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RINGKASAN 

 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Teknologi 

Hasil Ternak, Fakultas Peternakan dan Teknologi Hasil 

Pertanian, Fakultas Teknologi Hasil Pertanian Universitas 

Brawijaya. Pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 

28 Februari sampai dengan 29 Maret 2012. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 

perendaman daging ayam parent stock  ke dalam ekstrak 

nanas dengan konsentrasi dan waktu yang berbeda 

ditinjau dari pH, WHC, tekstur dan organoleptik 

(keempukan) sehingga pemanfaatan daging ayam parent 

stock ini dapat meningkatkan pasokan daging selain dari 

daging ayam yang biasa dikonsumsi masyarakat 

Indonesia. 

Materi penelitian ini adalah daging ayam parent 

stock  berumur 64 minggu yang direndam pada larutan 

ekstrak nanas dengan konsentrasi dan lama waktu 

berbeda. Metode yang digunakan adalah percobaan 

faktorial menggunakan Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) dengan 2 faktor dan 3 kali ulangan. Faktor 

pertama yaitu banyak konsentrasi Larutan Ekstrak Nanas 
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(LEN) dengan konsentrasi 0% (K1), 25% (K2), 50% 

(K3), dan 100% (K4). Faktor kedua adalah lama waktu 

LEN yaitu 20 menit (T1), 25 menit (T2), 30 menit (T3). 

Data dianalisa dengan analisis ragam dan dilanjutkan 

dengan uji jarak berganda Duncan’s bila terdapat 

perbedaan. 

Hasil penelitian interaksi pada perendaman 

daging ayam parent stock pada larutan ekstrak nanas 

dengan konsentrasi dan lama perendaman berbeda untuk 

uji WHC dan organoleptik keempukan menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01), untuk uji pH dan 

tekstur menunjukkan tidak berbeda nyata (P>0,05). Hasil 

yang diperoleh bahwa nilai rata-rata untuk pH pada K1T1, 

K1T2, K1T3, K2T1, K2T2, K2T3, K1T3, K2T3, K3T3, 

K4T1, K4T2, K4T3 berturut-turut sebagai berikut 5.7, 

5.83, 5.73, 5.9, 5.8, 5.7, 5.63, 5.8, 5.7, 5.56, 5.63, dan 

5.56. Nilai rata-rata untuk WHC pada K1T1, K1T2, 

K1T3, K2T1, K2T2, K2T3, K1T3, K2T3, K3T3, K4T1, 

K4T2, K4T3 berturut-turut sebagai berikut 18.09, 18.41, 

18.80, 18.19, 20.00, 20.36, 20.56, 21.26, 22.07, 21.34, 

21.86, dan 23.20. Nilai rata-rata untuk tekstur pada K1T1, 

K1T2, K1T3, K2T1, K2T2, K2T3, K1T3, K2T3, K3T3, 

K4T1, K4T2, K4T3 berturut-turut sebagai berikut 0.22, 

0.23, 0.24, 0.24, 0.25, 0.26, 0.24, 0.25, 0.26, 0.25, 0.26, 

dan 0.27. Perendaman daging ayam parent stock dalam 

larutan ekstrak nanas dengan konsentrasi dan lama 

perendaman yang berbeda dilihat dari nilai pH, WHC, 

tekstur dan organoleptik dapat meningkatkan keempukan 

daging ayam parent stock, maka pemanfaatan daging 

ayam parent stock ini dapat meningkatkan pasokan 
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daging selain dari daging ayam broiler yang biasa 

dikonsumsi masyarakat Indonesia.  

Kesimpulan penelitian ini perendaman daging 

ayam parent stock pada larutan ekstrak nanas cenderung 

menurunkan nilai pH, menaikkan nilai WHC dan tekstur. 

Untuk uji organoleptik diperlukan prosedur pemasakan 

yang tepat agar didapatkan kualitas fisik daging ayam 

parent stock yang baik. Perlakuan terbaik untuk kualitas 

fisik daging ayam parent stock, yaitu ekstrak buah nanas 

dengan konsentrasi 100% dan waktu perendaman 25 

menit. Saran yang dapat diberikan, yaitu untuk uji 

organoleptik untuk mendapatkan hasil yang maksimal 

sebaiknya jumlah dari panelis ditambah, tidak 

menggunakan panel terbatas (5 orang saja). 

 


