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ABSTRACT 

 

This research has studied the application of noni fruit extract as a source of protease enzymes in tenderize 

the unproductive duck meat. The experiment was conducted at the Laboratory of Food Processing, Food and 

Nutrition Study Program, Department of Home Economics, Faculty of Engineering , State University of Jakarta 

from September to December 2013. Protease enzyme in the noni fruit is extracted using water with 2 ways , 

namely the crude extract and the extracts in the supernatant after centrifugation of the crude extract. Duck meat 

marinated (incubation) for 30 minutes . There were 7 concentrations of noni fruit extract and the supernatant 

applied to meat , i.e. 0% (K), 15%, 20%, and 25% of supernatant (S1, S2, and S3), and 15%, 20%, and 25% of  

extract (E1, E2, and E3) . After incubated, meat that has been boiled in the same time and assessed quality by 

15 untrained panelists . The results showed that the unproductive duck meat was incubated with extracts and the 

supernatant of noni fruit has a higher level of tenderness when compared to control meat. The color of duck 

meat was incubated with extracts and the supernatant of noni brighter than the control, while the aroma is 

fresher than the control . 

 

Keywords : noni , unproductive duck meat, protease , tenderness 

 

1. PENDAHULUAN 

Penggunaan bebek sebagai sumber protein saat ini dirasakan semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat dari 

semakin banyaknya usaha warung atau rumah makan  yang menjadikan bebek sebagai salah satu menu 

utamanya. Umumnya bebek diolah menjadi bebek bakar atau bebek goreng dan disajikan dalam bentuk makanan 

pecel bebek. 

Bebek dapat diperoleh dari peternak bebek pedaging atau merupakan bebek afkir dari usaha ternak bebek 

untuk diambil telurnya. Biasanya bebek petelur afkir ini kurang begitu diperhatikan, sehingga mempunyai nilai 

jual yang rendah (Samosir 1990). Daging bebek afkir relatif lebih alot dibandingkan dengan bebek yang 

diternakkan untuk diambil dagingnya, karena umur bebek afkir biasanya lebih tua.Keadaan ini menyebabkan 

daging bebek afkir kurang disukai masyarakat, padahal daging bebek afkir memiliki kandungan gizi yang relatif 

tidak berbeda dengan daging ayam. 

Tingkat keempukan daging dipengaruhi oleh struktur jaringan ikat pada daging. Daging dari hewan yang 

sudah tua memiliki protein jaringan ikat atau jaringan ikatan silang yang semakin banyak jumlahnya, sehingga 

daging tersebut akan bersifat alot. Sebaliknya, daging dari hewan yang lebih muda memiliki jaringan ikat yang 

labil terhadap panas, sehingga ketika dimasak, jaringan ikat tersebut mudah putus dan menghasilkan daging yang 

empuk. 

Daging bebek afkir memiliki jumlah jaringan ikat yang banyak, sehingga alot ketika dimasak jika tidak diberi 

perlakuan apapun. Agar daging bebek afkir disukai dan dikonsumsi oleh banyak orang, maka perlu diberi 

perlakuan atau teknologi untuk meningkatkan keempukkannya dengan cara melunakkan daging tersebut. 

Beberapa perlakuan atau teknologi telah dilakukan orang, antara lain dengan menggunakan pengempuk daging 

(meat tenderizer) atau menggunakan enzim protease dari beberapa jenis tanaman. Tanaman yang banyak 
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digunakan untuk mengempukkan daging adalah pepaya dan nenas. Hal ini disebabkan karena pepaya 

mengandung enzim protease yang disebut papain, sedangkan nenas memiliki enzim bromelin.  

Selain pepaya dan nenas, tanaman lain seperti mengkudu, juga telah dilaporkan mengandung enzim protease. 

Ishartani dkk. (2011) telah mengekstraksi dan memurnikan enzim protease dari buah dan daun mengkudu pada 

dua tingkat ketuaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa buah mengkudu dengan tingkat ketuaan 2 

(memiliki ciri-ciri warna permukaan kuning kehijauan dan tekstur keras) mengandung protein dalam jumlah 

paling besar serta memiliki aktivitas enzim protease dengan aktivitas spesifik paling tinggi. 

Secara praktis, penggunaan ekstrak buah mengkudu sebagai bahan pengempuk daging belum banyak 

dilakukan orang. Penelitian ini telah mempelajari aplikasi ekstrak kasar buah mengkudu sebagai sumber enzim 

protease dalam mengempukkan daging bebek afkir. Dari penelitian ini dapat diperoleh informasi tentang 

efektivitas dan efisiensi penggunaan ekstrak kasar buah mengkudu sebagai bahan pengempuk daging, 

dibandingkan dengan tanaman yang sudah biasa digunakan sebagai pengempuk daging, yaitu pepaya dan nenas.

  Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan ekstrak kasar buah mengkudu dan 

memanfaatkannya sebagai bahan pengempuk daging bebek afkir. 

 

2. METODE  

Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Pangan dan Gizi PS Tata Boga Jurusan IKK UNJ. Penelitian 

dilakukan selama 8 bulan, terhitung dari bulan April hingga Nopember 2013. 

 

Bahan dan Alat 

Bahan utama penelitian ini adalah buah mengkudu dengan tingkat ketuaan 2, yaitu memiliki ciri-ciri warna 

permukaan kuning kehijauan dan tekstur keras.  Bahan lainnya adalah bebek Mojosari afkir umur 84 minggu, 

akuades, kertas saring, dan lain-lain.Sementara itu, alat yang diperlukan antara lain adalah sentrifuse,  food 

processor,timbangan digital, mixer, dan berbagai alat-alat gelas untuk uji organoleptik.  

 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: 1) ekstraksi enzim protease dari buah mengkudu, 2) 

penggunaan ekstrak enzim protease dari buah mengkudu dalam mengempukkan daging bebek afkir dan 

pengolahan daging bebek dengan cara direbus, dan 3) penilaian kualitas sensori daging bebek afkir yang telah 

diempukkan dengan ekstrak protease dari buah mengkudu menggunakan uji mutu hedonik. 

Disain yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan perlakuan berupa 

konsentrasi ekstrak buah mengkudu yang digunakan untuk mengempukkan daging bebek afkir. Selain dalam 

bentuk ekstrak, enzim protease juga disiapkan dalam bentuk supernatan ekstrak buah mengkudu, yaitu ekstrak 

buah mengkudu yang telah dipisahkan bagian supernatan dan bagian padatan dengan menggunakan sentrifuse. 

Ada 7 jenis perlakuan yang diberikan, yaitu daging kontrol (K), daging yang diinkubasi dengan supernatan buah 

mengkudu sebanyak 15%  (15 ml ekstrak buah mengkudu dalam 100 gram daging), 20%, dan 25% (S1, S2, dan 

S3), serta daging yang diinkubasi dengan ekstrak buah mengkudu sebanyak 15%(15 ml supernatan buah 

mengkudu dalam 100 gram daging), 20%, dan 25% (E1, E2, dan E3). Perencaman daging bebek afkir dalam 
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ekstrak dan supernatan dilakukan selama 30 menit.Setiap daging bebek diamati sifat sensorinya dari aspek 

warna, aroma, dan tekstur. 

 

Prosedur Penelitian 

a.  Ekstraksi Enzim Protease Buah Mengkudu 

Enzim protease buah mengkudu diekstrak secara kasar menggunakan akuades. Terlebih dahulu buah 

mengkudu dipotong kecil-kecil, kemudian ditambah akuades. Campuran tersebut diblender dengan kecepatan 

tinggi selama 4 x 15 detik, dan selanjutnya disaring menggungkan dua lapis kain saring untuk mendapatkan 

ekstrak kasar buah mengkudu. Sebagian dari ekstrak kasar buah mengkudu selanjutnya disentrifuse pada 

kecepatan 3500 rpm selama 30 menit.Bagian supernatan diambil untuk dijadikan sebagai bahan pengempuk 

daging.Ekstrak dan supernatan kemudian disimpan pada suhu 4
o
C.  

 

b. Pengempukkan Daging dengan Ekstrak dan Supernatan Buah Mengkudu  

Pengempukan dilakukan dengan cara merendam daging dalam cairan ekstrak dan supernatan buah 

mengkudu. Ekstrak dan supernatan terlebih dahulu dioleskan pada permukaan daging sambil ditusuk-tusuk 

dengan garpu, kemudian dibiarkan terendam di dalam cairan ekstrak dan supernatan selama 30  menit pada suhu 

kamar. Setelah diempukkan, daging direbus dalam air mendidih selama 10 menit dan dilanjutkan dengan uji 

mutu hedonik oleh 15 orang panelis agak terlatih dari mahasiswa PS Tata Boga.Skala mutu hedonik dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

 

 

 

Tabel 1. Skala Mutu Hedonik pada Uji Organoleptik 

Aspek 

Penilaian 
Skor Skala  

   

Warna  3 Cerah khas daging 

2 Agak cerah 

1 Tidak cerah 

Aroma 3 Segar khas daging 

2 Agak segar 

1 Tidak segar  

Tekstur 3 Empuk 

2 Agak empuk 

1 Tidak empuk 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ekstraksi Enzim Protease Buah Mengkudu 

Buah mengkudu yang digunakan adalah buah mengkudu yang sudah matang dengan  

ciri-ciri warna permukaan kuning kehijauan dan tekstur keras. Buah ini memiliki kadar protein yang optimal, 

sebab,  jika buah mengkudu sudah lewat matang (senescence), maka terjadi penurunan kadar protein yang 

diduga juga akan menurunkan kandungan enzim protease dalam buah mengkudu. 

Enzim protease yang terdapat di dalam buah mengkudu diekstrak menggunakan air dengan 2 cara, yaitu 

ekstrak kasar dan ekstrak dalam bentuk supernatan. Ekstrak kasar adalah hancuran buah mengkudu yang telah 
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disaring menggunakan kain saring kasar 2 lapis, sedangkan supernatan adalah bagian cairan dari ekstrak kasar 

yang telah disentrifugasi. 

Sebelum digunakan untuk mengempukkan daging bebek afkir, terlebih dahulu dilakukan karakterisasi 

ekstrak buah mengkudu dan supernatan secara organoleptik.Karakteristik dari kedua ekstrak tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Karakteristik Organoleptik Ekstrak dan Supernatan Buah Mengkudu 

 
No Karakteristik Ekstrak Kasar Supernatan 

1 
2 

3 

Warna 
Aroma 

Rasa 

Agak coklat, keruh, berbuih 
Langu khas mengkudu 

Pahit 

Agak bening, tidak berbuih 
Agak langu khas mengkudu 

Pahit 

 

 

Ekstrak kasar buah mengkudu memiliki warna agak coklat. Hal ini disebabkan oleh terjadinya pencoklatan 

enzimatis dari senyawa polifenol yang banyak dijumpai dalam buah mengkudu. Menurut Zin et al. (2006), buah 

mengkudu mengandung total fenol sebesar 119.9 µg/g.  

Sebagian dari ekstrak kasar yang telah disaring selanjutnya disentrifuse untuk memisahkan bagian padatan 

dari buah mengkudu yang terbawa pada waktu penyaringan.Supernatan yang dihasilkan memiliki warna agak 

bening dan tidak berbuih. 

 

Pengempukan Daging dengan Ekstrak dan Supernatan Buah Mengkudu 

Ekstrak kasar dan supernatan buah mengkudu yang diperoleh diaplikasikan pada daging bebek afkir untuk 

dilihat pengaruhnya dalam mengempukkan daging. Aplikasi dilakukan dengan cara merendam (inkubasi) daging 

di dalam ekstrak dan supernatan, sehingga terjadi kontak antara enzim protease dengan serat daging yang 

merupakan suatu protein. Agar kontak tersebut terjadi dengan cepat dan optimal, maka daging ditusuk-tusuk, 

sehingga ekstrak dan supernatan dapat mencapai protein daging bagian dalam.  

Perendaman daging bebek afkir dengan ekstrak dan supernatan buah mengkudu dilakukan selama 30 menit. 

Sebanyak 4 tingkat konsentrasi ekstrak dan supernatan buah mengkudu yang diaplikasikan pada daging, yaitu 

0%, 15%, 20%, dan 25% terhadap berat daging yang digunakan. Rata-rata berat daging adalah sekitar 28 g. 

Setelah perendaman selesai, daging selanjutnya dicuci dengan air mengalir hingga tidak tercium lagi bau buah 

mengkudu. 

Daging mentah yang telah diempukkan selanjutnya diuji mutunya secara organoleptik menggunakan uji mutu 

hedonik oleh panelis tidak terlatih. Hasil penilaian panelis tersebut dijelaskan di bawah ini. 

 

1) Warna 

Warna merupakan karakteristik utama dari sebuah bahan makanan karena warna menjadi kesan pertama yang 

diterima konsumen terhadap produk tersebut.Rata-rata hasil penilaian panelis terhadap warna daging bebek afkir 

mentah yang telah diempukkan dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1.Rata-rata Tingkat Penerimaan Panelis terhadap Warna Daging Bebek AfkirMentah 

 

Dari Gambar 3 dapat dilihat bahwa skor warna daging bebek afkir mentah yang telah diinkubasi dengan 

supernatan dan ekstrak buah mengkudu berkisar antara 2.0 (agak cerah) hingga 2.9 (mendekati cerah khas 

daging).Namun, karena keragaman dari data ini cukup besar, maka secara statistik tidak terdapat perbedaan 

nyata di antara semua perlakuan terhadap warna daging mentah. 

 

2) Aroma 

Aroma daging bebek mentah adalah amis, sehingga banyak orang yang kurang suka dengan aroma ini apabila 

bebek tidak diolah dengan cara yang tepat. Untuk mengetahui pengaruh inkubasi daging bebek dengan 

supernatan dan ekstrak buah mengkudu, maka dilakukan penilaian organoleptik aroma daging bebek mentah 

oleh panelis tidak terlatih. Hasil penilaiannya dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 
 

Gambar 2.Rata-rata Tingkat Penerimaan Panelis terhadap Aroma Daging Bebek AfkirMentah 

 

Para panelis menilai bahwa aroma daging mentah kontrol untuk supernatan (S1) memiliki skor penilaian 

yang cukup rendah, yaitu 1.5 (antara tidak segar hingga agak segar). Inkubasi daging dengan supernatan dan 

ekstrak buah mengkudu dapat meningkatkan skor aroma daging, hingga mencapai 2.6 (antara agak segar hingga 

segar khas daging) untuk daging dengan perlakuan E1 dan E3. Walaupun begitu, hasil analisis secara statistik 

menunjukkan tidak ada perbedaan nyata di antara semua perlakuan terhadap aroma daging.Hal ini disebabkan 

oleh besarnya keragaman dari data yang diberikan oleh panelis. 

 

3) Tekstur 

Sama halnya dengan aroma, tekstur daging bebek mentah kurang disukai konsumen karena alot.Untuk 

mengetahui pengaruh inkubasi daging bebek dalam supernatan dan ekstrak buah mengkudu terhadap tekstur 

daging, maka pada penelitian ini telah dilakukan penilaian oleh panelis tidak terlatih terhadap tekstur 

daging.Hasil penilaian panelis dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

0

1

2

3

K S1 S2 S3 E1 E2 E3

2.2 2.1 2.1
2.6

2 2.2

2.9

S
k

o
r
 P

e
n

il
a
ia

n

Perlakuan

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

K S1 S2 S3 E1 E2 E3

1.5

2.2
2

2.5 2.6

2

2.6

S
k

o
r
 P

e
n

il
a

ia
n

Perlakuan



 
 

405 

 

 
 

Gambar 3. Rata-rata Tingkat Penerimaan Panelis terhadap Tekstur Daging Bebek Afkir Mentah 

 

Gambar 3 menunjukkan bahwa inkubasi daging bebek dengan supernatan dan sebanyak 15%, 20%, dan 25% 

dapat meningkatkan skor keempukan daging mentah. Demikian halnya dengan perendaman daging dalam 

ekstrak buah mengkudu, juga dapat meningkatkan keempukan daging. 

Setelah daging mentah dinilai oleh panelis, daging tersebut selanjutnya direbus dalam air mendidih hingga 

empuk. Daging yang telah matang tersebut dinilai kembali oleh panelis untuk mengetahui mutu warna, aroma, 

dan tekstur. Hasil penilaian panelis disajikan di bawah ini. 

 

1) Warna 

Warna daging yang telah dimasak berbeda dengan daging yang masih mentah.Hal ini disebabkan oleh 

terjadinya perubahan (denaturasi) pada protein mioglobin yang merupakan pigmen pemberi warna pada daging. 

Hasil penilaian panelis dapat dilihat di bawah ini. 

 

 
 

Gambar 4.Rata-rata Tingkat Penerimaan Panelis terhadap Warna Daging Bebek Afkir Rebus 

 

Dari Gambar 4 dapat dilihat bahwa daging yang tidak diinkubasi dengan ekstrak dan supernatan buah 

mengkudu atau daging kontrol (K) dinilai oleh panelis memiliki skor warna yang relatif rendah, yaitu 1.6 (antara 

tidak cerah hingga agak cerah).Semakin tinggi konsentrasi ekstrak dan supernatan, semakin tinggi skor warna 

daging.Daging yang memiliki skor paling tinggi adalah daging yang diinkubasi dengan supernatan sebanyak 

25% (S3) serta yang diinkubasi dengan ekstrak sebanyak 25% (E3). 

Secara statistik, terdapat perbedaan nyata antara warna daging rebus kontrol S1 dengan warna daging rebus 

lainnya, baik yang diinkubasi dengan ekstrak maupun supernatan.Warna daging rebus dengan perlakuan E3 dan 

S3 juga berbeda nyata dengan daging dengan perlakuan E1, E2, S1, dan S2.Hal ini menunjukkan bahwa 

perlakuan inkubasi dengan ekstrak dan supernatan buah mengkudu memberikan pengaruh nyata terhadap warna 

daging bebek afkir rebus. 

Perebusan dapat mempengaruhi warna daging bebek menjadi warna daging masak  (Soeparno, 1992). Dalam 

hal ini, protein mioglobin  terdenaturasi pada suhu 80-85
o
C, sehingga mioglobin berubah menjadi oksimioglobin 
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dan dengan pemanasan menjadi metmioglobin yang ditandai oleh timbulnya warna coklat abu-abu atau warna 

daging masak. 

 

2) Aroma 

Penilaian aroma daging oleh panelis penting dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh ekstrak 

dan supernatan buah mengkudu terhadap aroma daging. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa buah mengkudu 

memiliki aroma langu dan kurang sedap yang menyengat, sehingga dikhawatirkan proses inkubasi dapat 

berpengaruh terhadap aroma daging. Hasil penilaian panelis terhadap aroma daging bebek afkir rebus dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 
 

Gambar 5Rata-rata Tingkat Penerimaan Panelis terhadap Aroma Daging Bebek Afkir Rebus 

 

Aroma daging bebek afkir rebus yang telah diinkubasi dengan ekstrak dan supernatan buah mengkudu 

memiliki skor mutu yang berkisar antara 2.1 hingga 3.0.Daging dengan skor aroma yang paling rendah adalah 

daging rebus dengan perlakuan E1, sedangkan daging yang memiliki skor aroma paling tinggi adalah daging 

rebus dengan perlakuan E3. Aroma daging rebus yang diinkubasi dengan ekstrak buah mengkudu sebanyak 20% 

dan 25%, serta supernatan 20% dan 25% tidak berbeda nyata. Skor aroma daging-daging tersebut berkisar antara 

2.5 hingga 3.0 atau antara agak segar hingga segar khas daging. Khusus untuk aroma daging rebus S3 adalah 

segar khas daging. 

Aroma daging bebek yang telah direbus dipengaruhi oleh metode, lama, dan suhu pemasakan. Pemasakan 

daging dapat menyebabkan hilangnya lemak volatil serta terbentuknya flavor yang enak. Perubahan pada stuktur 

protein juga dapat mempengaruhi jenis flavor yang terbentuk selama pemasakan. 

 

3) Tekstur 

Tekstur merupakan parameter penting dalam menilai kualitas daging.Semakin empuk tekstur suatu daging, 

semakin disukai daging tersebut oleh konsumen.Penilaian tekstur daging bebek rebus yang sebelumnya 

diinkubasi dengan ekstrak dan supernatan buah mengkudu oleh panelis tidak terlatih dapat dilihat pada Gambar 

6. 
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Gambar 6. Rata-rata Tingkat Penerimaan Panelis terhadap Tekstur Daging Bebek Afkir Rebus 

 

Skor penerimaan panelis terhadap tekstur daging bebek afkir rebus yang diinkubasi dengan ekstrak dan 

supernatan buah mengkudu berkisar antara 1.2 (tidak empuk) hingga 2.8 (mendekati empuk).Daging rebus 

kontrol (K) memiliki tingkat keempukan yang paling rendah, yaitu tidak empuk.Daging yang juga memiliki skor 

keempukan rendah adalah daging rebus dengan perlakuan S1 dan E1. 

Inkubasi daging dengan supernatan dan ekstrak buah mengkudu masing-masing sebanyak 20% dan 25% 

dapat meningkatkan keempukan daging rebus dibandingkan dengan kontrol. Perbedaan tersebut nyata secara 

statistik.Berdasarkan data ini dapat dinyatakan bahwa enzim protease yang terdapat di dalam supernatan dan 

ekstrak buah mengkudu dapat mengempukkan daging bebek afkir, baik dalam bentuk supernatan maupun 

ekstrak kasar. 

Enzim protease dalam buah mengkudu merupakan biokatalisator yang dapat mempercepat laju reaksi 

hidrolisis protein di dalam daging bebek afkir. Bennion (1980) yang dikutip Utami, Pudjomartatmo, dan 

Nuhriawangsa (2011) menyatakan bahwa hidrolisis protein miofibril terjadi pada filamen-filamen protein yang 

mengakibatkan terjadinya fragmentasi miofibril. Pemutusan serat-serat daging dan pengurangan jaringan ikat 

yang mengikat antar serat menyebabkan integritas serat-serat daging berkurang. Akibatnya keempukan daging 

akan meningkat. 

Kinerja enzim protease dipengaruhi oleh konsentrasi enzim.Semakin tinggi konsentrasi enzim protease, 

semakin banyak pula protein dalam daging bebek afkir yang dihidrolisis (Nelson dan Cox, 2000).Protein yang 

menjadi substrat dari enzim protease di dalam daging bebek adalah protein kolagen, aktomiosin, dan elastin. 

Protein jaringan ikat merupakan faktor yang mempengaruhi kealotan daging (Soeparno, 1992). Semakin 

banyak jumlah enzim protease yang digunakan, semakin banyak pula protein jaringan ikat yang terdegradasi.  

 

4. KESIMPULAN  

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Warna daging bebek afkir mentah yang telah diinkubasi dengan ekstrak dan supernatan buah mengkudu tidak 

berbeda nyata dengan daging bebek kontrol, tetapi setelah direbus, perlakuan inkubasi dengan ekstrak dan 

supernatan buah mengkudu memberikan pengaruh nyata terhadap warna daging bebek afkir. 

2. Inkubasi daging dengan supernatan dan ekstrak buah mengkudu dapat meningkatkan skor aroma daging 

mentah, tetapi tidak berbeda nyata dengan daging kontrol. Terdapat perbedaan nyata aroma daging yang 

diberi ekstrak dan ekstrak buah mengkudu dengan daging kontrol pada daging bebek afkir yang telah direbus. 

3. Ekstrak dan supernatan buah mengkudu mengandung enzim protease yang dibuktikan oleh terjadinya 

peningkatan keempukan daging bebek afkir yang diinkubasi dengan ekstrak dan supernatan buah mengkudu. 

4. Semakin tinggi konsentrasi enzim protease, semakin empuk daging bebek afkir yang direbus. 
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