastikan 

pisau dapat memutus atau memotong 3 saluran 

sekaligus, yaitu saluran nafas (trakea/hulqum), 

saluran makanan (esophagus/mar’i) dan pembuluh 

darah (wadajain)  
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BAB 3 

PENGAWETAN DAGING 

 

Pangan adalah bahan yang dimakan untuk memenuhi 

keperluan hidup untuk tumbuh, bekerja dan perbaikan jaringan. 

Bahan pangan dapat digolongkan menjadi dua yaitu hewani dan 

nabati. Bahan pangan nabati relatif lebih tahan lama waktu 

simpannya daripada pangan hewani. Namun pada dasarnya semua 

bahan pangan sangat rentan terhadap kerusakan baik dari dalam 

maupun luar bahan, baik dalam penanganan, pengolahan atau proses 

penyimpanannya. Daging merupakan salah satu bahan pangan yang 

memiliki kandungan protein, air, lemak, vitamin B dan zat besi yang 

tinggi. Hal ini menjadikan daging disukai oleh mikroorganisme 

perusak maupun patogen. Oleh karena itu, daging dikategorikan 

sebagai bahan pangan yang cepat mengalami kerusakan 

(perishable). Untuk menjaga agar daging atau bahan pangan 

sejenisnya tetap terjaga dengan baik, maka dilakukan pengawetan. 

Pengawetan ini bertujuan untuk memperpanjang umur simpan bahan 

pangan dengan tanpa mengubah sifat produk dari bahan asalnya.  

Pengawetan makanan adalah proses perlakuan pada makanan 

untuk menghentikan atau mengurangi kerusakan pada makanan 

seperti berkurangnya kualitas dan nutrisi yang terkandung di 

dalamnya. Pengawetan makanan biasanya terkait dengan 

penghambatan pertumbuhan bakteri, jamur, dan mikroorganisme 

lainnya. Kerusakan bahan pangan tergantung dari jenisnya, dapat 
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berlangsung secara lambat misalnya biji-bijian atau kacang-

kacangan, namun dapat pula berlangsung secara cepat misalnya 

daging dan susu. Bahan pangan yang berasal dari nabati maupun 

hewani digolongkan sebagai bahan biologis, yaitu bahan-bahan yang 

mengandung komponen-komponen organik berupa karbohidrat, 

protein, lemak, vitamin, zat warna dan enzim-enzim. Variasi dalam 

komposisi komponen ini sangat menentukan sifat-sifat spesifik 

bahan pangan. Faktor-faktor penyebab keruskaan pangan antara lain:  

a. Faktor biologis meliputi bakteri, yeast, kapang, serangga, 

tikus baik secara sendiri-sendiri atau bekerja sama dapat 

menimbulkan kerusakan bahan pangan. 

b. Faktor lingkungan yang dapat menjadi penyebab kerusakan 

pangan meliputi cahaya dan oksigen. 

c. Lamanya penyimpanan. 

Prinsip pengawetan pangan ada tiga yaitu: 

1. Mencegah atau memperlambat laju proses dekomposisi 

bahan pangan. 

2. Mencegah kerusakan yang disebabkan oleh faktor 

lingkungan termasuk serangan hama. 

3. Mencegah atau memperlambat kerusakan mikrobial.  
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BAB 4 

PENGAWETAN DENGAN SUHU TINGGI 

 

3.1. Pengeringan 

Pengeringan adalah suatu cara untuk mengeluarkan atau 

menghilangkan sebagian air dari bahan pangan dengan atau tanpa 

bantuan energi panas. Pengeringan adalah proses pemindahan 

panas dan uap air secara simultan, yang memerlukan energi panas 

untuk menguapkan kandungan air yang dipindahkan dari 

permukaan bahan, yang dikeringkan oleh media pengering yang 

biasanya berupa panas. Tujuan pengeringan adalah mengurangi 

kadar air bahan sampai dimana perkembangan mikroorganisme 

dan kegiatan enzim yang dapat menyebabkan pembusukan 

terhambat atau terhenti. Dengan demikian bahan yang 

dikeringkan dapat mempunyai masa simpan yang lebih lama. 

Keuntungan pengeringan adalah bahan menjadi awet dan volume 

bahan pangan menjadi lebih kecil, sehingga mempermudah dan 

menghemat ruang pengangkutan dan pengepakan, berat bahan 

menjadi berkurang dan mempermudah transport. 

Proses pengeringan dapat dilakukan dengan menggunakan 

suatu alat pengering (Gambar 4) atau dengan penjemuran yang 

menggunakan energi langsung dari sinar matahari. Pengeringan 

buatan mempunyai keuntungan karena suhu dan aliran udara 

dapat diatur sehingga lama pengeringan dapat ditentukan dan 

kebersihan mudah diawasi. Penjemuran memberikan keuntungan 
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energi panas yang digunakan murah dan kerugiannya karena sinar 

matahari tidak terus menerus sepanjang hari dan kenaikan suhu 

tidak dapat diatur, sehingga lama penjemuran sukar ditentukan. 

 

Gambar  4. Alat Pengering Makanan/Food Dehydrator 

Pengeringan pada daging biasanya dilakukan apabila stok 

daging berlebihan. Prosesnya dilakukan untuk mengeluarkan air 

dalam daging dengan teknik penguapan, yakni menjemur daging 

di bawah sinar matahari, udara panas atau melalui permukaan 

sesuatu yang telah dipanaskan, menggunakan garam dan gula 

untuk mengendalikan kegiatan air lebih lanjut dan berfungsi 

sebagai penghambat selektif terhadap kegiatan enzim dan 

mikroorganisme. Pengeringan dapat menghambat pertumbuhan 
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bakteri, ragi, dan jamur, sehingga daging akan jauh lebih awet. 

Namun proses ini bisa saja menyebabkan beberapa kandungan 

dalam daging berkurang, serta mempengaruhi rasa dan kualitas 

daging.  

 

Gambar  5. Produk Daging yang Dikeringkan 

3.2. Pengasapan 

 

 

Gambar  6. Proses Pengasapan Daging  
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Pengasapan adalah salah satu proses pengawetan makanan 

yang dimaksudkan untuk meningkatkan flavor dan penampakan 

produk yang menarik. Bahan pangan yang biasanya diawetkan 

menggunakan metode ini adalah daging atau ikan. Daging atau 

ikan yang diasap ditujukan untuk mengawetkan dan menambah 

citarasa. Disamping itu pengasapan juga dapat menghambat 

oksidasi lemak dalam bahan pangan. 

Pengasapan dilakukan dengan menggunakan kayu keras 

yang mengandung bahan-bahan pengawet kimia yang berasal dari 

pembakaran selulosa dan lignin, misalnya formaldehid, 

asetildehid, asam karboksilat (asam formiat, asetat, dan butirat), 

fenol, kresol, alkohol-alkohol primer dan sekunder, keton dll. 

Zat-zat yang terdapat dalam asam ini dapat menghambat aktivitas 

bakteri. Pengasapan dikombinasikan dengan proses pemanasan 

untuk membantu membunuh mikroba. Panas ini juga membantu 

mengringkan bahan-bahan sehingga lebih awet. Dalam hal ini 

pengasapan biasa dilakukan pada suhu 570°C. Jika pengasapan 

tidak dikombinasikan dengan pemanasan lainnya, maka suhu 

yang digunakan biasanya lebih tinggi. Pengawetan pangan 

dengan pengasapan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara 

tradisional dan cara dingin. Pada cara tradisional, asap dihasilkan 

dari pembakaran kayu atau biomassa lainnya (misalnya sabut 

kelapa, serbuk akasia, dan serbuk mangga). Pada cara basah, 

bahan direndam di dalam asap yang sudah dicairkan. Setelah 

senyawa asap menempel pada bahan, kemudian dilakukan 

pengeringan. 
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Pengasapan pada daging biasanya dilakukan dengan cara 

meletakkan daging pada wadah khusus lalu diasapi dari bawah 

tanpa mendekatkannya dengan api. Sebelum diasapi, daging 

biasanya direndam dengan air garam atau langsung diasapi begitu 

saja. Tetapi dengan catatan seluruh bagian daging harus terkena 

asap secara merata. Proses ini biasanya menghabiskan waktu 

selama 4-8 jam dengan suhu 35-40°C. Pengasapan ini akan 

membuat daging jauh lebih awet karena setelah diasapi daging 

akan menjadi lebih kering, sehingga mikroorganisme tidak dapat 

berkembang. 

 

Gambar  7. Daging Asap 
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3.3. Pasteurisasi 

 

Gambar  8. Alat Pasteurisasi 

Pasteurisasi adalah suatu proses pemanasan yang dilakukan 

pada suhu kurang dari 100°C, dengan waktu yang bervariasi dari 

beberapa detik hingga beberapa menit tergantung pada tingginya 

suhu yang digunakan. Makin tinggi suhu yang digunakan, makin 

singkat waktu yang dibutuhkan. Tujuan utama dari proses 

pasteurisasi adalah untuk menginaktifkan sel-sel vegetatif 

mikroba patogen, mikroba pembentuk toksin maupun mikroba 

pembusuk atau penyebab penyakit. Pemanasan dalam proses 

pasteurisasi dapat dilakukan dengan menggunakan uap air, air 

panas atau udara panas. Tinggi suhu suhu dan lamanya waktu 

pemanasan yang dibutuhkan dalam proses pasteurisasi tergantung 

dari ketahanan mikroba terhadap panas. Namun perlu 
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diperhatikan juga sensitivitas bahan pangan yang bersangkutan 

terhadap panas.  

Pasteurisasi dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu:   

a. Metode LTLT (Low Temperature Long Time) yaitu 

pemanasan yang dilakukan pada suhu tidak begitu 

tinggi dengan waktu relative lebih lama. Suhu yang 

digunakan yaitu sekitar 62,8°C selama 30 menit.   

b. Metode HTST (High Temperature Short Time) yaitu 

pemanasan yang dilakukan pada suhu tinggi dengan 

waktu yang relative singkat. Suhu yang digunakan 

yaitu sekitar 71,7°C selama 15 detik.  

c. Metode UHT (Ultra High Temperature) yaitu proses 

sterilisasi yang banyak diaplikasikan pada pengolahan 

bahan pangan (contoh: susu UHT Ultra), memiliki 

berbagai kelebihan dibandingkan dengan proses 

sterilisasi yang biasa dilakukan pada proses 

pengalengan. Suhu yang digunakan yaitu berkisar 134 

- 150°C selama 2 – 5 detik. Tujuannya untuk 

membunuh semua mikroba patogen dan pembusuk 

sehingga masa simpan produk menjadi panjang.  
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3.4. Sterilisasi 

 

Gambar  9. Alat Sterilisasi/Autoklaf 

Sterilisasi merupakan salah satu cara pengolahan bahan 

pangan yang bersifat mengawetkan. Sterilisasi juga merupakan 

istilah untuk setipa proses yang menghasilkan kondisi steril 

dalam bahan pangan. Jadi, sterilisasi adalah cara atau usaha yang 

dilakukan untuk membunuh semua mikroba yang dapat hidup 

dalam bahan pangan. Tujuan utama dari proses sterilisasi adalah 

membunuh semua mikroba yang dapat hidup dalam bahan 

pangan. Dengan terbebasnya bahan pangan dari semua mikroba, 

maka diharapkan bahan pangan dapat disimpan dalam waktu 

yang lama. Biasanya daya simpan makanan yang steril komersial 

adalah kira-kira 2 tahun. 

Sterilisasi komersial merupakan sterilisasi yang dilakukan 

pada suhu 121,1°C selama 15 menit dengan menggunakan uap air 

bertekanan dan dilakukan dalam autoklaf. Sterilisasi komersial 



43 
 

umumnya dilakukan pada bahan pangan yang sifatnya tidak asam 

atau bahan pangan berasam rendah. Yang tergolong bahan 

pangan ini adalah bahan pangan hewani seperti daging, susu, 

telur, dan ikan serta beberapa jenis sayuran seperti buncis dan 

jagung. Bahan pangan berasam rendah memiliki resiko untuk 

mengandung bakteri Clostridium botulinum yang dapat 

menghasilkan racun yang mematikan jika tumbuh dalam 

makanan kaleng. Tujuan sterilisasi komersial adalah untuk 

mematikan spora bakteri patogen termasuk spora Clostridium 

botulinum.       
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BAB 5 

PENGAWETAN DENGAN SUHU RENDAH 

 

4.1. Pendinginan 

 

 

Gambar  10. Proses Pendinginan Daging 

Pendinginan adalah penyimpanan dengan suhu rata-rata yang 

digunakan masih di atas titik beku bahan yaitu -20°C sampai -16°C. 

Pendinginan umumnya merupakan suatu metode pengawetan yang 

ringan dan memiliki pengaruh yang kecil terhadap mutu bahan 

pangan secara keseluruhan. Daya simpan bahan pangan yang 

didinginkan berkisar antara beberapa hari sampai dengan beberapa 

minggu tergantung jenis bahan pangannya. Penyimpanan bahan 

pangan pada suhu dingin sangat diperlukan karena bertujuan untuk 

mengurangi kontaminasi, mengendalikan kerusakan oleh mikroba, 

dan mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme. 

Kerusakan bahan pangan pada umumnya disebabkan oleh 

adanya proses kimiawi dan biokimiawi, termasuk juga kerusakan 
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oleh mikroorganisme. Proses pendinginan dapat memperlambat 

kecepatan reaksi-reaksi metabolisme. Ketentuan umum menyatakan 

bahwa setiap penurunan suhu sebesar 18°F kecepatan respirasi akan 

berkurang setengahnya. Karena itu penyimpanan bahan pangan pada 

suhu rendah dapat memperpanjang masa simpan. Hal ini disebabkan 

bukan hanya karena keaktifan respirasi menurun, tetapi juga 

mikroorganisme penyebab kebusukan dan kerusakan dapat 

diperlambat laju pertumbuhannya. Proses pendinginan ini tidak 

dapat membunuh mikroorganisme, akan tetapi menghambat 

pertumbuhan atau aktivitas mikroorganisme. 

4.2. Pembekuan 

 

 

Gambar  11. Proses Pembekuan Daging 

Pembekuan merupakan upaya mempertahankan kualitas 

daging selama penyimpanan. Pembekuan daging biasanya dilakukan 

pada suhu di bawah titik beku air yakni 0°C. Pembekuan 

memberikan berbagai manfaat dalam penyimpanan produk pangan, 

misalnya untuk menghambat penurunan kadar nutrisi, menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme perusak dan pembusuk, bahkan pada 
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beberapa produk pangan memberikan manfaat organoleptik (rasa 

pangan yang lebih enak). 

Pembekuan dilakukan dengan cara membekukan bahan pada 

suhu di bawah titik beku bahan pangan tersebut. Dengan 

membekunya sebagian kandungan air pada bahan atau dengan 

terbentuknya es, maka kegiatan enzim dan mikroorganisme dapat 

dihambat atau dihentikan sehingga dapat mempertahankan mutu 

bahan pangan. Pembekuan dapat mempertahankan rasa dan nilai gizi 

bahan pangan lebih baik daripada metode lain, karena dengan 

pengawetan suhu rendah dapat menghambat aktivitas mikroba dan 

mencegah reaksi-reaksi kimia serta aktivitas enzim yang dapat 

merubah kandungan gizi bahan pangan. Metode pembekuan yang 

umum digunakan diantaranya adalah:  

a. Penggunaan udara dingin yang ditiupkan atau gas lain 

dengan suhu rendah kontak langsung dengan makanan, 

misalnya dengan alat-alat pembeku tiup (blast), terowongan 

(tunnel), bangku fluidasi (fluidized bed), spiral, tali (belt) dan 

lain-lain. 

b. Kontak langsung mislanya alat pembeku lempeng (plate 

freezer), dimana makanan atau cairan yang telah dikemas 

kontak dengan permukaan logam (lempengan, silindris) yang 

telah didinginkan dengan mensirkulasi cairan pendingin (alat 

pembeku berlempeng banyak). 
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c. Perendaman langsung makanan ke dalam cairan pendingin, 

atau menyemprotkan cairan pendingin di atas makanan 

(mislanya nitrogen cair dan freon, larutan gula atau garam). 
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BAB 6 

PENGAWETAN DENGAN IRADIASI 

 

Iradiasi adalah suatu teknik penggunaan energi untuk 

penyinaran bahan pangan dengan menggunakan sumber iradiasi 

buatan. Jenis iradiasi pangan yang dapat digunakan untuk 

pengawetan bahan pangan adalah radiasi elektromagnetik yaitu 

radiasi yang menghasilkan foton berenergi tinggi sehingga dapat 

menyebabkan terjadinya ionisasi dan eksitasi pada materi yang 

dilaluinya. Jenis radiasi ini dinamakan radiasi pengion, radiasi ini 

memberikan energi tinggi, sehingga menimbulkan ketidakstabilan 

pada objek yang dilaluinya. Iradiasi jenis ini dipakai untuk 

membunuh bakteri jahat, virus, jamur dan serangga yang bisa 

mencemari dan merusak bahan pangan. 

Sumber sinar radiasi yang umum digunakan untuk pengawetan 

bahan pangan dan diperbolehkan oleh FDA (Food and Drug 

Administration) ada 4 yaitu, atom Co-60 dan Cs-137 yang 

menghasilkan sinar gamma, biasanya digunakan untuk sterilisasi 

perlatan medis dan penyembuhan penyakit kanker. Lalu mesin 

generator sinar X yang menghasilkan sinar X, biasanya digunakan 

untuk keperluan medis dan mesin berkas electron. Keempat sinar ini 

memiliki batas penggunaannya masing-masing yaitu, 5 MeV untuk 

sinar X dan sinar gamma, 10 MeV untuk mesin berkas elektron dan 

>10 MeV untuk mesin berkas elektron. 
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Gambar  12. Proses Iradiasi Pangan 

Proses iradiasi dilakukan dengan cara makanan yang akan 

diiradiasi diletakkan di ruangan khusus untuk dilakukan 

penembakan sinar radiasi. Sinar radiasi ini nantinya akan diserap 

oleh bahan pangan, sehingga akan mengganggu kestabilan 

mikroorganisme pembusuk bahkan dapat mematikannya. 

Banyaknya energi dari sinar radiasi yang diserap oleh makanan 

memiliki dosis atau batas aman untuk dikonsumsi. Dosisi ini 

merupakan jumlah energi radiasi yang diserap bahan pangan dan 

merupakan faktor kritis pada iradiasi pangan. Dalam setiap jenis 

bahan pangan diperlukan dosis khusu untuk memperoleh hasil yang 

diinginkan. Jika jumlah radiasi yang digunakan kurang dari dosis 

yang diperlukan, maka efek yang diinginkan tidak akan tercapai. 

Namun jika dosis berlebihan, maka bahan pangan mungkin akan 

rusak sehingga tidak dapat diterima konsumen. Besarnya dosis 

radiasi yang dipakai dalam pengawetan bahan pangan tergantung 
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pada jenis dan tujuannya. Persyaratan dosis yang dibutuhkan untuk 

mengiradiasi jenis pangan tertentu dapat dilihat pada Tabel 5. 

Pengawetan bahan pangan dengan menggunakan iradiasi 

sudah terjamin keamanannya jika tidak melebihi dosis yang sudah 

ditetapkan, sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh FAO-

WHO-IAEA bahwa semua bahan pangan yang diiradisi tidak boleh 

melebihi dosis 10 kGy aman untuk dikonsumsi manusia. Pernyataan 

tersebut dikeluarkan sehubungan dengan munculnya kekhawatiran 

konsumen akan keracuanan sebagai efek samping dalam 

mengkonsumsi bahan pangan iradiasi. 

Pengawetan pangan dengan metode iradiasi ini memiliki 

keuntungan dan kekurangan, diantaranya adalah: 

a. Keuntungan 

 Bahan pangan tetap dalam keadaan semula 

 Kenaikan suhu bahan < 4C  

 Bahan dapat ditempatkan dalam wadah kaleng, 

aluminium foil, plastic 

 Dapat menggantikan sterilisasi untuk bahan yang 

sensitif 

b. Kekurangan   

 Secara langsung dapat merusak sel-sel bahan 

 Mengakibatkan perubahan tekstur 

 Merusak vitamin (B1) 

 Secara tidak langsung akan terbentuk radikal bebas 
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 Operasionalnya mahal dan tidak praktis 

Tabel 5. Penerapan Dosis Iradiasi dalam Berbagai Bahan Pangan 

 Tujuan Dosis (kGy) Produk 

Dosis 

rendah 

(<1 

kGy) 

 Pencegaha

n 

pertunasan  

 Pembasmia

n serangga 

dan parasit 

 Perlambata

n proses 

fisiologis 

0,05 – 0,15 

0,15 - 0,50 

0,50 – 1,00 

 Kentang, 

bawang 

putih, 

bawang 

Bombay, 

jahe 

 Serealia, 

kacang-

kacangan, 

buah segar 

dan kering, 

ikan, 

daging 

kering 

 Buah dan 

sayur segar 

Dosis 

sedang 

(1–10 

kGy) 

 Perpanjang

an masa 

simpan 

 Pembasmia

n 

mikroorgan

isme 

1,00 – 3,00 

1,00 – 7,00 

2,00 – 7,00 

 Ikan, arbei 

segar 

 Hasil laut 

segar dan 

beku, 

daging 
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Sumber: Irawati, 2013 

 

  

perusak dan 

patogen 

 Perbaikan 

sifat 

tejnologi 

pangan 

unggas 

segar/beku 

 Anggur 

(meningkat

kan sari), 

sayuran 

kering 

(menguran

gi waktu 

pemasakan

) 

Dosis 

tinggi 

(>10 

kGy) 

 Pensterilan 

industri 

 Pensterilan 

bahan 

tambahan 

makanan 

tertentu dan 

komponenn

ya  

10 -50 Daging, daging 

unggas, hasil laut, 

makanan siap 

hiding, makanan 

steril 
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BAB 7 

PENGAWETAN DENGAN BAHAN KIMIA 

 

Banyak bahan kimia yang dapat membunuh mikroba atau 

mencegah pertumbuhannya, tetapi sebagain besar bahan-bahan 

tersebut tidak diijinkan digunakan dalam bahan pangan dengan 

alasan mengganggu kesehatan. Beberapa bahan kimia yang 

diizinkan dalam jumlah sedikit adalah natrium benzoate, asam 

sorbet, natrium atau kalium propionate, etil format, sulfur oksida, 

dan lainnya. Bahan pengawet pada umumnya digunakan untuk 

mengawetkan pangan yang mempunyai sifat mudah rusak. Bahan ini 

dapat menghambat atau memperlambat proses fermentasi, 

pengasaman atau penguraian yang disebabkan oleh mikroba. 

Penggunaan pengawet dalam bahan pangan harus tepat baik jenis 

maupun dosisnya. Karena suatu bahan pengawet mungkin efektif 

untuk mengawetkan bahan pangan tertentu, tetapi tidak efektif untuk 

jenis yang lainnya.  

6.1. Karbondioksida 

Karbondioksida dapat digunakan sebagai bahan preservative 

untuk daging dan produk daging karena mempunyai pengaruh 

bakteriostatik dan fungistatik. Karbondioksida menghambat 

pertumbuhan beberapa bakteri anaerobik, yeast dan jamur. Bakteri 

fakultatif bisa juga dihambat oleh CO2 sedangkan bakteri asam laktat 

dan bakteri anaerobic tidak terpengaruh oleh CO2. Konsentrasi 

maksimum yang digunakan adalah 25%. 
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6.2. Ozon 

Ozon merupakan substansi bakterisida untuk mikroorganisme 

yang terdapat di udara atau yang terdapat pada cairan. 

Mikroorganisme aerobik secara relatif lebih tahan terhadap ozon 

daripada bakteri fluktuatif dan anaerobik. Makin rendah temperatur 

penyimpanan, makin besar keefektifan ozon. Ozon sangat toksik 

karena dapat meningkatkan perkembangan ransiditas oksidatif 

seperti sinar ultraviolet. 

Pada dasarnya, setiap bahan pangan dapat terkontaminasi 

bakteri atau virus setelah melalui proses panjang, mulai dari 

pemilahan bahan baku, proses pemasakan, penyimpanan, kebersihan 

tempat pemrosesan dan transportasi. Namun, proses sterilisasi pada 

bidang industri pangan umumnya masih berkisar pada pemanfaatan 

panas atau suhu tinggi, yang dalam beberapa proses pengolahan 

dapat merusak bahan baku. Dengan adanya teknologi ozon yang 

dapat dimanfaatkan pada proses sterilisasi dengan memanfaatkan air 

yang mengandung ozon. Teknologi ozon dapat dimanfaatkan 

sebagai alternatif pengawet bahan pangan yang aman. Teknologi ini 

dapat menggantikan formalin yang kerap digunakan pedagang. Ozon 

merupakan spesies aktif dari oksigen yang memiliki oksidasi 

potensial 2,07 V lenih tinggi dibandingkan chlorine yang hanya 

memiliki oksidasi potensial 1,36 V. Dengan oksidasi potensial yang 

tinggi, ozon dapat dimanfaatkan untuk membunuh bakteri, 

menghilangkan warna, bau dan menguraikan senyawa organic. 

Selain itu kelebihan dari ozon dibandingkan formalin adalah ozon 
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dapat langsung menjadi oksigen, sehingga tidak ada zat yang 

tertinggal pada makanan. 

6.3. Asam  

Asam dalam bahan pangan dapat dihasilkan dengan 

menambahkan kultur pembentuk asam atau menambahkan langsung 

asam sitrat atau asam fosfat. Beberapa makanan seperti tomat, jeruk 

dan apel mengandung asam yang masing-masing mempunyai 

pengaruh yang berbeda-beda sebagai bahan pengawet. Asam yang 

dikombinasikan dengan panas akan menyebabkan panas tersebut 

lebih efektif terhadap mikroba. Mikroba bersifat sensitif terhadap 

asam karena dapat menyebabkan denaturasi protein bakteri. Asam 

yang dihasilkan oleh salah satu mikroba selama fermentasi biasanya 

akan menghambat perkembangan mikroba lainnya. Oleh karena itu 

fermentasi dapat digunakan untuk mengawetkan bahan pangan 

dengan cara melawan bakteri proteolitik atau bakteri pembusuk 

lainnya. Sedangkan mikroba berspora umumnya tidak dapat hidup 

dan berkembang biak pada pH lebih rendah dari 4,0 dan mikroba 

berspora seperti Clostridium botulinum tidak dapat hidup pada pH 

lebih rendah dari 4,6. 

Asam yang biasa digunakan untuk pengawet antara lain: 

a. Benzoat (dalam bentuk asam, garam kalium atau natrium 

benzoat), yaitu bahan yang digunakan untuk mengawetkan 

minuman ringan dan kecap (600 mg/kg) serta sari buah, saus 

tomat, saus sambal, jam, jelly, manisan, dan makanan lain (1 

g/kg). 
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b. Propionat (dalam bentuk asam, garam kalium atau natrium 

propionat), yaitu bahan pengawet untuk roti (2 g/kg) dan keju 

olahan (3 g/kg). 

c. Nitrit dan Nitrat (dalam bentuk garam natrium atau kalium 

nitrit dan nitrat), yaitu bahan pengawet untuk daging olahan 

seperti sosis (125 mg nitrit/kg atau 500 mg nitrat/kg), cornet 

dalam kaleng (50 mg nitrit/kg) atau keju (50 mg nitrat/kg). 

d. Sorbat (dalam bentuk garam kalium atau kalsium sorbat), yaitu 

bahan pengawet untuk margarin, pekatan sari buah dan keju (1 

g/kg). 

e. Sulfit (dalam bentuk garam kalium dan natrium bisulfit atau 

metabisulfit), yaitu bahan pengawet untuk potongan kentang 

goreng (500 mg/kg), udang beku (100 mg/kg) dan pekatan sari 

nanas (500 mg/kg). 

6.4. Gula 

Gula merupakan bagian dasar yang penting pada berbagai 

makanan olahan. Gula adalah jenis dari karbohidrat yang dapat larut 

dalam air dan berukuran kecil, terdapat dalam buah-buahan, tanaman 

dan produk alam lainnya. Gula yang umum dijumpai adalah fruktosa 

(levulosa, gula buah), maltose (gula malt), laktosa (gula susu), 

glukosa (dekstrosa) dan sakarosa (sukrosa). Gula tidak hanya 

digunakan dalam makanan karena rasanya yang manis, tetapi juga 

karena hasil reaksi yang terjadi selama pemanasan, berupa caramel 

dan produk Maillard. Karamel diperoleh dari pemanasan gula secara 

langsung tanpa adanya bahan tambahan ataupun air. Karamel yang 
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dihasilkan berwarna coklat hingga hitam dan memiliki rasa yang 

lezat. Produk Maillard dihasilkan dari pemanasan gula dan protein. 

Ini merupakan reaksi yang sangat kompleks, menghasilkan beberapa 

cita rasa yang khas seperti flavor roti, cookies, popcorn, daging 

goreng, dan lainnya. Gula dapat mengikat air secara efisien. Oleh 

karena itu, penambahan gula ke dalam suatu produk akan 

memberikan efek pengawetan karena air tidak lagi tersedia untuk 

pertumbuhan mikroorganisme pembusuk. 

6.5. Garam 

 

 

Gambar  13. Proses Penggaraman Daging 

Garam dapur (NaCl) banyak digunakan dalam industri pangan. 

Penggunaan garam dalam konsentrasi rendah berfungsi sebagai 

pembentuk cita rasa, sedangkan penggunaan dalam konsentrasi 

cukup tinggi dapat berperan sebagai pengawet. Garam akan 
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terionisasi dan menarik sejumlah molekul air, peristiwa ini disebut 

hidrasi ion. Jika konsentrasi garam makin besar, maka makin banyak 

ion hidrat dan molekul air terjerat, sehingga menyebabkan Aw 

(water activity) bahan pangan menurun.aktivitas garam dalam 

menarik air ini erat kaitannya dengan peristiwa plasmolysis, dimana 

air akan bergerak dari konsentrasi garam rendah ke konsentrasi 

garam tinggi karena adanya perbedaan tekanan osmosis.  

Efek pengawet dari garam adalah sifat osmotiknya yang tinggi, 

sehingga dapat memecahkan membran sel mikroba, serta sifat 

hidrokopisnya dapat menghambat aktivitas enzim proteolitik dan 

adanya ion Cl yang terdisosiasi. Bila mikroorganisme ditempatkan 

dalam larutan garam pekat (30- 40%) maka air dalam sel akan keluar 

secara osmosis dan sel mengalami plasmolysis serta akan terhambat 

dalam perkembangbiakannya. Akan tetapi, mikroorganisme 

memiliki toleransi yang berbeda-beda terhadap tekanan osmosis 

larutan garam atau gula. Jenis ragi dan kapang lebih toleran daripada 

bakteri, sehingga ragi dan kapang sering ditemukan pada makanan 

yang mempunyai kadar gula dan garam tinggi, dimana bakteri akan 

terhambat pertumbuhannya, misalnya pada manisan, ikan asin atau 

dendeng. 

Pengawetan daging dengan metode penggaraman ini paling 

umum digunakan sebelum adanya metode pendinginan yang lebih 

modern. Metode ini bekerja dengan cara menarik air yang ada pada 

daging keluar, sehingga mencegah bakteri tumbuh dan merusak 

kualitas daging. Karena ketika daging terpapar garam dalam jumlah 
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yang tepat, yaitu sekitar 20% salinitas garam garam mulai menarik 

air dan bakteri yang ada di dalam daging. Biasanya metode 

penggaraman ini menggunakan bahan seperti NaCl, nitrit atau 

nitrat. Proses ini bertujuan untuk mempertahankan warna, aroma 

dan tekstur pada daging agar tetap berkualitas baik saat disimpan.  
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BAB 8 

PENGAWETAN DENGAN FERMENTASI 

 

Pemanfaatan proses fermentasi dalam pengawetan dan 

pengolahan makanan telah lama dipraktekkan dari generasi ke 

generasi oleh masyarakat dari berbagai negara. Dewasa ini, produk 

makanan fermentasi semakin populer, khususnya makanan yang 

berbahan dasar susu, sayuran dan buah-buahan. Berbagai produk 

makanan fermentasi dapat dengan mudah ditemukan di berbagai 

negara Asia termasuk Indonesia. Berdasarkan bahan dasarnya, 

makanan fermentasi dapat dikelompokkan menjadi makanan 

fermentasi nabati dan hewani. Proses fermentasi kedua bahan dasar 

tersebut melibatkan berbagai jenis mikroorganisme, yaitu bakteri, 

khamir dan mold.  

Fermentasi adalah proses alami dimana mikroorganisme 

seperti ragi dan bakteri mengubah karbohidrat seperti pati dan gula 

menjadi alkohol atau asam. Alkohol atau asam ini bertindak sebagai 

pengawet alami dan memberikan rasa khas pada daging yang 

difermentasi. Proses penguraian ini dapat berlangsung dengan atau 

tanoa aktivitas mikroorganisme, terutama golongan jamur dan ragi. 

Enzim yang berperan dalam proses fermentasi terutama didominasi 

oleh enzim proteolysis yang mampu mengubah protein. Fermentasi 

juga akan mendorong pertumbuhan bakteri baik pada daging atau 

yang biasa kita kenal dengan probiotik.    
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Produk daging fermentasi yang paling banyak dibuat adalah 

sosis fermentasi. Sosis fermentasi dibuat dari campuran daging 

merah, lemak dan bahan lain kemudian dimasukkan ke dalam 

selongsong serta dibiarkan supaya terjadi proses fermentasi dan 

mengalami pematangan. Proses fermentasi daging melibatkan 

mikroorganisme yang kompleks, yang terdiri dari bakteri, jamur dan 

ragi. Jenis dan contoh mikroorganisme yang terdapat pada kultur 

starter untuk fermentasi daging dapat dilihat pada Tabel 6. Aplikasi 

proses fermentasi pada pengolahan daging memberikan manfaat 

yaitu diantaranya adalah: 

a. Organoleptik, pada aspek ini proses fermentasi akan 

menghasilkan citarasa dan aroma yang unik dank has serta 

memperbaiki sifat organoleptik.  

b. Nilai gizi dan kecernaan akan meningkat karena produksi 

vitamin oleh mikroba, terjadinya proteolysis dan lipolysis 

yang memecah protein dan lemak.  

c. Sifat fungsional meningkat karena dihasilkannya senyawa 

bioaktif dan kandungan bakteri probiotik. 

d. Masa simpan lebih lama akibat kondisi asam yang 

disebabkan oleh asam organic, aktivitas air yang lebih rendah 

dan terbentuknya senyawa antimikroba.  
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Tabel 6. Jenis Mikroorganisme yang Terdapat pada Kultur Starter 

untuk Fermentasi Daging 

Mikroorganisme Genus Spesies 

Bakteri  Lactobacillus L. pentosus, L. sakei, L. 

plantarum, L.curvatus 

 Pediococcus  P. pentosaceus, P. 

acidilactici 

 Staphylococcus  S. carnosus, S.xylosus 

Jamur  Penicillium  P. nalgiovense, P. 

candidum 

Ragi  Debaryomyces  D. hansenii 

Sumber: CNR Hansen, 2009 
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BAB 9 

PENGOLAHAN DAGING KELINCI 

 

       Pengolahan daging kelinci yang telah lama dikenal oleh 

masyarakat adalah sate dan gule kelinci. Hal ini terbukti dengan 

banyaknya rumah makan yang menyediakan menu olahan daging 

tersebut, telebih disepanjang jalan raya Bandung-Lembang. Oleh 

karena itu agar daging kelinci dapat lebih diterima lagi oleh berbagai 

lapisan masyarakat perlu dikembangkan teknologi pengolahan 

daging lainnya, khususnya produk olahan daging yang digemari 

masyarakat. Sehingga nantinya dapat meningkatkan kuantitas dan 

kualitas protein yang dikonsumsi. Produk olahan daging yang 

digemari oleh masyarakat diantaranya adalah bakso, sosis, nugget, 

abon, rendang dan masih banyak lagi. Pengolahan daging kelinci ini 

melibatkan proses termal atau panas di dalamnya. Transfer panas 

yang digunakan pada proses pengolahan dibedakan menjadi 3 yaitu: 

1. Konveksi 

Konveksi adalah transfer panas melalui air, uap atau 

minyak, karena terjadinya tumbukan antar molekul. 

Contohnya adalah proses pemasakan dengan perebusan.    

2. Konduksi  

Konduksi adalah transfer panas melalui kontak langsung 

atau bersinggungan dengan sumber panas. Contohnya 

adalah pemasakan steak pada hot plate. 
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3. Radiasi 

Radiasi adalah transfer panas melalui panas yang 

dipancarkan. Contohnya adalah pemasakan dengan 

microwave. 

Pengolahan termal daging telah ada pada masa prasejarah, 

dengan penemuan bahwa penerapan panas dapat meningkatkan 

palatabilitas dan memperpanjang masa simpan daging. Tujuan dari 

proses pemasakan daging adalah untuk meningkatkan palatabilitas 

daging (warna, tekstur, flavor, keempukan, dan juiciness), 

meningkatkan digestibility daging denaturasi protein dan hidrolisis 

kolagen, menjaga kualitas daging dan memperpanjang masa simpan 

daging dengan menghancurkan mikroba perusak daging. Sedangkan 

pengaruh pemasakan terhadap daging adalah terjadinya koagulasi 

dan denaturasi protein daging, serta peningkatan kelarutan protein 

dan perubahan warna daging, inaktivasi enzim proteolitik 

endogenous daging dan mencegah terjadinya penyimpangan flavor, 

penurunan kadar air daging, aktivitas air sehingga dapat 

memperpanjang masa simpan daging.  

Pemasakan atau pengolahan daging ini memiliki beberapa 

metode diantaranya adalah:  

1. Pemasakan panas basah (Moist-heat cooking) 

Metode pengolahan makanan panas basah adalah 

pengolahan makanan dengan bantuan cairan. Cairan 

tersebut dapat berupa kaldu, air, susu, santan dan bahan 
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lainnya. Metode pengolahan makanan panas basah ini 

memiliki berbagai cara diantaranya adalah: 

a. Boiling 

 

Gambar  14. Teknik Pemasakan Boiling 

Boiling adalah mengolah bahan makanan dalam cairan 

yang sudah mendidih. Teknik boiling dapat dilakukan 

pada beberapa bahan makanan seperti daging segar, 

daging awet, telur, pasta, sayuran, dan tulang. Untuk 

melakukan teknik boiling ada syarat tertentu yang 

harus dipenuhi yaitu: 

 Cairan harus mendidih 

 Alat perebus disesuaikan dengan cairan dan 

jumlah bahan makanan yang akan diolah 

 Alat perebus harus ditutup agar menghemat 

energi 
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 Buih yang diatas permukaan harus dibuang 

untuk mencegah bersatunya Kembali ke dalam 

cairan sehingga memengaruhi mutu makanan 

b. Steaming 

 

Gambar  15. Teknik Pemasakan Steaming 

Steaming adalah memasak bahan makanan dengan uap 

air mendidih. Teknik ini bisa dikenal dengan 

mengukus. Bahan makanan diletakkan pada steamer 

atau pengukus, kemudian uap air panas akan mengalir 

ke sekeliling bahan makanan yang sedang dikukus. 

Untuk melakukan Teknik ini perlu memperhatikan 

beberapa syarat berikut: 

 Alat pengukus harus dipanaskan terlebih 

dahulu hingga air mendidih dan mengeluarkan 

uap 
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 Kapasitas alat pengukus harus disesuaikan 

dengan jumlah bahan yang dikukus 

 Makanan harus dibungkus apabila tidak 

membutuhkan sentuhan uap air lagi 

 Air untuk mengukus harus mencukupi. Jika air 

kukusan habis, makanan yang dikukus akan 

beraroma hangus 

 Untuk hasil yang baik, waktu pengukusan 

harus tepat 

c. Simmering 

 

Gambar  16. Teknik Pemasakan Simmering 

Simmering adalah teknik memasak yang hampir sama 

dengan merebus, akan tetapi pada teknik simmering ini 

menggunakan api kecil dalam waktu yang lama. 

Biasanya teknik ini digunakan untuk membuatn kaldu.    
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d. Stewing 

 

Gambar  17. Teknik Pemasakan Stewing 

Stewing adalah mengolah bahan makanan yang 

terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan 

cairan yang berbumbu dengan api sedang. Pada proses 

stewing ini, cairan yang dipakai yaitu susu, santan, dan 

kaldu. Cairan dapat dikentalkan sebelum atau selama 

proses stewing berlangsung. Untuk mengolah makanan 

dengan teknik ini, perlu memperhatikan beberapa hal 

diantaranya adalah: 

 Daging harus diblansir terlebih dahulu dalam air 

mendidih, agar kotorannya hilang 

 Potongan bahan disesuaikan dengan jenis yang 

akan diolah 

 Saus untuk stewing dikentalkan dengan memakai 

tepung maizena 
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 Pengolahan daging dengan teknik ini harus sering 

diaduk, sedangkan pada ikan mengaduknya hati-

hati karena ikan mudah hancur. 

e. Pressure Cooking 

 

Gambar  18. Alat Pressure Cooker 

Pressure cooking atau biasa kita kenal dengan teknik 

presto. Teknik ini biasanya digunakan untuk memasak 

daging agar mendapatkan tekstur yang tender dan rasa 

yang maksimal. Teknik pressure cooking 

menggunakan alat khusus yang dinamakan pressure 

cooker. Alat ini memanfaatkan steam pressure. Ketika 

panci ditutup, uap di dalam panci akan meningkat dan 

menimbulkan tekanan tinggi yang menyebabkan 

makanan cepat matang. Tekanan yang ditimbulkan 

dari uap panas inilah yang menjadi elemen penentuan 

dalam tingkat kematangan masakan. Tetapi, jika 



70 
 

kurang hati-hati menggunakan pressure cooker juga 

dapat menyebabkan kecelakaan di dapur. 

f. Poaching 

 

Gambar  19. Teknik Pemasakan Poaching 

Teknik poaching ini adalah teknik memasak 

menggunakan media air mendidih untuk memasak 

daging yang bertekstur lembut seperti ikan bahkan 

telur karena tidak membutuhkan pengadukan maupun 

proses lainnya. Poaching juga biasa disebut moist-heat 

cooking method, menggunakan panas dan juga air 

untuk mematangkan masakan. Poaching selain untuk 

memasak juga biasa diterapkan sebagai teknik untuk 

mengawetkan makanan. Pada dasarnya teknik 

memasak poaching merendam makanan dalam cairan 

(air atau saus) dengan temperatur rendah sampai 

matang. Temperatur yang rendah menjaga makanan 
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tetap matang merata. Memasak dengan teknik 

poaching memberikan hasil masakan yang lebih 

lembut, tender, oleh sebab itu cocok untuk memasak 

daging ikan agar tidak cepat kering.  

g. Blanching 

 

Gambar  20. Teknik Pemasakan Blanching 

Teknik memasak blanching adalah teknik yang 

menggunakan air mendidih untuk mematangkan 

makanan terutama sayur. Berbeda dengan teknik 

merebus, teknik blanching adalah teknik yang 

perlahan-lahan memasukkan makanan ke dalam air 

mendidih. Pada dasarnya teknik blanching juga diikuti 

dengan merendam makanan yang sudah di-blanch 

dengan air dingin atau es batu. Blanching juga dapat 

digunakan untuk menyiapkan makanan yang akan 

diawetkan. Untuk menggunakan teknik blanching 

pastikan air sudah mendidih sepenuhnya, sebelum 
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memasukkan sayuran yang akan di-blanch, kemudian 

pelankan api dan masukkan sayurannya. Setelah 

sayuran masuk panaskan kembali api dan hitung waktu 

yang diinginkan untuk blanch sayurnya. Setelah proses 

blanch dilakukan, keluarkan sayuran dan rendam 

dalam air dingin.  

2. Pemasakan panas kering (Dry-heat cooking) 

Metode pengolahan panas kering adalah pengolahan 

makanan dengan media udara panas atau minyak panas. 

Metode pengolahan makanan panas kering ini memiliki 

berbagai cara diantaranya adalah: 

a. Deep Frying 

 

Gambar  21. Teknik Pemasakan Deep Frying 

Deep frying adalah mengolah makanan dengan 

menggoreng menggunakan minyak dalam jumlah yang 

banyak. Pada Teknik ini yang digoreng betul-betul 

tenggelam dalam minyak dan memperoleh hasil yang 

crispy atau kering. 
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b. Roasting 

 

Gambar  22. Teknik Pemasakan Roasting 

Roasting adalah teknik mengolah makanan dengan 

cara memanggang bahan makanan dalam bentuk besar 

di dalam oven. Sumber panas dari teknik ini berasal 

dari kayu bakar, arang, gas, listrik atau microwave 

oven. Ketika meroasting sumber panas berasal dari 

seluruh arah oven. Selama proses meroasting berjalan, 

harus disiram lemak berulang kali untuk memelihara 

kelembutan daging. Untuk melakukan teknik ini, perlu 

memperhatikan beberapa syarat yaitu: 

 Pada saat pengolahan harus dibolak-balik agar 

matangnya merata 

 Daging jenis lain jangan sering dibolak-balik 

untuk mencegah pengerutan 

 Jika pada saat meroasting makanan menjadi 

kering, perlu dibasahi permukaannya dengan 
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lemak atau cairan lemak yang keluar dari 

makanan tersebut 

 Daging ditusuk dengan alat pengukur tingkat 

kematangan daging untuk mengetahui tingkat 

kematangan daging 

c. Grilling 

 

Gambar  23. Teknik Pemasakan Grilling  

Grilling adalah teknik mengolah makanan di atas 

lempengan besi panas atau di atas pan (teflon) yang 

diletakkan di atas perapian. Suhu yang dibutuhkan 

untuk grill sekitar 292C. grill juga dapat dilakukan di 

atas bara langsung dengan jeruji panggang atau alat 

bantu lainnya. Dalam teknik in, perlu diberikan sedikit 

minyak baik pada makanan yang diolah maupun pada 

alat yang digunakan. Untuk melakukan Teknik ini 

perlu memperhatikan beberapa syarat yaitu: 
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 Memilih bagian daging yang berkualitas dan 

empuk. Sebelumnya daging direndam dengan 

bumbu (marinasi) 

 Kemudian mengolesi permukaan gridle dan 

bahan makanan dengan minyak untuk 

menghindari lengket 

 Pergunakan jepitan untuk membalik makanan 

d. Baking 

Baking adalah pengolahan makanan di dalam oven 

dengan panas dari segala arah. Untuk melakukan 

teknik ini perlu memperhatikan beberapa syarat yaitu:  

 Sebelum bahan dimasukkan, oven dipanaskan 

sesuai suhu yang dibutuhkan 

 Makanan di dalam oven harus diletakkan 

dengan posisi yang tepat 

 Selama proses baking, suhu harus terus 

diperiksa 

 Kualitas makanan akan bergantung pada 

penanganan selama proses baking 

 Sebelum diangkat dari oven, periksa kembali 

makanan.  
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3. Pemasakan dengan kombinasi panas kering dan panas 

basah (Combination methods of dry-heat cooking and 

moist-heat cooking) 

Metode pemasakan kombinasi adalah metode 

memasak yang mengkombinasikan antara panas kering 

dan panas basah. Metode pemasakan kombinasi ini 

digunakan pada proses produksi sosis, yaitu meliputi 

proses pengukusan atau pemanasan dengan steam (moist-

heat cooking) dan proses pengasapan yang menggunakan 

media udara panas (dry-heat cooking).  

Salah satu teknik memasak yang merupakan metode 

kombinasi ini adalah teknik braising.  

Teknik braising adalah cara memasak yang sering 

juga disebut dengan menyemur, namun terdapat perbedaan 

antara menyemur biasa dengan braising, yaitu bahan yang 

disemur harus direndam dahulu waktu yang sangat lama 

(kurang lebih satu hari) agar bumbu dapat meresap ke 

dalam bahan yang ingin dimasak. Braising ini digunakan 

untuk memasak daging yang kurang empuk.   

4. Pemasakan dengan microwave (Microwave cooking) 

Pemasakan dengan microwave adalah proses 

pemasakan atau pemanasan dengan gelombang 

elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik 

dipancarkan langsung dari dinding logam dan masuk ke 

dalam bahan pangan, sehingga bahan pangan menyerap 

energi dari medan elektromagnetik. Gelombang 
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elektromagnetik mempunyai dua karakteristik utama, 

yaitu: 

a. Gelombang akan dipantulkan oleh metal atau logam. 

Sehingga ketika memanaskan makanan menggunakan 

microwave tidak dapat menggunakan wadah yang 

terbuat dari logam. Karena itu, akan lebih baik 

menggunakan wadah kertas, plastik, gelas dan kayu. 

b. Gelombang mikro mudah diserap oleh air. Untuk 

mempercepat proses pemasakan dengan microwave 

sebaiknya digunakan air sebagai media.  

Pemasakan dengan microwave ini memiliki keuntungan 

dan kekurangan, diantaranya adalah: 

a. Keuntungan pemasakan microwave 

 Proses pemanasan berlangsung cepat 

 Proses pemanasan berlangsung seragam antara 

bagian permukaan bahan dan bagian dalam 

bahan 

 Pemakaian temperatur dan lama pemasakan 

dapat dipilih sesuai kebutuhan 

 Dapat digunakan untuk bermacam bahan 

pangan yang luas 

 Hemat energi 
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b. Kekurangan pemasakan microwave 

 Kecepatan bahan tergantung dari jumlah bahan 

 Bahan pangan akan kehilangan banyak air 

 Pemanasan yang cepat pada thawing daging 

beku menyebabkan daging bagian luar seudah 

mencair, sedangkan daging bagian dalam 

masih beku 

 Pemanasan mungkin tak seragam di dalam 

microwave 

 Bahan pangan tidak bisa ditempatkan pada 

wadah logam 
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BAB 10 

NUGGET KELINCI 

10.1. Sejarah Nugget   

 

 

Gambar  24. Nugget     

Nugget merupakan salah satu jenis olahan daging yang 

disukai masyarakat, khususnya anak-anak. Nugget adalah suatu 

bentuk produk daging giling yang telah dibumbui, kemudian 

dilumuri perekat tepung (better) dan diselimuti tepung roti 

(breading), digoreng setengah matang, lalu dibekukan untuk 

mempertahankan mutunya selama penyimpanan. Sejarah nugget ini 

bermula dari berakhirnya peristiwa Perang Dunia II. Berakhirnya 

Perang Dunia II menyebabkan banyak sector-sektor dalam suatu 

negara di berbagai bidang mulai bersaing untuk menciptakan 

sebuah inovasi sala satunya adalah bidang perunggasan. Inovasi 

tersebut adalah untuk membuat produksi ayam meningkat. Namun 

usaha tersebut tidak menuai hasil yang positif. Permintaan akan 

daging ayam tidak mengalami peningkatan. Menurut peneliti pasar, 
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masyarakat mulai bosan mengkonsumsi ayam. Alasan inilah yang 

menjadikan ayam tertinggal dan menjadi daging nomor tiga di 

Amerika yang tidak memiliki banyak peminat, di bawah daging 

sapi dan daging babi.  

Situasi yang menyulitkan bagi peternak ayam dan penjual 

ayam tersebut, mendorong Dr. Robert yang merupakan professor 

Ilmu Pangan dan Ilmu Unggas di Universitas Cornell, New York, 

Amerika Serikat memutar otak dan berupaya untuk memperbaiki 

keadaan tersebut. Pada saat itu, Dr. Robert Baker mencari cara 

untuk meyakinkan konsumen mengenai anggapan ayam yang 

membosankan dengan menerbitkan resep makanan yang terkait 

olahan ayam atau yang dikenal dengan olahan Cornell Chicken. 

Resep yang dibuat banyak dimuat dan dipublikasi universitas di 

Stand, New York State Fair. Baker Bersama mahasiswanya 

Bernama Joseph Marshall mulai berinovasi dengan bereksperimen 

membuat banyak olahan makanan berbahan dasar ayam seperti hot 

dog ayam, sosis ayam, roti ayam, ayam bologna dan produk 

lainnya yang berbahan dasar ayam. 

Hingga pada tahun 1963 Robert Baker mempublikasikan 

resep makanan berbahan dasar ayam tersebut dalam Cornell 

Bulletin, yang dikenal sebagai nugget ayam hingga kini yang 

merupakan karya yang diperjuangkannya atas keprihatinannya 

terhadap peternak ayam dan para penjual ayam serta anggapan 

masyarakat yang merasa bosan dengan daging ayam. Namun 

sayang, Robert Baker tidak mematenkan penemuannya ini. Robert 
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justru malah mengirimkan resepnya ke sejumlah perusahaan besar 

di bidang pengolahan pangan. 

10.2. Nugget Kelinci 

Nugget merupakan salah satu jenis olahan daging yang 

disukai masyarakat. Bahan baku utama dalam pembuatan nugget 

adalah daging dan bahan pengikat yang berupa tepung-tepungan 

serta bahan tambahan lainnya, seperti garam dan bumbu. Proses 

pembuatan nugget meliputi beberapa tahapan, yaitu: formulasi 

adonan, penggilingan, penambahan bahan tambahan, pengukusan, 

pencetakan, penggorengan dan pengemasan. Produk olahan dari 

daging kelinci masih jarang sekali ditemukan di pasaran 

dibandingkan produk olahan daging ayam maupun sapi. Nugget 

kelinci termasuk ke dalam salah satu produk makanan beku siap 

saji. Proses pembuatan nugget kelinci disajikan pada Gambar 11. 

Bahan Pengisi: 

 500 gr daging kelinci fillet  

 2 ½ sdm susu skim 

 2 ½ sdm tepung tapioka  

 3 siung bawang putih   

 3 butir telur ayam   

 1 ½ sdt merica bubuk   

 1 sdt kaldu bubuk   

 1 sdm gula pasir  

 1 sdt garam 
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 40 ml air es 

Bahan Baluran: 

 Tepung panir 

 Tepung terigu 

 Tepung bumbu 

 Air 

 

Cara membuat: 

1) Daging kelinci fillet atau tanpa tulang dipotong kotak-kotak 

kecil, kemudian dihaluskan dengan food processor 

2) Bawang putih, bawang bombay, garam, gula pasir, dan 

merica bubuk di blender hingga halus, kemudian 

disisihkan. 

3) Bahan-bahan lainnya (kecuali bahan untuk balutan) 

dicampur menjadi satu dalam baskom 

4) Hasil langkah 1 dan 2 dicampur hingga menyatu menjadi 

adonan nugget 

5) Loyang dialasi kertas roti dan pada pinggiran loyang diolesi 

margarin, lalu adonan dituang ke dalam loyang dan 

diratakan 

6) Adonan dalam loyang dikukus selama 30 menit 

7) Adonan nugget yang telah matang dibiarkan sampai dingin 

8) Nugget dipotong-potong menjadi bentuk dan ukuran yang 

seragam 
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9) Potongan nugget di masukkan dalam adonan balutan dan 

dibalut dalam tepung panir. 

10) Nugget di packing dalam kotak plastik lalu simpan dalam 

freezer  

11) Bila akan dimakan nugget didiamkan terlebih dahulu pada 

suhu ruang kemudian digoreng dengan api sedang hingga 

matang dengan warna kuning keemasan. 
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Gambar  25. Diagram Alir Pembuatan Nugget Kelinci 
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Bahan utama pembuatan nugget kelinci adalah daging kelinci. 

Dalam pembuatan nugget juga digunakan bahan-bahan tambahan 

seperti tepung terigu, telur, susu skim, dan bumbu-bumbu. Fungsi 

dari masing-masing bahan yang ditambahkan pada pembuatan 

nugget adalah sebagai berikut: 

a. Tepung terigu berfungsi sebagai pengisi dan pembentuk. 

Tepung terigu juga berfungsi untuk meningkatkan volume 

sehingga dapat mengurangi biaya produksi.  

b. Susu skim berfungsi sebagai bahan pengikat. Bahan 

pengikat memilki kandingan protein yang lebih tinggi dan 

dapat meningkatkan emulsifikasi lemak dibandingkan 

dengan bahan pengisi. Bahan pengikat dalam adonan 

emulsi dapat berfungsi sebagai bahan pengemulsi. Bahan 

pengikat juga berfungsi mengurangi penyusutan pada 

waktu pengolahan dan meningkatkan daya ikat air. 

c. Bumbu-bumbu adalah bahan yang sengaja ditambahkan 

dan berguna untuk meningkatkan konsistensi, nilai gizi, 

citarasa, mengendalikan keasaman dan kebasaan, 

memantapkan bentuk, dan rupa produk.   

Standarisasi kualitas untuk nugget meliputi sifat kimia dan 

organoleptik. Persyaratan untuk menguji kualitas bahan pangan 

menurut Badan Standarisasi Nasional (SNI 01-6683-2014) 

menggunakan uji kualitas kimia meliputi kadar lemak, air, abu, 

protein. Uji organoleptik meliputi aroma, rasa, dan tekstur. Sebagai 

pedoman standar karakteristik nugget kelinci, mengacu pada SNI 
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01-6683-2014 yang membahas standar kualitas nugget ayam. Syarat 

mutu nugget ayam menurut SNI 01-6683-2014 dapat dilihat pada 

Tabel 7.  

Tabel 7. Syarat Mutu Nugget Ayam (SNI 01-6683-2014)  

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1.  Keadaan    

 1.1 Bau - Normal  

 1.2 Rasa - Normal 

 1.3 Tekstur - Normal 

2.  Benda asing Tidak boleh 

ada 

Tidak boleh ada 

3.  Kadar air % b/b Maks. 50 

4.  Protein  % b/b Min. 12  

5.  Lemak % b/b Maks. 20 

6.  Karbohidrat  % b/b Maks. 20 

7.  Kalsium (Ca) mg/100g Maks. 30/50 

8.  Cemaran logam   

 8.1 Kadmium (Cd) mg/kg Maks. 0,1 

 8.2 Timbal (Pb) mg/kg Maks. 1.0 

 8.3 Timah (Sn) mg/kg Maks. 40 

 8.4 Merkuri (Hg) mg/kg Maks. 0,03 

9.  Cemaran Arsen mg/kg Maks. 0,5 

10.  Cemaran mikroba   
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 10.1 Angka lempeng 

total  

Koloni/g Maks. 1x105 

 10.2 Coliform APM/g Maks. 10 

 10.3 Escherichia coli APM/g < 3 

 10.4 Salmonella sp - Negatif 

 10.5 Staphylococcus 

aureus 

Koloni/g Maks. 1x102 

 10.6 Clostridium 

perfringens 

Koloni/g Maks. 1x102 

Sumber: SNI 01-6683-2014 
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BAB 11 

SOSIS KELINCI 

 

11.1. Sejarah Sosis  

 

 

Gambar  26. Sosis 

Kata sosis berasal dari kata dalam Bahasa Latin “Salsus” yang 

berarti diasinkan atau diawetkan. Jaman dahulu, dimana mesin 

pendingin belum ditemukan untuk mengawetkan daging, maka 

pembuatan sosis menjadi salah satu alternatif. Dalam sejarahnya, 

diperkirakan sosis dibuat oleh orang Sumaria (sekarang Irak) sekitar 

tahun 300SM. Sosis pertama kali dikenal dari dokumen Yunani yang 

ditulis sekitar tahun 500SM. Dan dalam perkembangannya sosis 

menjadi makanan yang mendunia dengan negara Jerman sebagai 

kiblatnya. Sosis bagi orang Jerman adalah termasuk makanan primer 

dengan lebih daro 1200 macam sosis diproduksi.  

Awalnya seorang tukang daging yang pandai mempunyai ide 

untuk menyatukan daging giling dengan garam dan bumbu-bumbu 



89 
 

yang disatukan dalam suatu selongsong. Kemudian selongsong 

daging tersebut dimasak dengan cara direbus, diasap atau 

dikeringkan. Pengasapan menjadi salah satu metode pengawetan 

yang popular hingga saat ini. Bahkan menjadi rasa khas. Sosis dibagi 

menjadi beberapa jenis yaitu: 

a. Cooked sausage dibuat dari daging segar yang kemudian 

dimasak atau direbus. 

b. Cooked smoked sausage hampir sama dengan cooked 

sausage, tetapi setelah direbus maka sosis diasap atau 

diasap baru kemudian direbus. 

c. Fresh sausage dibuat dari daging yang belum mengalami 

pelayuan. 

d. Fresh smoke sausage adalah fresh sausage yang diasap. 

e. Dry sausage adalah fresh sausage yang dikeringkan. 

Sosis pada masa ini secara umum dapat dibagi menjadi 2 jenis, 

yaitu sosis yang menggunakan bahan pengganti daging, tepung, 

bahan pewarna serta rasa buatan untuk mendekati rasa dan tekstur 

daging semirip mungkin dengan daging murni. Sedangkan jenis 

yang lain menggunakan daging murni, bumbu dan sayuran segar 

untuk lebih menonjolkan rasa. 

11.2. Sosis Kelinci 

Sosis adalah makanan yang dibuat dari daging yang 

dihaluskan, ditambahkan tepung dan bumbu serta dimasukkan ke 

dalam selongsong yang bulat dan panjang. Bahan yang digunakan 

dalam pembuatan sosis adalah daging, filler, air, bahan curing, 



90 
 

bumbu dan selongsong. Jenis sosis yang banyak ditemukan 

dipasaran adalah sosis sapi dan ayam. Oleh karena itu, untuk 

menambah variasi sosis dilakukan pengolahan daging kelinci 

menjadi produk sosis. Selain itu pembuatan sosis kelinci ini juga 

dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan masyarakat akan 

daging kelinci. Proses pembuatan sosis dapat dilihat pada Gambar 

13.  

Bahan-bahan: 

 250 gr daging kelinci   

 75 gr es batu   

 7,5 gr garam  

 20 gr tepung tapioka  

 12,5 gr skim milk  

 2,5 gr gula pasir  

 1,5 gr bawang putih 

 4 gr bawang merah  

 1,5 gr STP  

 1,5 gr lada/merica 

 Selongsong sosis 

 

Cara membuat: 

1. Daging digiling dan bumbu dihaluskan 

2. Daging dan bumbu yang sudah halus dicampur dan diaduk 

rata hingga terbentuk adonan legit dan kalis 
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3. Adonan dimasukkan ke dalam selongsong pembungkus 

sosis, dipotong dan diikat sepanjang 20 cm atau sesuai 

selera  

4. Rebus dalam air mendidih selama 20 menit atau sampai 

mengapung 

5. Setelah matang lalu angkat dan masukan sosis ke dalam air 

es, diamkan 15 menit supaya bentuknya tetap bagus. 

6. Sosis siap dimasak, bisa digoreng, dipanggang atau dibuat 

masakan yang dikehendaki. Jika tidak langsung dimasak, 

sosis dapat disimpan pada suhu dingin. 



92 
 

 

Gambar  27. Diagram Alir Pembuatan Sosis  
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Produk sosis kelinci yang dipasarkan kepada konsumen harus 

memenuhi beberapa syarat dan syarat mutu sosis kelinci mengacu 

pada syarat mutu sosis daging yang berdasarkan pada SNI 01-3820-

2015. Syarat mutu sosis daging menurut SNI 01-3820-2015 dapat 

dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Syarat Mutu Sosis Daging (SNI 01-3820-2015) 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1.  Keadaan   

 1.1 Bau Normal  Normal 

 1.2 Rasa  Normal  Normal  

 1.3 Warna  Normal  Normal  

2.  Air  % b/b  Maks. 67 

3.  Abu % b/b Maks. 3,0 

4.  Protein  % b/b 13 

5.  Lemak  % b/b 20 

6.  Cemaran logam   

 6.1 Timbal (Pb) mg/kg Maks. 1,0 

 6.2 Kadmium (Cd) mg/kg Maks. 0,3 

 6.3 Timah (Sn) mg/kg Maks. 40,0 

 6.4 Merkuri (Hg) mg/kg Maks. 40,0 

7.  Cemaran Arsen mg/kg Maks. 0,5 

8.  Cemaran mikroba   

 8.1 Angka lempeng total Koloni/g Maks. 1x105 

 8.2 Coliform APM/g Maks 10 

 8.3 E. Coli APM/g < 3 

Sumber: SNI 01-3820-2015  
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BAB 12 

BAKSO KELINCI 

 

12.1. Sejarah Bakso  

 

 

Gambar  28. Bakso  

Bakso berasal dari negeri Cina, pada akhir Dinasti Ming di 

awal abad ke-17 dari Fuzhou, terdapat seorang pria Bernama Meng 

Bo yang tinggal di suatu desa kecil. Dia berkepribadian baik serta 

berbakti terhadap orang tuanya. Meng Bo sangat ingin memasak 

daging yang disukai oleh ibunya, namun lantaran usia sang ibu yang 

sudah tua, maka giginya sudah tidak mampu lagi mengunyah daging. 

Meng Bo lantas berpikir bagaimana caranya memasak daging yang 

lembut hingga bisa dimakan oleh ibunya. Ia tiba-tiba teringat dengan 
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makanan lunak sejenis mochi yang dibuat dari ketan dan ditumbuk 

sampai halus. Dari situlah Meng Bo kemudian membuat bakso. 

Daging yang alot ditumbuknya, kemudian dibentuk bulat-bulat kecil 

agar lebih mudah dinikmati dan disantap Bersama kuah kaldu 

hangat.  

Bakso alias daging giling pun menjadi salah satu makanan 

favorit masyarakat Cina dan terus berkembang secara turun-

temurun. Hingga akhirnya, jenis kuliner ini sampai ke Nusantara, 

dibawa oleh kaum imigran dari negara asalnya Cina. Di Indonesia 

sendiri bakso berkembang di lingkungan multikultural, sehingga ada 

banyak variasinya. Ada kemungkinan bakso di Indonesia tidak 

hanya terpaut dengan Cina. Woystiek memperkirakan ada pula 

pengaruh dari bangsa Belanda yang pernah menjajah wilayah ini 

selama beradab-abad. Belanda dan sejumlah negara Eropa lainnya 

memiliki jenis makanan yang mirip dengan bakso, yaitu meatball 

dan biasa disajikan bersama mie dengan saus kental serta pasta. 

Seporsi bakso biasanya terdiri dari mie kuning, bihun, sawi, 

tahu, kuah kaldu dan beberapa butir bakso. Namun, terdapat aneka 

jenis bakso dari berbagai daerah di Indonesia yang masing-masing 

mempunyai ciri khas tersendiri. Dari sekian banyak varian bakso di 

Indonesia, yang dianggap paling populer adalah bakso Malang dan 

Bakso Solo atau Wonogiri. Bakso Malang memiliki ciri khas berupa 

mie kuning, tahu, siomay, sawi dan juga pangsit goreng. Sedangkan 

bakso Solo terkenal dengan kuah kaldunya yang kuat ditambah 

tetelan atau irisan daging dalam sajiannya. Seiring dengan 
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perkembangan zaman dan gencarnya inovasi kuliner di Indonesia, 

jenis bakso semakin beragam. Muncul berbagai jenis bakso varian 

baru, sebut saja bakso beranak, bakso keju, bakso balungan, bakso 

raksasa, bakso setan, bakso iga, dan masih banyak lagi.  

12.2. Bakso Kelinci    

Bakso adalah produk pangan yang terbuat dari bahan utama 

daging yang digiling dan dicampur dengan tepung tapioka atau 

bahan pengisi lainnya dan bumbu atau rempah-rempah, dibentuk 

bulatan-bulatan dan selanjutnya direbus. Tahapan pembuatan bakso 

terdiri dari empat tahap, yaitu: penghancuran daging, pembuatan 

adonan, pencetakan dan pemasakan. Penghancuran daging 

dimaksudkan untuk mengeluarkan protein daging diantaranya aktin 

dan miosin, sehingga dapat diekstraksi oleh garam, proses ini harus 

dipertahankan pada suhu di bawah 15°C karena pada suhu yang 

tinggi dapat mengakibatkan pecahnya emulsi sehingga tidak 

diperoleh adonan yang baik, oleh karena itu dalam proses 

penggilingan selain ditambahkan bumbu, bahan penunjang dan 

garam juga ditambahkan es atau air es. Tahapan pembuatan bakso 

dapat dilihat pada Gambar 15.  

Bahan-bahan: 

 250 gr daging kelinci   

 75 gr es batu   

 10 gr garam  

 25 gr tepung tapioka   
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 0,5 gr lada/merica   

 0,75 gr STP  

 1 siung bawang putih  

Cara membuat: 

1. Daging dipotong dalam ukuran yang kecil dan digiling 

dalam hal ini dapat menggunakan blender menggunakan. 

Daging diblender dengan es batu serut sehingga tekstur 

daging lebih lembut 

2. Haluskan bawang putih, lada/merica dan garam 

3. Campurkan daging yang sudah digiling halus menggunakan 

tepung tapioka, STTP dan bumbu yang telah dihaluskan 

4. Bentuk adonan menjasdi bulatan-bulatan kecil atau bisa 

divariasikan menggunakan isian daging, telur bahkan keju 

5. Rebus air dalam panci mendidih, masukan bulatan bakso ke 

dalam air yang mendidih selama 20 menit hingga matang 

atau hingga bakso mengapung 

6. Sajikan dengan pelengkap 

 



98 
 

 

Gambar  29. Diagram Alir Pembuatan Bakso 

 

Untuk menghasilkan bakso yang berkualitas harus digunakan 

bahan-bahan yang tepat dan daging yang digunakan harus baik dan 

segar. Bakso yang sehat berasal dari daging yang halal dan tanpa 

bahan pengawet. Kualitas bakso dikatakan baik jika bahan tambahan 

lain yang digunakan kurang dari 50%. Bahan yang ditambahkan pun 
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harus memenuhi syarat tidak menyebabkan efek samping terhadap 

kesehatan. Kualitas bakso sangat ditentukan oleh kualitas bahan 

mentahnya terutama jenis dan mutu daging, macam tepung yang 

digunakan serta perbandingannya di dalam adonan. Mutu bakso 

daging harus memenuhi persyaratan antara lain bau, rasa, warna, 

tekstur kenyal, kadar air (maksimal 70%), abu (maksimal 3%), 

protein (maksimal 9%) dan lemak (2,0%) (SNI 01 - 3818 – 2014). 

Syarat mutu bakso daging menurut SNI 01-3818-2014 dapat dilihat 

pada Tabel 9. 

Tabel 9. Syarat Mutu Bakso Daging (SNI 01 - 3818 - 2014) 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1.  Keadaan    

 1.1 Bau - Normal, khas 

daging 

 1.2 Warna - Normal  

 1.3 Rasa  - Gurih 

 1.4 Tekstur  - Kenyal 

2.  Air  % b/b  Maks. 70,0  

3.  Abu  % b/b  Maks. 3,0 

4.  Protein % b/b  Min. 11,0 

5.  Lemak  % b/b  Maks. 10,0 

6.  Boraks  - Tidak boleh ada 
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7.  Bahan tambahan 

pangan 

Sesuai dengan 

SNI 01-3818-

2014  

Sesuai dengan 

SNI 01-3818-

2014  

8.  Cemaran logam   

 8.1 Timbal (Pb) mg/kg Maks. 1,0 

 8.2 Tembaga (Cu) mg/kg Maks 20,0 

 8.3 Kadmiun (Cd) mg/kg Maks. 0,3 

 8.4 Timah (Sn) mg/kg Maks. 40,0 

 8.5 Raksa (Hg) mg/kg Maks. 0,03 

9.  Cemaran Arsen mg/kg Maks. 0,5 

10.  Cemaran Mikroba   

 10.1 Angka 

lempeng total 

Koloni/g Maks. 1x105 

 10.2 Bakteri 

Coliform 

APM/g Maks. 1x103 

 10.3 Escherichia 

coli 

APM/g Maks. <103 

 10.4 Enterococci Koloni/g Maks. <103 

 10.5 Clostridium Koloni/g Maks. <102 

 10.6 Salmonella - Negatif 

 10.7 Staphylococcus Koloni/g Maks. <102 

 Sumber: SNI 01 - 3818 - 2014 
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BAB 13 

DENDENG KELINCI 

 

13.1. Sejarah Dendeng   

 

 

Gambar  30. Dendeng 

Dendeng merupakan salah satu makanan khas Minangkabau. 

Dendeng adalah jenis makanan yang terbuat dari daging. Daging 

yang digunakan adalah daging sapi. Namun, tak jarang daging 

kambing atau semacamnya juga dapat digunakan. Hanya saja daging 

sapi memberikan citarasa terbaik. Jenis dendeng juga banyak, 

diantaranya adalah dendeng balado dan dendeng batotok. Dendeng 

ini mudah ditemukan dimana saja bahkan di hampir seluruh rumah 

makan di Indonesia. Khusus untuk dendeng batotok, dendeng ini 

paling mudah ditemukan di Kawasan aslinya, yaitu di Bukittinggi.  
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Sejarah dendeng batotok ini juga diawali dari Bukittinggi, 

Sumatera Barat. Penamaan dendeng batotok ini berasal dari cara 

pengolahan yang dipukul atau disebut “tokok” dalam bahasa 

minang. Ketika mengolah daging sapi, dagingnya akan dipukul 

terlebih dahulu menggunakan cobek. Tujuannya adalah supaya 

daging menjadi lebih lembut dan mudah menyerap bumbu. Batotok 

dalam bahasa Padang berarti dipukul-pukul, nama dendeng batokok 

adalah dari proses pengolahan daging yang dipukul-pukul. 

Tidak hanya di Indonesia, kini dendeng juga lazim dikonsumsi 

di berbagai negara baik di Asia maupun negara-negara lain. Dendeng 

merupakan daging yang sudah dipotong-potong tipis dan dibuang 

lemaknya untuk menghindari pembusukan. Dendeng dapat terbuat 

dari daging sapi, kambing, ayam bahkan juga ikan dan sekarang 

sudah banyak variasinya.  

13.2. Dendeng Kelinci  

Daging kelinci dapat dibuat menjadi berbagai macam produk 

olahan, salah satunya adalah dendeng. Menurut hasil penelitian Agus 

et al. (2012) dendeng kelinci yang dibuat dengan cara menggiling 

daging terlebih dahulu menghasilkan dendeng yang lebih empuk 

dibandingkan dengan dendeng kelinci yang dibuat dengan cara 

mengiris daging. Metode pengeringan pembuatan juga berpengaruh 

pada keempukan dendeng yang dihasilkan. Daging dendeng kelinci 

yang dikeringkan dengan oven lebih empuk dibandingkan dengan 

dendeng daging kelinci yang dikeringkan dengan sinar matahari. 

Tahapan pembuatan dendeng kelinci dapat dilihat pada gambar 17.  
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Bahan-bahan: 

 600 gr daging kelinci   

 5 siung bawang putih   

 7 siung bawang merah  

 3 batang serai dimemarkan  

 5 cm lengkuas   

 5 lembar daun salam  

 4 butir kemiri   

 1 sdt ketumbar 

 1 sdt lada  

 6 sdm kecap manis  

 ¼ sdm penyedap rasa  

 3 sendok gula merah sisir  

 Garam dan air secukupnya 

 

Cara membuat: 

1. Dagaing sapi dibersihkan dari lemak dan diiris tipis dengan 

cara pemotongan searah serat daging 

2. Haluskan semua bumbu dan rempah 

3. Siapkan wajan masukan irisan daging serta bumbu halus 

dan rempah, gula , garam, kecap, penyedap aduk merata 

4. Proses marinasi dengan cara menutup wajan diamkan 

daging dan bumbu selama 30 menit 
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5. Panaskan wajan diatas api kompor kecil, aduk-aduk daging 

sampai air dan lemak dalam daging keluar 

6. Tambahkan air secukupnya hingga hampir merendam 

daging, biarkan air menyusut 

7. Angkat daging dan tiriskan kemudian daging dapat dipukul 

menggunakan palu atau cobek sampai pipih 

8. Daging yang sudah pipih dapat dijemur dibawah terik 

matahari sampai kering 

9. Dendeng siap disajikan dan dapat disimpan dalam waktu 

yang cukup lama 
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Gambar  31. Diagram Alir Pembuatan Dendeng Kelinci 

Dendeng merupakan hasil industri rumah tangga yang telah 

diterima luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Kesegaran dan mutu 

daging serta bumbu merupakan faktor kunci yang menentukan 

kualitas dan daya terima dendeng. Berdasarkan SNI 01-2908-2013 

kadar air dendeng sapi yang memenuhi syarat yaitu maksimal 12%. 



106 
 

Syarat tersebut juga berlaku pada produk dendeng kelinci. Syarat 

mutu dendeng sapi yang lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 10.  

Tabel 10. Syarat Mutu Dendeng Sapi (SNI 01-2908-2013) 

Jenis uji Persyaratan 

 Mutu I Mutu II 

Warna dan bau Khas dendeng Khas dendeng 

Kadar air (berat/berat 

basah) 

Maks 12% Maks 12% 

Kadar protein 

(berat/bahan kering) 

Min 30% Min 25% 

Abu (berat/bahan 

kering) 

Maks 1% Maks 1% 

Benda asing 

(berat/bahan kering) 

Maks 1% Maks 1% 

Kapang dan serangga Tidak Nampak Tidak Nampak 

Sumber: SNI 01-2908-2013 
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BAB 14 

ABON KELINCI 

 

14.1. Asal-usul Abon 

 

 

Gambar  32. Abon  

Abon adalah produk olahan daging kering dengan tekstur 

ringan dan halus mirip seperti benang atau kapas. Abon berasal dari 

negeri Tiongkok dan awal pembuatannya digunakan sebagai topping 

maupun isian dari berbagai hidangan seperti roti, bakpao, bubur, nasi 

dan juga sebagai makanan ringan. Abon ini adalah salah satu bahan 

makanan paling populer di dalam masakan Tiongkok dan juga di 

Indonesia. Pada resep aslinya, abon menggunakan potongan daging 

yang direndam dalam kecap hingga daging menjadi helaian dan bida 

dipisahkan dengan mudah menggunakan garpu. Ini terjadi Ketika 

jaringan yang mengikat daging dan otot mencair. Daging yang sudah 
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terpisah-pisah kemudian dikeringkan dan dipanaskan dengan oven. 

Setelah dijemur, daging dilumat sambal dimasak dalam keadaan 

kering hingga benar-benar kering. Di Indonesia sendiri berkembang 

berbagai abon, seperti contohnya dengan menggunakan daging sapi, 

ayam, ikan, udang, dan masih banyak lagi.   

14.2. Abon Kelinci 

Abon merupakan produk olahan asal daging, yang 

pembuatanya menggunakan proses perebusan, pencampuran bumbu, 

digoreng dan diperas minyaknya, biasanya berwarna kuning 

kecoklatan dan memiliki rasa manis. Tekstur abon seperti kapas 

karena biasanya daging disuir dengan halus, abon biasanya awet 

sampai berbulan-bulan karena proses pembuatanya ditiriskan dari 

minyak hingga kering. Dipasaran telah banyak ditemukan berbagai 

macam abon mulai dari abon sapi, ayam dan abon ikan. Oleh karena 

itu, untuk meningkatkan komoditas dan penerimaan daging kelinci 

oleh masyarakat secara luas, maka perlu dilakukan pengolahan 

daging kelinci dengan memanfaatkan teknologi pengolahan daging 

yang salah satunya adalah pembuatan abon kelinci.Tahapan 

pembuatan abon kelinci dapat dilihat pada Gambar 19.  

Bahan-bahan: 

 1 kg saging kelinci 

 500 ml santan kental  

 10 siung bawang merah  

 8 siung bawang putih 
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 1 sdm ketumbar 

 3 ruas lengkuas 

 1 batang serai 

 5 lembar daun salam 

 5 lembar daun jeruk 

 50 gr gula merah sisir  

 2 sdt garam 

 Minyak goreng secukupnya 

 

Cara membuat: 

1. Daging kelinci direbus hingga matang, selanjutnya disuwir 

dan dipukul menggunakan ulekan 

2. Semua bumbu dihaluskan kecuali lengkuas, serai dan salam 

kemudian tumis hingga harum dalam minyak panas 

3. Santan kental dimasak bersama bumbu hingga mendidih, 

aduk-aduk agar tidak pecah masukna gula dan garam 

4. Daging suwiran dimasukan ke bumbu dan santan yang 

ditumis tadi, masak hingga santan kering dalam api kecil, 

terus aduk 

5. Tiriskan dengan cara diperas menggunakan kain bersih atau 

mesin peniris (spiner peniris minyak) jika ada. Tiriskan 

abon hingga kering  

6. Dinginkan dan simpan dalam wadah 
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Selama ini, abon yang banyak dikonsumsi masyarakat dan 

beredar di pasaran adalah abon yang berasal dari daging sapi dan 

daging ayam. Masyarakat mengkonsumsi abon sebagai lauk yang 

memiliki rasa enak dan bernilai gizi tinggi yang mengandung protein 

dan lemak. Dengan adanya abon kelinci ini dapat menjadi alternatif 

bagi masyarakat dalam mengkonsumsi abon. Sebagai salah satu 

produk pangan, abon memiliki standar mutu yang ditetapkan oleh 

Departemen Perindustrian. Penetapan standar mutu merupakan 

acuan bahwa produk tersebut memiliki kualitas yang baik dan aman 

bagi Kesehatan, bebrapa nilai yang harus dipenuhi adalah kadar air, 

abu, lemak, protein, gula, cemaran logam dan cemaran 

mikroorganisme. Secara rinci standar mutu abon dapat dilihat pada 

Tabel 11. 

Tabel 11. Syarat Mutu Abon Sapi (SNI 01-3707-2013) 

No Kriteria Uji Persyaratan 

1.  Aroma. warna, dan rasa Khas abon 

2.  Kadar air  Maks 10% 

3.  Lemak  Maks 30% 

4.  Protein  Maks 20% 

5.  Abu  Maks 9% 

6.  Gula  Maks 30% 

7.  Cemaran mikroba  

 Total Plate Count (TPC) Maks 5x104 koloni/g 

 MPN Coliform Maks 10 koloni/g 

Sumber: SNI 01-3707-2013  
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BAB 15 

RENDANG KELINCI 

 

15.1. Asal-usul Rendang  

 

 

Gambar  33. Rendang 

Rendang berasal dari bahasa Minang “Randang” adalah salah 

satu makanan tradisional Minangkabau yang menggunakan daging 

dan santan kelapa sebagai bahan utama dengan kandungan bumbu 

rempah-rempah yang kaya. Makanan dengan citarasa pedas ini 

digemari oleh seluruh kalangan masyarakat dan dapat ditemukan di 

seluruh rumah makan padang di Indonesia, Malaysia ataupun di 

negara lainnya. Asal mula rendang ditelusuri berasal dari Sumatera, 

khususnya Minangkabau. Bagi masyarakat Minang, rendang sudah 

ada sejak dahulu dan telah menjadi masakan tradisi yang 

dihidangkan dalam berbagai acara adat dan hidangan keseharian. 
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Sebagai masakan tradisi, rendang diduga telah lahir sejak orang 

Minang menggelar acara adat pertamanya. Kemudian seni memasak 

ini berkembang ke Kawasan serantau berbudaya Melayu lainnya, 

mulai dari Mandailing, Riau, Jambi, hingga ke negeri seberang di 

Negeri Sembilan yang banyak dihuni perantau Minagkabau. Karena 

itulah rendah dikenal luas baik di Sumatera dan Semenanjung 

Malaya.    

Sejarawan Universitas Andalas Prof. Gusti Asnan menduga 

rendang telah menjadi masakan yang tersebar luas sejak orang 

Minang mulai merantau dan berlayar ke Malaka untuk berdagang 

pada awal abad ke-16. Karena perjalanan melewati sungai dan 

memakan waktu lama, rendang mungkin menjadi pilihan tepat saat 

itu sebagai bekal. Hal ini karena rendang kering sangat awet, tahan 

disimpan hingga berbulan lamanya, sehingga tepat dijadikan bekal 

kala merantau atau dalam perjalanan niaga. Rendang juga disebut 

dalam kesusastraan Melayu klasik seperti Hikayat Amir Hamzah 

yang membuktikan bahwa rendang sudah dikenal dalam seni 

masakan Melayu sejak 1550-an (pertengahan abad ke-16). 

Rendang kian termahsyur dan tersebar luas jauh melampaui 

wilayah aslinya berkat budaya merantau suku Minangkabau. Orang 

Minang yang pergi merantau selain bekerja sebagai pegawai atau 

berniaga, banyak di antara mereka yang berwirausaha membuka 

rumah makan padang di seantero Nusantara, bahkan meluas ke 

negara tetangga hingga Eropa dan Amerika. Rumah makan inilah 
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yang memperkenalkan rendang serta hidangan Minangkabau lainnya 

secara meluas.  

15.2. Rendang Kelinci 

Rendang adalah masakan daging asli Indonesia yang berasal 

dari Minangkabau. Masakan ini dihasilkan dari proses memasak 

suhu rendah dalam waktu lama menggunakan aneka rempah-

rempah dan santan. Proses memasaknya memakan waktu berjam-

jam (biasanya sekitar empat jam) hingga yang tinggal hanyalah 

potongan daging berwarna hitam pekat. Dalam suhu ruangan, 

rendang dapat bertahan hingga berminggu-minggu. Biasanya 

rendang terbuat dari daging sapi. Namun, kali ini untuk 

meningkatkan komoditas dan penerimaan daging kelinci oleh 

masyarakat secara luas, maka dilakukan pengolahan daging kelinci 

dengan memanfaatkan teknologi pengolahan daging yang salah 

satunya adalah pembuatan rendang kelinci. 

Bahan-bahan: 

 1 kg daging kelinci  

 3 siung bawang putih   

 15 siung bawang merah 

 150 gr cabai merah giling 

 ½ jari jahe  

 ½ jari kunyit  

 ½ lengkuas  

 2 batang serah memarkan   
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 1 lembar daun kunyit   

 1 lembar daun salam   

 2 lembar daun jeruk  

 3 potong asam kandis  

 1750 cc santan kental  

 Ketumbar dan garam secukupnya 

 

Cara membuat: 

1. Bersihkan daging, potong-potong, diamkan 

2. Haluskan bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, 

ketumbar 

3. Rebus santan dengan semua bumbu sambil diadukaduk 

sampai agak berminyak, tambahkan cabe giling, daun 

kunyit, daun jeruk, daun salam, lengkuas, sereh, garam dan 

asam 

4. Masukkan daging, rebus sampai setengah matang. 

5. Kecilkan api, masak terus sambil diaduk sampai daging 

matang, kuah mengering dan berwarna coklat. 

Kualitas dari rendang daging dapat dilihat melalui aspek-aspek 

dibawah ini, yaitu: 

a. Bentuk  

Bentuk merupakan penampilan secara keseluruhan dari 

makanan yang dihasilkan melalui berbagai cara 

pembentukan dan pemotongan. Bentuk rending daging 
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adalah persegi rapi yang dibentuk dengan tangan dengan 

bantuan pisau dan dipotong persegi. 

b. Warna 

Warna makanan terbagi atas dua macam, yaitu pewarna 

alami dan pewarna sintetis. Pewarna alami dapat diperoleh 

dari bahan makanan itu sendiri, sedangkan pewarna sintetis 

berupa pewarna bubuk dan cair. Berdasarkan penelitian yang 

telah ada warna rending daging yang didapat adalah hitam 

kecoklatan, warna tersebut didapat dari proses memasak 

yang lama dan juga penggunaan bumbu-bumbu seperti 

kunyit dan cabai merah. 

c. Aroma 

Aroma merupakan salah satu faktor yang menentukan 

tingkat penerimaan konsumen terhadap suatu produk. Aroma 

rendang daging pada umumnya adalah beraroma harum 

bumbu dan rempah yang berasal dari pencampuran bumbu, 

daun-daun serta berbagai rempah yang digunakan.  

d. Tekstur  

Tekstur pada suatu makanan akan mempengaruhi penilaian 

konsumen terhadap kualitas dari makanan tersebut. Tekstur 

rendang daging adalah padat yang disebabkan proses 

pemasakan dengan waktu yang lama dan membuat santan 

menjadi kering dan menghitam.  

e. Rasa 

Rasa merupakan aspek yang dominan terhadap citarasa 

seseorang dalam menilai suatu makanan. Rasa merupakan 
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faktor kedua yang menentukan citarasa makanan setelah 

penampilan makanan itu sendiri. Apabila penampilan 

makanan yang disajikan menarik melalui indra penglihatan, 

maka dapat membangkitkan selera untuk mencicipi makanan 

tersebut. Rendang daging sendiri memiliki rasa gurih, pedas, 

manis, karena pencampuran santan dengan bumbu dan 

rempah-rempah yang digunakan.    
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BAB 16 

KORNET KELINCI 

 

16.1. Asal-usul Kornet 

 

Gambar  34. Kornet Daging Sapi 

Nama kornet bersal dari bahasa Inggris “corned” dari kata 

“corn” yang artinya butiran, yaitu bentuk dari partikel garam kasar 

yang digunakan untuk mengolah kornet. Cara pengolahan daging 

sapi menjadi kornet diperkirakan muncul pertama kali pada abad 12 

di Irlandia. Data ini didasarkan pada baris puisi Aislinge Meic Con 

Glinne atau The Vision of MacConglinne yang menyebut daging 

olahan lezat semacam kornet. Di Irlandia pada abad 12 kegiatan 

potong sapi dilakukan ketika ternak tidak lagi menghasilkan susu 

sapi atau jika sapi pedaging tidak mampu lagi bekerja, jadi kornet 
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yang berasal dari daging sapi adalah hidangan langka dan sangat 

berharga. 

Pada tahun 1740 terjadi bencana berupa perubahan iklim yang 

ekstrim yang melanda Irlandia yang saat itu telah menjadi jajahan 

Inggris. Hampir seluruh lahan pertanian mengalami kekeringan dan 

penduduk Irlandia terancam kelaparan, termasuk ternak sapi milik 

mereka. Ternak sapi pedaging dan sapi perah yang dimiliki oleh 

warga Irlandia kemudian diselamatkan ke Inggris. Namun, karena 

kebutuhan akan daging sapi di Inggris terus meningkat, pemerintah 

Inggris bukannya membantu menyelamatkan warga Irlandia dari 

kelaparan, mereka justru memaksa warga Irlandia merubah lahan 

pertanian menjadi peternakan sapi pedaging, yang hasilnya diolah 

menjadi kornet untuk ekspor ke Inggris. Sedangkan penduduk 

Irlandia yang bukan peternak sapi hanya diberi lahan terbatas untuk 

menanam kentang. Kondisi ini secara tidak langsung mengubah pola 

makan penduduk Irlandia dengan tidak lagi memasukkan daging 

sapi ke dalam menu makan mereka. Kondisi ini terus memburuk, 

hingga abad 18 terjadi gelombang pengungsian penduduk Irlandia 

ke Amerika Serikat. Di wilayah baru inilah warga Irlandia kembali 

mengkonsumsi daging sapi yang diolah menjadi kornet.  

Saat ini, walaupun berasal dari Irlandia, kornet tidak lagi 

dianggap sebagai hidangan nasional Irlandia. Dan kini, konsumsi 

kornet erat hubungannya dengan budaya Irlandia-Amerika seperti 

perayaan Saint Patrick’s Day yang merupakan hari libur keagamaan 

di Irlandia. Di Amerika Serikat dan Kanada, kornet biasanya 
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dipasarkan di toko makanan dalam 2 bentuk, yaitu potongan daging 

sapi yang diawetkan atau daging sapi yang direndam dalam air 

garam dan ditempatkan dalam kaleng.  

Kata corned berasal dari bahasa Inggris yang berarti diawetkan 

dengan garam. Dari kata tersebut lahirlah istilah corned beef, yaitu 

daging sapi yang diawetkan dengan penambahan garam dan dikemas 

dengan kaleng. Dalam bahasa Indonesia, kata corned beef diadopsi 

menjadi daging kornet. Kornet daging sapi adalah daging sapi yang 

diberi garam (corning) baik dengan penambahan bumbu-bumbu lain 

atau tidak. Flavor produk ini sangat khas dan disukai oleh 

kebanyakan suku bangsa di dunia karena umumnya tersedia di pasar 

dalam kemasan kaleng. 

16.2. Kornet Kelinci 

Kornet merupakan olahan daging yang diawetkan dengan 

garam kemudian direbus sehingga potongan daging bertekstur 

terdapat serat-serat yang memanjang. Kornet yang ada dipasaran 

biasanya terbuat dari daging sapi dan biasanya dikemas 

menggunakan kaleng ataupun plastik dalam bentuk produk awetan 

tanpa dibekukan. Kornet biasanya menjadi menjadi campuran 

berbagai makanan siap saji atau biasa diolah menjadi kornet goreng 

menggunakan campuran telur ayam. Untuk meningkatkan 

komoditas dan penerimaan daging kelinci oleh masyarakat secara 

luas, maka perlu dilakukan pengolahan daging kelinci dengan 

memanfaatkan teknologi pengolahan daging yang salah satunya 
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adalah pembuatan kornet kelinci. Tahapan pembuatan kornet kelinci 

kemasan kaleng dapat dilihat pada Gambar 35.         

Bahan-bahan: 

 600 gram daging kelinci  

 10 gram garam dapur 

 ½ garam nitrit 

 7 gram gula pasir 

 5 sdm susu full cream 

 1 sdt merica bubuk 

 ½ sdt pala bubuk 

 2 siung bawang putih 

 3 siung bawang merah 

 1 buah tomat merah 

Cara membuat kornet: 

1. Daging kelinci dipotong kecil-kecil untuk proses curing 

2. Kemudian ditambahkan gula, garam, nitrit ke dalam daging 

yang sudah dipotong-potong 

3. Campurkan dengan bumbu yang sudah dihaluskan dan 

simpan selama 24 jam hingga bumbu meresap 

4. Daging yang telah dicuring, dicuci menggunakan air bersih 

agar nitrit yang ada dapat terlepas. Tambahkan merica dan 

pala bubuk 

5. Masak daging menggunakan panci presto agar daging 

empuk selama 30 menit hingga  
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6. Kornet siap diolah lebih lanjut dengan digoreng atau dibuat 

perkedel dan bermacam produk lainnya  

Cara membuat kornet untuk kemasan kaleng: 

1. Daging kelinci digiling pada suhu rendah dengan 

menambahkan es batu atau air es, sehingga selama 

penggilingan suhu dapat dipertahankan tetap di bawah 

16°C 

2. Masukkan daging ke dalam mixer untuk dicampur dengan 

bumbu dan bahan lainnya menjadi adonan 

3. Adonan daging selanjutnya dimasukkan ke dalam kaleng 

yang sebelumnya telah disterilkan dengan panas. Pengisian 

dilakukan dengan memberi sedikit ruang kosong pada 

kaleng (head space) 

4. Kaleng yang telah terisi adonan daging diexhausting pada 

suhu 90-95°C selama 15 menit 

5. Kaleng ditutup dalam keadaan panas menggunakan mesin 

penutup kaleng 

6. Setelah kaleng ditutup, kaleng disterilisasi dengan cara 

memasukkan kaleng ke dalam retort dan dimasak pada suhu 

121°C dengan selama 15 menit. 

7. Agar daging tidak mengalami pemanasan yang berlebihna, 

kaleng yang telah disterilkan segera didinginkan di dalam 

bak pendingin selama 20-25 menit. 

8. Setelahnya dilakukan pengelapan kaleng hingga kering dan 

produk diberi label dan dikemas    
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Gambar  35. Diagram Alir Pembuatan Kornet Kemasan Kaleng 

Syarat mutu daging kornet telah ditentukan berdasrkan 

Standar Nasional Indonesia (SNI). Komposisi zat gizi kornet dalam 

kaleng sangat beragam, tergantung pada jenis daging yang 

digunakan, mutu bahan baku sebelum diolah, cara pengolahan dan 

lama penyimpanan produk serta kondisi kaleng selama 

penyimpanan. Secara umum dapat dikatakan bahwa daging kornet 

dalam kaleng mempunyai nilai gizi yang cukup baik, khususnya 

protein, vitamin, dan mineral. Syarat mutu untuk kornet kelinci ini 

mengacu pada syarat mutu kornet daging menurut SNI 01-3775-

2015 yang dapat dilihat pada Tabel 12.   

Tabel 12. Syarat Mutu Kornet Daging 

Kriteria 

Uji 

Satuan Persyaratan 

  Kornet daging Kornet unggas 

  Kornet 

daging 

Kornet 

daging 

kombina

si 

Kornet 

unggas 

Kornet 

unggas 

kombinas

i 

Keadaan      

Bau  Normal  Normal Normal Normal 

Rasa   Normal Normal Normal Normal 

Warna   Normal Normal Normal Normal 

Protein 

(N x 

6,25) 

% (b/b) Min 17 Min 10 Min 12 Min 8 

Lemak  % (b/b) Maks 

12 

Maks 12 Maks 12 Maks 15 

Cemaran 

logam 
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Kadmiu

m (Cd) 

mg/kg Maks 0,3 

Timbal 

(Pb) 

mg/kg Maks 1.0 

Timah 

(Sn) 

mg/kg Maks 40,0 

Merkuri 

(Hg) 

mg/kg Maks 0,03 

Cemaran 

arsen 

mg/kg Maks 0,5 

Sumber: SNI 01-3775-2015 

 

Tabel 13. Persyaratan Cemaran Mikroba Kornet Daging 

No Kriteria uji Satuan Persyaratan 

   Sterilisasi Non-

sterilisasi 

1.  Angka lempeng 

total 

Koloni/g Maks 

1x102 

Maks 

1x105 

2.  Coliform  APM/g - Maks 10 

3.  Escherichia coli APM/g - < 3 

4.  Salmonella sp.  - - Negatif / 

25 g 

5.  Staphylococcus 

aureus 

Koloni/g - Maks 

1x102 

6.  Clostridium 

prfringens 

Koloni/g negatif Maks 

1x102 

Sumber: SNI 01-3775-2015 
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