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ABSTRACT 
 
 

STUDY OF GINGER (Zingiber majus Rumph) 
PHYSICAL QUALITY OF SPENT HENS AND BEEF 

 
The research was conducted in January 2010 until April 2010 at the 

Animal Food Product Technology Laboratory of Animal Husbandry Faculty 
Brawijaya University. 

The materials used in this study were treated with spent hens and cows, 
while analysis of beef taken on the part of the thigh. The method used in this 
study is to experiment with analysis of variance (RAK) nested. . The first factor is 
the level of concentration is the addition of adding ginger 0% (P0), the 
concentration of the addition of ginger, 20% (P1), the concentration of the 
addition of ginger, 30% (P2), and the concentration of the addition of ginger 40% 
(P3). The second factor is the type of meat is the meat of spent hens treated (D1) 
and beef (D2). Replications were conducted three times on each treatment. The 
variables measured were the physical qualities include; Water Holding Capacity 
(WHC), tenderness (texture), pH, and moisture content. 

Results showed that the effect of adding ginger to the spent hens and beef 
treated at pH values gave significantly (P <0.01) on the pH value of meat laying 
hens treated P0, P1, P2, P3 (5.8; 5.8; 5.8; 5.7), beef (5.7; 5.8; 5.7; 5.9). At the 
WHC provides significantly (P <0.01) against the value of spent hens treated meat 
WHC P0, P1, P2, P3 (43.99; 41.10; 39.39; 31.20), beef (21.17; 20.55; 19.48; 
17.35). On the value of tenderness and gives a very real effect (P <0.01) on meat 
tenderness values of spent hens treated P0, P1, P2, P3 (0.07; 0.09; 0.09; 0.09), 
beef (0.11; 0.13; 0.12; 0.11). On moisture content influences significantly 
different (P> 0.05) to the value of the water content of spent hens meat treated P0, 
P1, P2, P3 (69.36; 70.61; 71.00; 70.10), beef ( 73.32; 74.02; 74.33; 75.95) 
 
Keyword : ginger, meat spent hens and beef 
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RINGKASAN  
 

KAJIAN BALUR JAHE PUTIH (Zingiber Majus Rumph)  
TERHADAP KUALITAS FISIK DAGING AYAM  

PETELUR AFKIR DAN DAGING SAPI  
 

Pengambilan data dilaksanakan mulai bulan Januari 2010 sampai bulan 
April 2010. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Taknologi Hasil Ternak 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan 
konsentrasi ekstrak jahe putih ditinjau dari kualitas fisik yaitu pH, Water Holding 
Capacity (WHC),  kadar air dan keempukan.  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah daging ayam petelur 
afkir dan  daging sapi, sedangkan sampel daging sapi diambil pada bagian paha 
yang berumur 8 tahun dan sampel ayam petelur afkir diambil pada bagian dada 
yang berumur 3 tahun. Rancangan percobaan yang digunakan adalah metode 
percobaan (RAK) pola tersarang. Dengan dua faktor perlakuan. Faktor pertama 
adalah tingkat konsentrasi penambahan jahe yaitu pada penambahan jahe 0% 
(P0), konsentrasi penambahan jahe 20% (P1), konsentrasi penambahan jahe 30% 
(P2), dan konsentrasi penambahan jahe 40% (P3). Faktor kedua adalah jenis 
daging yaitu daging ayam petelur afkir (D1) dan daging sapi (D2) dan lama 
perembaluran sekitar 60 menit. Ulangan dilakukan sebanyak 3 kali pada masing – 
masing perlakuan. Variabel yang diukur adalah kualitas fisik meliputi; Water 
Holding Capacity (WHC), keempukan (tekstur), pH, dan kadar air.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan balur jahe pada 
konsentrasi P0 (0%), P1(20%), P2(30%), P3(40%) memberikan pengaruh yang 
sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai pH daging ayam petelur afkir P0, P1, P2, P3 
(5,8; 5,8; 5,8; 5,7) dan daging sapi (5,7; 5,8; 5,7; 5,9). Memberikan pengaruh yang 
sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai WHC daging ayam petelur afkir P0, P1, P2, 
P3 (43,99; 41,10; 39,39; 31,20) dan daging sapi (21,17; 20,55; 19,48; 17,35). 
Memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai keempukan 
daging ayam petelur afkir P0, P1, P2, P3 (0,07; 0,09; 0,09; 0,09) dan daging sapi 
(0,11; 0,13; 0,12; 0,11). Memberikan pengaruh yg nyata (P>0,05) terhadap nilai 
kadar air daging ayam petelur afkir P0, P1, P2, P3 (69,36; 70,61; 71,00; 70,10) 
dan daging sapi (73,32; 74,02; 74,33; 75,95) 

Penambahan jahe pada konsentrasi 20% sampai konsentrasi 30% dengan 
waktu inkubasi 60 menit pada daging ayam petelur afkir dan daging sapi 
mempengaruhi nilai keempukan, namun memberikan pengaruh penurunan pada 
pH, dan WHC sampai penambahan konsentrasi 40 %, serta dapat meningkatkan 
kandungan kadar air pada konsentrasi 40% pada daging sapi. Pada penambahan 
konsentrasi jahe 20% - 30% memiliki nilai yang terbaik, karena dapat 
meningkatkan nilai keempukan daging, akan tetapi pada penambahan jahe 
konsentrasi 40% mengakibatkan kandungan air dalam daging bertambah dapat 
mempercepat kerja dari mikroorganisme sehingga mengakibatkan kerusakan pada 
daging ayam petelur afkir dan daging sapi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar belakang 

Daging merupakan salah satu hasil ternak sumber protein hewani yang 

bermutu tinggi dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat untuk memenuhi asam-asam 

amino esensial tubuh. Daya beli konsumen yang meningkat mengakibatkan 

konsumen memilih daging yang bermutu, disamping kuantitas. Daging yang banyak 

dikonsumsi di Indonesia adalah ayam pedaging, sapi, domba, kambing dan babi. Data 

pada tahun 1999 produksi ayam ± 682.000 ton, daging sapi ± 354.000 ton, daging 

domba ± 37.000 ton, daging kambing ± 47.000 ton dan daging babi ± 138.000 ton 

(Lawrie,2003). 

Pada umumnya kualitas ditentukan oleh warna, aroma, kelembaban, 

keempukan dan komposisi zat-zat yang dikandungnya. Daging  yang berkualitas 

tinggi adalah daging yang mempunyai konsistensi kenyal, tekstur halus, warna terang 

dan lemak intramuskular (marbling) yang cukup (Anonymous, 2004). Faktor yang 

ikut menentukan palatabilitas dan daya tarik antara lain warna, WHC (water holding 

capacity), karkas daging, tekstur keempukan, bau, citarasa, aroma dan pH (Koswara, 

1994). Kesukaan konsumen banyak ditentukan oleh keempukan, atau cairan daging. 

Disamping itu rasio lemak dengan daging tidak berlemak sangat penting, namun 

tergantung pada negara yang mengkonsumsinya (Charles, 1987).  

Daging sapi mempunyai warna daging merah cerah, serabut daging halus 

tidak mudah hancur, lemak berwarna kekuning-kuningan, sehingga sapi 
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dikelompokkan ke dalam golongan daging berwarna merah (Soeparno, 1992). Daging 

merah memiliki lemak jenuh yang tinggi dan kandungan proteinnya tinggi (Soeparno, 

1998). 

Daging ayam mempunyai ciri-ciri khusus antara lain berwarna putih-putihan 

atau merah pucat, mempunyai serat daging halus dan panjang, diantara serat daging 

tidak terdapat lemak, lemak ayam terdapat dibawah kulit dan lemak berwarna putih 

kekunung-kuningan. Widati, Sawitri dan Thohari (1997) menyatakan bahwa salah 

satu sifat daging ayam petelur afkir adalah liat, dan sifatnya ini yang menyebabkan 

konsumsi daging ayam tersebut terbatas, karena memerlukan teknik dan waktu yang 

lama dalam pengolahan. 

Umur ternak mempunyai pengaruh yang besar terhadap kualitas daging, 

terutama terhadap keempukannya. Semakin tua umur ternak, maka jumlah ikatan 

silang serabut-serabut kolagen semakin meningkat, sehingga daging cenderung lebih 

alot dibandingkan ternak yang lebih muda. Penyebab kealotan daging yang lain 

adalah pemendekan otot postmortem, pemendekan otot ini dapat dikurangi atau 

dicegah dengan cara melayukan karkas setelah pemotongan. 

Alternatif cara untuk memperbaiki mutu keempukan pada daging ayam 

petelur afkir dan daging sapi dilakukan dengan menambahkan jahe pada daging. Jahe 

putih disebut juga (zingiber majus rumph) yang memiliki rimpang yang cukup besar 

dengan ruas kecil berbentuk agak pipih sampai agak menggembung, berwarna putih 

kekuningan, beserat lembut, beraroma tajam dan berumur 6-8 bulan. Kandungan 

minyak atsirinya  0,71% daripada jahe gajah (Zingiber officinale Roscoe), 

mempunyai nilai aktivitas enzim 13,34 u/mg sehingga rasanya lebih pedas Jahe juga 
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sebagai sumber antioksidan yang dapat dimanfaatkan untuk mengawetkan produk 

yang mengandung  lemak dan minyak. Kegunaan jahe sebagai pengobatan serta 

sebagai antimikroba. Hal ini dimungkinkan karena jahe mengandung enzim protease. 

Enzim protease merupakan enzim yang memecah (menghidrolisis) ikatan-ikatan 

peptida protein, sedangkan penambahan balur jahe diharapkan dapat melunakkan 

daging sebelum dimasak (Muchtadi dan Sugiyono 1992). 

 Berbagai teknik telah dikembangkan dan diperkenalkan untuk mengatasi 

kealotan daging, dengan adanya penambahan jahe yang sudah dihaluskan setelah itu 

dibalurkan pada daging ayam petelur afkir dan daging sapi akan memberikan 

pengaruh terhadap penurunan kadar air, WHC, pH serta dapat meningkatkan nilai 

nilai keempukan. Karena pada jahe terdapat aktifitas enzim protease yang dapat 

memecah protein, sehingga daging akan menjadi empuk.  

  
1.2.  Perumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh konsentrasi baluran jahe putih pada ayam petelur 

afkir dan daging sapi terhadap kualitas pH, Water Holding Capacity (WHC),  kadar 

air dan keempukan pada ayam petelur afkir dan daging sapi. 

 
1.3.Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  penambahan konsentrasi 

baluran jahe terhadap pH, Water Holding Capacity (WHC), kadar air dan 

keempukan. 
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1.4.  Kegunaan  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi tentang 

kemampuan protease jahe dalam mengempukkan beberapa jenis daging, selain itu 

penelitian ini sebagai sumbangan untuk ilmu pengetahuan yaitu sebagai data dasar 

penelitian-penelitian selanjutnya.  

 
1.5.  Kerangka Pikir 

Protease adalah salah satu proteolitik yang mengkatalis hidrolisis ikatan 

peptida protein. Enzim ini termasuk dalam golongan enzim hidrolase. Dalam 

golongan hidrolase mencakup semua enzim dalam pembentukan produknya. Menurut 

deMan (1997), jenis enzim ini terbagi lagi menjadi empat golongan yaitu protease 

asam, protease serin, protease sulfhidril dan protease yang mengandung logam. 

Jahe merupakan salah satu jenis tanaman obat yang berpotensi besar untuk 

dikembangkan sebagai bumbu penyedap masakan, selain itu jahe juga mempunyai 

kandungan protease yang dapat digunakan sebagai bahan pengumpuk daging. 

(Muchtadi dan Sugiyono 1992) menyatakan Enzim protease pada rimpang jahe 

menyebabkan jahe ini dapat dimanfaatkan untuk melunakkan daging sebelum 

dimasak.  

Menurut Thomson, Wolf and Allen (1973), bahwa kandungan enzim protease 

pada jahe lebih banyak 176 kali dari pada  yang terdapat pada papain. Untuk itu di 

mungkinkan penggunaan protease dalam jahe akan lebih efektif dalam pengempukan 

daging. 
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Jahe memiliki zat aktif yang terdapat pada minyak volatil (volatile oil), 

gingerol, shagaol, minyak atsiri yang terkandung dalam resin mempunyai komposisi 

antara 1-3% dari bobotnya. Zat aktif tersebut dapat berfungsi merenggangkan 

jaringan protein serta membantu kerja enzim untuk berpenetrasi pada protein.  

Jahe juga memiliki kemampuan sebagai agen pengempuk dan antimikroba 

pada daging (Komariah, Arif dan Wiguna 2004). Hal ini berarti bahwa penggunaan 

jahe dapat memperbaiki kualitas daging baik secara fisik pH, WHC, keempukan, 

kadar air, mikrobiologis, dan kimiawi daging. Berdasarkan hal itu maka dilakukan 

penelitian tentang pengaruh penambahan konsentrasi jahe terhadap kualitas fisik 

daging ayam petelur afkir dan daging sapi. 

 
1.6.  Hipotesis  

Semakin tinggi pemberian konsentrasi balur jahe putih, maka akan 

memberikan pengaruh interaksi terhadap pH, Water Holding Capacity (WHC),  kadar 

air dan keempukan daging ayam petelur afkir dan daging sapi. 
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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Jahe (zingiber officinale) 

 Tanaman jahe (Zingeiber Officinale) termasuk family temu-temuan 

(Zingeiberaceae) yaitu suatu tanaman rumput-rumputan berbatang semu dan 

tumbuhnya tegak dengan tinggi 30-100 cm, bahkan ada yang mencapai 120 cm 

(Sastropraja, 1977). Secara botani tanaman jahe dapat diklarifikasikan sebagai 

berikut: divisi spermatphyta, klas Angiospermae, sub klas monocotyledone, family 

Zingiber, species Zingiber Officinale (Anonim, 1991). 

Jahe termasuk salah satu komoditas pertanian berupa tanaman rempah yang 

mempunyai nilai sosial dan ekonomi cukup tinggi. Tanaman jahe termasuk tanaman 

rimpang berbentuk jemari yang menggembung di ruas tengah. (Koswara, 1994) 

Jenis jahe antara lain : jahe putih (zingiber majus rumph), jahe gajah (Zingiber 

officinale Roscoe), jahe merah (Zingiber officinale Linn var Rubrum. Jahe putih 

disebut juga jahe emprit. Jenis ini memiliki rimpang yang cukup besar dengan ruas 

kecil berbentuk agak pipih sampai agak menggembung dibandingkan dengan jahe 

gajah, jahe putih berwarna putih kekuningan, dan beraroma tajam. Kandungan 

minyak atsirinya  lebih banyak daripada jahe gajah, sehingga rasanya lebih pedas. 

Kadar seratnya tinggi, jahe ini cocok untuk ramuan obat-obatan. 

 Jahe putih besar disebut juga jahe badak atau jahe gajah. Jenis jahe ini 

memiliki rimpang yang lebih besar dan gemuk daripada jahe merah dan jahe putih 

kecil. Ruas rimpangnya lebih menggembung. Jenis jahe ini bisa dikonsumsi pada saat 



7 
 

berumur muda dan tua baik sebagai jahe segar maupun olahan.cita rasa dan aromanya 

kurang tajam. 

Jahe merah merupakan rimpang berukuran lebih kecil dari jahe putih dan 

berwarna kuning kemerah-merahan, berserat kasar, berasa sangat pedas, dan 

beraroma tajam. Biasanya jahe ini dipanen setelah tua. Dalam jenis jahe ini juga 

terkandung minyak atsiri sehingga dapat digunakan sebagai ramuan obat-obatan.  

 
2.2.  Peranan jahe dalam pangan. 

    2.2.1. Enzim pengempuk 

  Enzim adalah substansi yang dihasilkan oleh sel-sel hidup dan berperan 

sebagai katalisator pada reaksi kimia yang berlangsung dalam organisme namun 

katalisator itu sendiri tidak mengalami perubahan (deMan, 1997). Enzim protease 

adalah salah satu proteolitik yang mengkatalis hidrolisis ikatan peptida protein. 

Enzim ini termasuk dalam golongan enzim hidrolase. Dalam golongan hidrolase 

mencakup semua enzim yang melibatkan air pada pembentukan produknya.  

  Menurut deMan (1997), jenis enzim ini terbagi lagi menjadi empat golongan 

yaitu protease asam, protease serin, protease sulfhidril dan protease yang 

mengandung logam. Enzim protease pada rimpang jahe menyebabkan jahe ini dapat 

dimanfaatkan untuk melunakkan daging sebelum dimasak (Muchtadi dan Sugiyono, 

1992). 

  Penambahan aktivitas enzim protease menurut (Radiati, 1992) dapat 

dilakukan dengan menggunakan beberapa subtrat uji, setiap subtrat uji yang berbeda 

akan dihasilkan aktivitas yang berbeda pula. Enzim protease pada jahe yang 
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ditambahkan pada daging ayam petelur afkir dan daging sapi dimungkinkan 

mempunyai aktivitas proteolitik yang berbeda, mengingat daging ayam petelur afkir 

dan daging sapi mempunyai karakteristik yang berbeda. 

 Aktivitas enzim juga dipengaruhi oleh keberadaan enzim dalam matrik, selain 

itu jenis pelarut, seperti air, etanol, dll memiliki nilai polaritas, titik didih dan 

kemampuan melarutkan jenis komponen yang berbeda (Achyad dan Rasyidah, 2000). 

 
2.2.2. Perisa 

Kandungan volatile yang merupakan turunan senyawa phenylpropanoid yang 

menghasilkan rasa pedas pada jahe terutama senyawa gingerol dan shogaol. Kedua 

senyawa tersebut akan terbentuk pada jahe yang mengalami proses pemasakan atau 

pengeringan. Pada tahapan yang lebih lanjut gingerol akan membentuk senyawa 

zingerone yang menimbulkan cita rasa cukup pedas sehingga mengakibatkan struktur 

daging terbuka (Koswara, 1994). 

Jahe juga sebagai sumber antioksidan yang dapat dimanfaatkan untuk 

mengawetkan produk yang mengandung  lemak dan minyak. Jahe juga dapat 

digunakan sebagai pengobatan serta sebagai antimikroba. 

Manfaat jahe, antara lain dapat menurunkan tekanan darah, karena jahe 

merangsang pelepasan hormon adrenalin dan memperlebar pembuluh darah, 

akibatnya darah mengalir lebih cepat dan lancar dan memperingan kerja jantung 

untuk memompa darah, gingerol pada jahe bersifat antikoagulan, yaitu mencegah 

penggumpalan darah, jadi mencegah tersumbatnya pembuluh darah, penyebab utama 

stroke, dan serangan jantung. gingerol juga diduga membantu menurunkan kadar 
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kolesterol selain itu jahe juga mengandung antioksidan yang membantu menetralkan 

efek merusak yang disebabkan oleh radikal bebas di dalam tubuh. Penambahn jahe 

dalam makanan dapat meningkatkan nilai fungsional bahan makan tersebut 

(Koswara, 1994).  

 

 
2.3.  Daging 

Daging adalah semua jaringan hewan dan semua produk hasil pengolahan dari 

jaringan tersebut yang sesuai untuk dimakan serta tidak menimbulkan gangguan 

kesehatan bagi konsumen (Soeparno, 1998). Menurut Lawrie (2003), daging 

didefinisikan sebagai bagian dari hewan potong yang digunakan manusia sebagai 

bahan makanan, selain mempunyai penampakan yang menarik selera, juga 

merupakan sumber protein hewani berkualitas tinggi. Daging mempunyai gizi yang 

tinggi karena mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin  dan mineral 

(Soeparno, 1998). 

2.3.1 Ayam Petelur Afkir 

Ayam petelur afkir adalah ayam yang sudah tidak produktif lagi, produksinya 

rendah atau mempunyai kondisi yang merugikan sehingga perlu diafkir. Ayam yang 

perlu diafkir misalnya : Produksinya rendah, dan sudah tua. Pengeluaran ayam petelur 

yang sudah berhenti atau kurang produksinya dapat dilakukan pada kelompok-

kelompok ayam yang berumur lebih dari 2 tahun tidak perlu dilakukan culling 

(Oluyemi dan Robert, 1981). Daging ayam mempunyai serat yang halus dan warna 
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sedikit pucat, sehingga daging ayam dapat dikelompokkan ke dalam golongan daging 

berwarna putih.  

Daging putih mempunyai kandungan lemak jenuh yang rendah dan 

kandungan glikogen yang tinggi (Forrest et al., 1975) dalam (Suradi, 2009). Menurut 

Lawrie (1995), bahwa daging putih memiliki serat yang lebih besar, mengandung 

lebih sedikit mioglobin, mitokondria dan enzim respirasi yang berhubungan dengan 

aktivitas otot yang singkat dan cepat dengan frekuensi istirahat yang lebih sering serta 

kandungan glikogen yang tinggi. 

2.3.2 Daging Sapi 

Daging sapi yang sudah tidak produktif, berumur lebih dari 8 tahun, daging 

sapi mempunyai warna daging merah cerah, serabut daging halus tidak mudah 

hancur, lemak brwarna kekuning-kuningan, sehingga sapi dikelompokkan ke dalam 

golongan daging berwarna merah (Soeparno, 1992). Daging merah memiliki lemak 

jenuh yang tinggi dan kandungan proteinnya tinggi (Soeparno, 1998). 

 
2.4.  pH Daging 

pH ternak yang masih hidup sekitar 7 tetapi setelah mati, glukosa dalam otot 

diubah menjadi asam laktat yang dapat menurunkan pH normal. Ternak yang normal 

(tidak stres) mempunyai pH otot sekitar 5,5 setelah kematian (24 jam setelah 

pemotongan) karena semua glikogen telah habis (Anonymous, 2004). Penurunan pH 

yang diakibatkan oleh akumulasi asam laktat akan menyebabkan protein daging 

terdenaturasi, sehingga menurunkan fungsi protein dalam mengikat air.  
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Purnomo dan Adiono (1987) menyayatakan bahwa perubahan pH sesudah 

ternak mati pada dasarnya dibagi menjadi dua yaitu (a) pH rendah, sekitar 5,2 sampai 

6,1 menyebabkan daging mempunyai struktur terbuka yang sangat disukai untuk 

pngasaman daging, flavor yang lebih disukai baik dalam kondisi dimasak atau diasin, 

stabilitas yang lebih baik terhadap aktivitas mikroorganisme. (b) pH tinggi sekitar 6,2 

sampai 7,2 menyebabkan daging mempunyai struktur yang tertutup atau padat, 

rasanya kurang enak dan keadaannya lebih memungkinkan untuk pertumbuhan 

mikroorganisme.  

 pH adalah penentu pertumbuhan bakteri yang penting, maka jelas bahwa pH 

akhir daging dapat menentukan untuk ketahanan terhadap pembusukan. Hampir 

semua bakteri tumbuh secara optimal pada pH sekitar 7 dan tidak akan tumbuh persis 

di bawah pH 4 atau di atas 9 (Lawrie, 2003). Penurunan pH postmortem ditentukan 

oleh laju glikolisis postmortem dan cadangan glikogen otot. pH daging normalnya 

adalah 5,4 – 5,8. Stres sebelum pemotongan, pemberian hormon atau obat-obatan 

(kimiawi) tertentu, species, individu ternak, macam otot, dan aktivitas enzim yang 

mempengaruhi glikolisis adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi variasi pH 

daging (Soeparno,1992). 

 King, Pfeiffer, Adams, Hale, Savell ( 2003) menyatakan bahwa warna dan pH 

berpengaruh pada layak tidaknya daging sapi untuk  beberapa aplikasi pengolahan. 

Warna daging juga akan berhubungan dengan pH. Daging dengan pH akhir yang 

rendah akan mempunyai daya ikat air yang rendah dan warna yang pucat tetapi 

sebaliknya untuk otot-otot dengan pH akhir yang tinggi. 
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 Menurut (Aynur, 2007) kemunduran pH yang cepat disebabkan denaturasi 

dari protein-protein. Protein-protein di dalam daging dengan pH yang rendah (<5,4) 

tidak dapat  mengikat air dengan kuat. Warna, pH, kapasitas menahan air, dan 

marbling adalah sebagian dari pengukuran-pengukuran umum yang banyak 

digunakan di dalam menentukan mutu daging. Selama postmortem pH menurun, 

selaput-selaput sel dan jumlah dari intrasel dan cairan ekstraselular berubah. 

 
2.5. Water  Holding Capacity (WHC) 

Water Holding Capacity (WHC) atau Water Binding Capacity (WBC) adalah 

kemampuan daging untuk mengikat airnya atau air yang ditambahkan selama ada 

pengaruh kekuatan dari luar, misalnya pemotongan daging, pemanasan, pendinginan 

dan tekanan (Soeparno, 1992). 

Nilai WHC pada daging dipengaruhi oleh susunan jarak molekul dari protein 

miofibril terutama miosin dan serabut-serabut (filamen-filamen). Jika kekuatan tarik 

menarik antara molekul-molekul yang berdekatan menurun, disebabkan kenaikan 

muatan netto negatif diantara muatan protein atau melemahnya ikatan hidrogen maka 

jaringan protein akan membesar, pembengkakan meningkat dan lebih banyak air yang 

terikat oleh protein sehingga akan terjadi peningkatan nilai WHC. Jika kekuatan tarik 

menarik ini mengalami penurunan terus menerus maka jaringan protein akan 

mengalami kerusakan dan gel akan menjadi larutan koloid. Jika kekuatan tarik 

menarik antara molekul yang berdekatan naik, maka air yang terikat akan dilepaskan 

kembali sehingga nilai WHC turun (Hamm, 1986).  
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Water Holding Capacity (WHC) adalah kemampuan protein daging untk 

mengikat airnya sendiri selama perlakuan dari luar seperti penggilingan dan 

pemanasan. Sebagian sifat fisik daging seperti warna, tekstur, kesegaran, jiceness dan 

keempukan dipengaruhi leh daya ikat air dari protein daging. Kehilangan air akan 

menurunkan berat, rasa enak, serta nilai nutrisi daging (Purwaningsih, 2007). 

Lebih lanjut (Hamm, 1986) menyatakan bahwa apabila muatan negatif 

diantara muatan protein menjadi naik dan disertai dengan melemahnya ikatan 

hidrogen maka jaringan protei akan membesar, pembengkakan meningkat dan lebih 

banyak air yang terikat oleh protein, sehingga akan terjadi peningkatan nilai WHC. 

Jika kekuatan tarik menarik antara molekul yang berdekatan naik, maka air yang 

terikat akan dilepaskan kembali sehingga WHC turun.  

 
2.6.  Keempukan Daging  

Keempukan daging adalah hal yang lebih diprioritaskan oleh konsumen dalam 

memilih daging dibandingkan dengan flavor dan warna. Keempukan daging 

kemungkinan besar merupakan penentu yang paling penting pada kualitas daging 

Purnomo dan Adiono (1987). Keempukan daging juga banyak kaitannya dengan 

tenunan pengikat. Daging yang liat, yang banyak mengandung tenunan pengikat, 

perlu pemanasan lebih tinggi dan lama, bergantung pada jumlah dan distribusi 

tenunan pengikat dalam daging. Dengan alasan tersebut, pengempukan daging dapat 

pula dilakukan dengan penggilingan atau pencacahan  (Winarno,1993). 

Menurut (Aynur, 2007) marbling akan mempengaruhi palatabilas dan 

keempukan. Palatabilitas daging dapat digambarkan oleh tiga karakteristik yaitu 
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keempukan, juiciness, dan flavor. Nutrisi dapat mempengaruhi mutu daging dengan 

tingkat dan komposisi pemberian pakan yang berbeda. Suatu tingkatan pemberian 

pakan yang lebih tinggi mempunyai pengaruh positif pada keempukan dan  kadar air 

daging. 

Kesan keempukan secara keseluruhan meliputi tekstur dan terdiri dari 3 aspek 

yaitu (a) kemudahan awal penetrasi ke dalam daging (b) mudahnya daging dikunyah 

menjadi potongan yang lebih kecil dan (c) jumlah residu yang tertinggal setelah 

pengunyahan (Soeparno, 1992).  

Meknisme pengempukan daging selama pelayuan yang berhubungan dengan 

suhu dan pH daging adalah sebagai berikut : Pada pH otot yang tinggi setelah 

pamotongan akan meningkatkan aktifitas CDP-I atau CANP, yang mempunyai 

aktifitas optimum pada pH sekitar netral. Enzim ini membebaskan protein jalur Z 

aktinin dan mendegradasi Troponin T, Troponi I, dan C-protein serta menimbulkan 

fragmentasi protein baru, sehingga meningkatkan keempukan pada periode awal dari 

karkas selama 24 jam pertama (Soeparno, 1992).  

 
2.7.  Kadar Air 

 Menurut Varman dan Sutherland (1995) air dalam daging berhubungan 

dengan jaringan otot dan protein yang mempunyai peranan utama dalam mekanisme 

pengikatan air. deMan (1997) menjelaskan bahwa kemampuan daging mengikat air 

disebabkan oleh kemampuan protein otot dalam mengikat air. Sekitar 34% protein 

daging larut dalam air. Kemampuan otot mengikat air terutama disebabkan oleh 



15 
 

aktomiosin, komponen utama myofibril. Daging yang mengandung protein 20-22% 

mengandung 74-76% air, sehingga 100 g protein mengikat 350-360 g air. 

Purnomo dan Adiono (1987)  menyatakan bahwa air merupakan salah satu 

komponen bahan pangan dan keadaannya bisa terjadi sebagai komponen intraseluler 

atau sebagai komponen ekstraseluler, sebagai media pendispersi atau pelarut dalam 

beragam produk, sebagi fase terdispersi dalam beberap produk sebagai komponen 

dalam jumlah kecil dalam hal-hal yang lain.   

Kandungan air sangat berpengaruh terhadap konsistensi bahan pangan, karena 

sebagian bahan pangan segar mempunyai kadar air 70% atau lebih, dan air di dalam 

bahan pangan terdapat dalam bentuk air bebas dan air terikat (Winarno, 1993). Air 

yang terikat dalam otot dapat dibagi menjadi tiga kompartemen air, yaitu air yang 

terikat secara kimiawi oleh protein otot sebesar 4-5 persen sebagai lapisan 

monomolekuler pertama, air yang terikat agak lemah sebagai lapisan kedua dari 

molekul air terhadap grup hidrofilik, sebesar kira-kira 4 persen dari lapisan kedua ini 

akan terikat oleh protein bila tekanan uap air meningkat, serta lapisan ketiga adalah 

molekul-molekul air bebas diantara molekul protein, berjumlah kira-kira 10 persen 

(Soeparno, 1992). Jumlah air terikat (lapisan pertama dan kedua) adalah bebas dari 

perubahan molekul yang disebabkan oleh denaturasi protein daging, sedangkan 

jumlah air terikat yang lebih lemah yaitu lapisan air diantara molekul protein akan 

menurun jka protein daging mengalami denaturasi (Wimer dan Pedersen, 1971 yang 

dikutip oleh Soeparno, 1992). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian Tugas Akhir ini dilaksanakan pada bulan Januari 2010 sampai 

bulan April 2010 di Laboratorium Mikrobiologi Program Studi Teknologi Hasil 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang.  

 
3.2. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah daging ayam petelur afkir 

dan daging sapi dengan berat ¼ kg. Daging ayam didapat di pasar Dinoyo (khususnya 

bagian dada tanpa tulang dan kulit) yang berumur 3 tahun dan tidak berproduktif, dan 

daging sapi yang didapat di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Gadang (khususnya 

bagian paha tulang dan kulit) yang berumur 8 tahun. Bahan  percobaan yang 

digunakan adalah  jahe putih yang diperoleh dari Pasar Besar Malang, larutan buffer 

4, dan buffer 7. 

Peralatan yang diperlukan pada penelitian ini diantaranya adalah pisau, 

baskom, timbangan analitik, dan toples kecil. Alat yang digunakan untuk analisa 

adalah spektrofotometer, Erlenmeyer, gelas ukur, oven, eksikator, timbangan  

analitik,  Penetrometer PNR 6,  kertas Whatman no.42,  pemberat 35 kg, plat kaca, 

penjepit dan pH meter. 
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3.3.  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan menggunakan Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) tersarang. Faktor pertama adalah tingkat konsentrasi 

penambahan jahe yaitu penambahan jahe 0% dari berat daging (P0), konsentrasi 

penambahan jahe 20% dari berat daging (P1), konsentrasi penambahan jahe 30% dari 

berat daging (P2), dan konsentrasi penambahan jahe 40% dari berat daging (P3). 

Faktor kedua adalah jenis daging yaitu daging ayam petelur afkir (D1) dan daging 

sapi (D2). Ulangan dilakukan sebanyak 3 kali pada masing – masing perlakuan. 

Keseluruhan perlakuan, kelompok dan ulangan tersebut diperoleh 24 kombinasi 

Tabel 2.  

             Tabel 2. Konfigurasi kombinasi perlakuan dan kelompok 
Jenis 
daging  

Konsentrasi 
P0(0%) P1(20%) P2(30%) P3(40%) 

D1 P0, D1, K1 P1, D1, K1 P2, D1, K1 P3, D1, K1 

D2 P0, D2, K1 P1, D2, K1 P2, D2, K1 P3, D2, K1 

 

3.4. Prosedur Penelitian 

3.4.1.   Preparasi Enzim 

Preparasi untuk pengujian aktivitas enzim pada jahe dengan cara membuat 

ekstrak jahe dengan pelarut aquadest. Jahe diparut setelah itu ditimbang, ditambahkan 

air, 1:1 sesuai berat jahe, dicampur air dengan parutan jahe dan di aduk hingga 

merata. Diperas dan disaring menggunakan kertas saring Whatman no 42     

pengujian aktivitas enzim dan hasil perhitungan pada (Lampiran 1) 
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3.4.2. Preparasi Sampel Jahe 

Jahe dibersihkan dari tanah dan kulit-kulit tipis yang menempel kemudian 

dicuci sampai bersih. Setelah bersih jahe diparut. 

 
3.4.3.   Penambahan Balur Jahe pada Daging Ayam dan Sapi 

Daging dicuci hingga bersih dan ditimbang sesuai kebutuhan. Setelah itu 

diambil jahe yang telah di parut dan ditimbang sesuai dengan perlakuan. Parutan jahe 

dibalurkan hingga merata pada daging dan diinkubasi selama waktu yang ditentukan 

60 menit. Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap kadar air, WHC, tekstur, dan pH 

daging. Pada Gambar 1, dipaparkan secara lebih jelas alur penelitian yang dilakukan. 

 

 
Gambar 1. Alur kerja penelitian 
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3.5. Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah  

• pH 

Pengukuran pH daging dilakukan menggunakan pH meter, menurut metode 

Sudarmaji, dkk., (1997). Pengukuran dapat dilihat pada Lampiran 1. 

• Kadar Air 

Pengukuran kadar air dilakukan berdasarkan metode AOAC (1980). Prosedur 

pengukuran dapat dilihat pada Lampiran 2. 

• Water Holding Capacity (WHC) 

Pengukuran WHC dilakukan berdasarkan metode Hamm oleh Soeparno 

(1998). Prosedur pengukurannya dapat dilihat pada Lampiran 3. 

• Keempukan 

Pengukuran keempukan dilakukan dengan menggunakan alat Penetrometer 

PNR 6 AOAC(1980). Prosedur pengukurannya dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 
3.5. Analisis Data 

 Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis ragam. Apabila 

terdapat perbedaan maka dilanjutkan dengan Uji BNT (Gomez and Gomez, 1995). 

 
3.6. Batasan Istilah 

• Ayam petelur afkir adalah ayam petelur yang sudah tidak produktif lagi dan 

diafkir karena umur dan kualitas telur yang dihasilkan dalam hal ini ayam yang 

berumur 24 bulan. 
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BAB IV 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1. Pengaruh Penambahan Jahe Terhadap pH Daging Ayam Petelur Afkir dan  
hjhjDaging sapi   
 

Hasil analisis ragam (Lampiran 6) diantara penambahan konsentrasi jahe 

terhadap pH daging ayam petelur afkir dan daging sapi, menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan nilai pH yang berbeda sangat nyata (P<0.01). Rata-rata pH daging ayam 

petelur afkir dan daging sapi pada setiap penambahan jahe disajikan pada Tabel 1.  

Tabel 1. Nilai rata-rata pH Daging Ayam Petelur Afkir dan Daging Sapi yang diberi  
fdfdfdfdpenambahan balur jahe. 

Jenis daging  Konsentrasi  
P0(0%) P1(20%) P2(30%) P3(40%) 

D1 5,8a 5,8a 5,8a 5,7b 

D2 5,6a 5,8b 5,6a 5,9b 

Rata-rata 5,7a 5,8b 5,75a 5,8b 

Keterangan: Superskrip a, ab dan b yang berbeda pada kolom yang sama  menunjukkan 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01).  

 
Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa daging ayam petelur afkir dan 

daging sapi pada konsentrasi P0 berbeda sangat nyata dengan konsentrasi P3, tetapi 

tidak berbeda sangat nyata dengan P2. P1 tidak berbeda sangat nyata dengan P3.  

Semakin tinggi tingkat penambahan konsentrasi jahe, pada daging ayam 

petelur afkir maka akan cenderung menurunkan nilai pH, hal ini disebabkan karena 

kandungan protein daging ayam yang lebih sedikit dari daging sapi sehingga  enzim 

protease pada jahe  dapat menghidrolisis protein dengan cepat sehingga nilai pH 

menurun. Thompson et al (1973), menyatakan bahwa terdapat enzim protease yang 

mengakibatkan penurunan pH lebih cepat dibandingkan dengan yang tidak 

ditambahkan baluran jahe, sehingga pH yang dihasilkan juga lebih rendah. 
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Penambahan konsentrasi jahe pada daging sapi cenderung meningkat, hal 

terebut disebabkan karena kandungan pH dalam jahe tinggi (5,9) sehingga dapat 

menyebabkan pH daging sapi meningkat. Menurut deMan (1997) peningkatan nilai 

pH yang disebabkan karena aktifitas enzim sehingga dapat menghidrolisis protein 

daging dan mengalami peningkatan nilai pH. Peningkatan pH menunjukkan 

konsentrasi H+ yang lebih rendah dan sebaliknya, larutan pH rendah menunjukkan 

konsentrasi H+  yang tinggi. Semakin tinggi tingkat keasaman suatu bahan pada suatu 

larutan maka semakin besar kecenderungan untuk melepas proton (ion H+) sehingga 

pH turun (Gaman and Sherrington, 1994). Penyebab tingginya pH adalah cadangan 

glikolisis pada otot daging, pada saat sebelum pemotongan dan setelah keadaan ini 

menyebabkan cadangan energi pada otot daging cepat habis (Adegoke and Falade, 

2005). 

 
4.2. Pengaruh Penambahan Jahe terhadap WHC Daging Ayam Petelur Afkir 
vbv dan Daging Sapi  
 

Hasil analisis ragam (Lampiran 7) penambahan jahe terhadap WHC daging 

ayam petelur afkir dan daging sapi, menunjukkan bahwa pada jenis daging dalam 

konsentrasi terdapat perbedaan nilai WHC yang berbeda sangat nyata (P<0,01). Rata-

rata pH daging ayam petelur afkir dan daging sapi pada setiap penambahan jahe 

disajikan pada Tabel 2.  
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Tabel 2. Nilai rata-rata WHC (%) Daging Ayam Petelur Afkir dan Daging Sapi yang  
fffffffffdiberi penambahan balur jahe. 

Jenis daging  Konsentrasi  
P0 P1 P2 P3 

D1 43,992a 41,108a 39,393a 31,206a

D2 21,173a 20,550a 22,975a 17,356a

Rata-rata 32,582a 30,829a 31,184a 24,281a

Keterangan: Superskrip a, ab dan b yang berbeda pada kolom yang sama  menunjukkan 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01).  

 
Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa daging ayam petelur afkir pada 

P0 berbeda sangat nyata dengan P3, tetapi tidak berbeda sangat nyata dengan P1 dan 

P2. P1 berbeda sangat nyata dengan P3. Sedangkan pada daging sapi P0 berbeda 

sangat nyata dengan P3, tetapi tidak berbeda nyata dengan P1 dan P2. P1 berbeda 

nyata dengan P3.   

Analisis ragam menunjukkan dalam segi jenis daging dalam konsentrasi 

cenderung menurunkan nilai WHC daging ayam petelur afkir dan daging sapi, Hal ini 

disebabkan karena adanya zat aktif oleoresin dan resin dalam jahe serta adanya 

aktivitas enzim protease (13,34 u/mg protein), sehingga nilai WHC mengalami 

penurunan. Mekanisme penurunan tersebut dimungkinkan adanya kerja enzim 

protease terhadap protein yang mempengaruhi molekul air sehingga membebaskan air 

keluar dari serat-serat daging sehingga dapat menurunkan nilai WHC. Molekul air 

akan terikat secara fisik oleh protein sebagai lapisan air yang terikat agak lemah. 

Menurut Rachmawan (2001), air jenis ini merupakan bagian air yang terdapat dalam 

jaringan matriks akibat adanya ikatan-ikatan fisik.  

Menurut Friedli, (2006) resin dapat menurunkan nilai WHC sehingga daya 

ikat air menurun, hal ini dikarenakan pada resin terdapat kandungan asam-asam 

resinat yang dapat meningkatkan kekuatan tarik menarik antara molekul yang 
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berdekatan mengalami kenaikan, maka air yang terikat akan dilepaskan kembali 

sehingga nilai WHC menurun. Offer dan Knight (1998) menjelaskan bahwa kondisi 

pH yang rendah dapat menurunkan WHC, pengaruh ini dilengkapi oleh denaturasi 

protein terutama miosin. 

 
4.3. Pengaruh Penambahan Jahe Terhadap Keempukan Daging Ayam Petelur 
hmhAfkir dan Daging  Sapi 

 
Hasil analisis ragam (Lampiran 8) penambahan jahe terhadap keempukan 

daging ayam petelur afkir dan daging sapi, menunjukkan bahwa pada jenis daging 

dalam konsentrasi terdapat perbedaan nilai keempukan yang berbeda sangat nyata 

(P<0,01). Rata-rata pH daging ayam petelur afkir dan daging sapi pada setiap 

penambahan jahe disajikan pada Tabel 3.  

Tabel 3. Nilai Rata-rata Keempukan Daging Ayam Petelur Afkir dan Daging Sapi 
ggggggg yang diberi penambahan balur jahe.  

Jenis daging  Konsentrasi  
P0 P1 P2 P3 

D1 0,065a 0,092c 0,091b 0,086a

D2 0,11a 0,132c 0,117b 0,109a

Rata-rata 0,087a 0,111c 0,104b 0,097a

Keterangan: Superskrip a, ab dan b yang berbeda pada kolom yang sama  menunjukkan 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01).  

 
Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa daging ayam petelur afkir pada 

P0 berbeda sangat nyata dengan perlakuan P1, tetapi tidak berbeda sangat nyata 

dengan P2 dan P3. P1 berbeda sangat nyata dengan P2 dan P3.  Sedangkan pada 

daging sapi P0 berbeda sangat nyata dengan perlakuan P1. tetapi tidak berbeda sangat 

nyata dengan P2 dan P3. P1 berbeda sangat nyata dengan P2 dan P3. 

Analisis ragam menunjukkan dalam segi jenis daging dalam konsentrasi 

cenderung meningkatkan nilai keempukan dari daging ayam petelur afkir dan daging 
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sapi, tetapi terjadi penurunan pada konsentrasi 40%. Hal ini disebabkan karena 

struktur komposisi yang dimiliki daging ayam petelur afkir dan daging sapi berbeda 

yaitu ; berupa tenunan pengikat, serabut daging, dan sel-sel lemak yang ada diantara 

sel serabut daging mempengaruhi nilai keempukan daging setelah penambahan jahe, 

peningkatan keempukan disebabkan oleh enzim protease jahe yang dapat 

mengkatalisis hidrolisis ikatan peptide protein, sehingga keempukan daging 

meningkat. Mengalami penurunan pada konsentrai 40% disebabkan karena pada 

tingkat konsentrasi paling besar, aktivitas kerja enzim protease sampai pada batas 

maksimal, sehingga kemampuan enzim menurun. Thompson, et al (1973) 

menyatakan bahwa terdapat enzim proteolitik pada jahe yang disebut zingibain. 

Swacita (2002) memanfaatkan enzim tersebut sebagai bahan pengempuk daging, 

menurutnya enzim dapat bekerja secara optimal pada waktu inkubasi 30-60 menit dan 

mencapai batas setelah lebih dari waktu yang ditentukan. 

Komariah dkk (2004) melaporkan bahwa enzim proteolitik yang terdapat pada 

jahe yang berperan dalam pengempukan daging, baik sebelum maupun sesudah 

dimasak adalah proteinase thiol dan zingibain. 

 
4.4. Pengaruh Penambahan Jahe Terhadap kadar air  Daging Ayam Petelur 
dffffAfkir dan Daging Sapi 
 

Hasil analisis ragam (Lampiran 9) penambahan jahe terhadap kadar air daging 

ayam petelur afkir dan daging sapi, tidak berbeda nyata (P>0,05). Rata-rata pH 

daging ayam petelur afkir dan daging sapi pada setiap penambahan jahe disajikan 

pada Tabel 4.   
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Tabel 4. Nilai rata-rata kadar air Daging Ayam Petelur Afkir dan Daging Sapi   yang 
gggggggyang diberi penambahan balur jahe.  

Jenis daging  Konsentrasi  
P0 P1 P2 P3 

D1 69,361 70,615 72,006 70,101 
D2 73,328 74,016 74,333 75,953 

Rata-rata 71,344 72,315 73,169 73,027 
 

Berdasarkan Tabel 4, semakin tinggi tingkat penambahan konsentrasi balur 

jahe, maka akan cenderung meningkatkan nilai kadar air daging ayam petelur afkir 

dan daging sapi. Meningkatnya kadar air pada daging ayam dan daging sapi, diduga 

karena didalam jahe terdapat komponen air, sehingga penambahan jahe dapat 

menyebabkan pergeseran biomassa air pada daging sehingga membuat penambahan 

komponen dan komposisi kimiawi meski dalam jumlah kecil (Radiati, 2009).  

Menurut Soeparno (2005), air yang terikat dalam otot dibagi menjadi tiga 

kompartemen, yaitu air yang terikat secara kimiawi oleh protein otot sebesar 4-5 

persen sebagai lapisan monomolekuler pertama, air yang terikat agak lemah sebagai 

lapisan kedua dari molekul air terhadap grup hidrofilik, sebesar kira-lira 4 persen dari 

lapisan kedua ini akan terikat oleh protein bila tekanan uap air meningkat, serta 

lapisan ketiga adalah molekul-molekul air bebas diantara molekul protein, berjumlah 

10 persen. Jumlah air terikat (lapisan pertama dan kedua) adalah bebas dari 

perubahan molekul yang disebabkan oleh denaturasi protein daging, sedangkan 

jumlah air terikat yang lebih lemah yaitu lapisan air diantara molekul protein akan 

menurun jika protein daging mengalami denaturasi. 
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BAB V 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 

5.1. Kesimpulan 
  

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 
 Penambahan jahe pada konsentrasi P1 20% sampai konsentrasi P2 30%   

dengan waktu inkubasi 60 menit pada daging ayam petelur afkir dan daging sapi 

mempengaruhi nilai keempukan, namun memberikan pengaruh penurunan pada pH, 

dan WHC sampai penambahan konsentrasi P3 40 %, serta dapat meningkatkan 

kandungan kadar air pada penambahan konsentrasi P1 20%, P2 30% sampai 

konsentrasi P3 40% pada daging sapid dan daging ayam petelur afkir. Pada 

penambahan konsentrasi jahe 20% sampai 30% memiliki pengaruh yang baik pada 

daging, karena dapat meningkatkan nilai keempukan daging, akan tetapi pada 

penambahan jahe sampai konsentrasi 40% mengakibatkan kandungan air dalam 

daging bertambah, sehingga daging mudah rusak. 

5.2. Saran  
 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut tentang prosedur dan konsentrasi penggunaan balur jahe pada daging ayam 

petelur afkir dan daging sapi serta bagaimana pengaruh jahe terhadap sifat kimiawi 

dan mikroorganisme yang ada dalam daging ayam petelur afkir dan daging sapi. 
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