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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kebutuhan protein hewani dapat dipenuhi dengan 

mengkonsumsi komoditas peternakan seperti daging, 

telur, dan susu. Daging unggas merupakan salah satu 

hewan ternak yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

protein hewani, karena ternak tersebut mampu 

menghasilkan pangan dalam waktu yang singkat dan 

harganya relatif murah. Unggas yang populer di 

masyarakat adalah ayam ras. Ayam broiler adalah ayam 

ras yang menguasai pasar di Indonesia sebagai penghasil 

daging (Anonimus, 2004).  

Ayam parent stock merupakan indukan dari ayam 

broiler, ayam parent stock didatangkan oleh perusahaan 

pembibitan ayam dari luar negeri dan dipelihara di 

Indonesia, setelah sampai di Indonesia ayam tersebut 

melalui proses seleksi setelah itu baru dipelihara untuk 

dibibitkan. Pemeliharaan ayam broiler parent stock lebih 

banyak diusahakan oleh perusahaan besar karena 

membutuhkan beberapa syarat kompleks mulai dari 

perkandangan, pakan sampai dengan metode 

pemeliharaan yang memenuhi syarat (Soeparno, 2005).   

Ayam parent stock akan menjadi ayam konsumsi 

dengan keuletan daging yang tinggi karena umur yang tua 

sehingga membuat tekstur daging menjadi alot, oleh 

karena itu diperlukan metode untuk dapat meningkatkan 

kualitas daging ayam parent stock baik melalui metode 

pemasakan maupun penambahan enzim. Proses 

pengempukan tersebut dapat dilakukan dengan 
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menggunakan bahan pengempuk, antara lain dengan jus 

atau perasan buah nanas muda maupun getah papaya 

(Santiwati, 2002). Khusus penggunaan nanas muda 

didasarkan pada kandungan enzim bromelin pada 

tanaman nanas muda tersebut, karena kandungan 

bromelin lebih tinggi pada buah nanas muda. Bromelin 

merupakan enzim yang mempunyai sifat proteolitik yaitu 

enzim yang dapat menghidrolisis protein menjadi peptida-

peptida sederhana dan asam-asam amino (Muchtadi dan 

Sugiono, 1992; Yandri, 1998). Pemanfaatan daging ayam 

parent stock afkir ini diharapkan dapat membantu 

meningkatkan pasokan daging masyarakat Indonesia yang 

terus meningkat  (Septinova, 2009).   

Nanas (Ananas comosus L Merr) merupakan 

tanaman herbal yang dapat hidup dalam berbagai musim 

(perennial). digolongkan kedalam kelas monokotil yang 

bersifat tahunan yang mempunyai rangkaian bunga dan 

buah terdapat di ujung batang. Tumbuhnya meluas 

dengan menggunakan tunas samping yang berkembang 

menjadi cabang-cabang vegetatif. Pada cabang tersebut 

kelak dihasilkan buah (Lisdiana, 1997). Dapat dilihat dari 

warna buahnya yaitu bila warna kuning telah mencapai 

25% (dari total permukaan buah). Pada tingkat ini buah 

mempunyai total padatan terlarut yang tinggi dan 

keasamannya rendah. Demikian pula tingkat kematangan 

buah dapat dilihat dari warna pada mata dan kulit buah 

yaitu tidak kurang dari 20% tetapi tidak lebih dari 40% 

mata mempunyai bercak kuning (Muchtadi, 1992). Buah 

nanas mengandung vitamin A, vitamin C, kalsium, fosfor, 

magnesium, besi, natrium, kalium, dekstrosa, sukrosa 

(gula tebu) dan kaya akan kandungan enzim bromelin.  
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Ekstrak buah nanas berkhasiat mengurangi 

keluarnya asam lambung yang berlebihan, membantu 

mencernakan makanan di lambung, antiradang, peluruh 

kencing (diuretik), membersihkan jaringan kulit yang 

mati, mengganggu  pertumbuhan sel kanker, menghambat 

penggumpalan trombosit (agregasi platelet), mempunyai 

aktifitas fibrinolitik, mengurangi rasa sakit pada sendi dan 

memiliki sifat anti penuaan. Kandungan serat nanas dapat 

mempermudah buang air besar pada penderita sembelit 

(konstipasi) (Dalimartha, 2000). 

Buah nanas memiliki kandungan enzim bromelin 

antara 0,040% - 0,080%. Pada enzim bromelin (protease) 

terjadi proses hidrolisis protein serat otot dan tenunan 

pengikat sehingga daging menjadi empuk (Haryanti, 

1986). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Setyaningrum (2004), diperoleh hasil bahwa penambahan 

enzim bromelin berpengaruh pada tekstur daging karena 

adanya pemecahan protein dalam sarkolema daging 

sehingga jaringan otot terurai menjadi asam amino, 

sehingga perlu dilakukan penelitian tentang perendaman 

daging ayam parent stock pada larutan ekstrak nanas 

untuk mengetahui kualitas fisik daging ayam parent stock 

tersebut.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh perendaman daging ayam 

parent stock  dalam ekstrak nanas dengan konsentrasi dan 

waktu yang berbeda ditinjau dari pH, WHC, tekstur dan 

organoleptik (keempukan) ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh perendaman daging ayam 

parent stock  ke dalam ekstrak nanas dengan konsentrasi 

dan lama waktu yang berbeda ditinjau dari pH, WHC, 

tekstur dan organoleptik (keempukan). 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan industri 

pangan terhadap penggunaan larutan ekstrak nanas yang 

dapat mempengaruhi kualitas daging ayam parent stock 

sehingga pemanfaatan daging ayam parent stock dapat 

meningkatkan pasokan daging selain dari daging ayam 

broiler yang biasa dikonsumsi masyarakat Indonesia. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Kebutuhan protein hewani dapat dipenuhi dengan 

mengkonsumsi komoditas peternakan seperti daging, 

telur, dan susu. Daging unggas merupakan salah satu 

hewan ternak yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

protein hewani, karena ternak tersebut mampu 

menghasilkan pangan dalam waktu yang singkat dan 

harganya  relatif murah. Unggas yang populer di 

masyarakat adalah ayam ras. Ayam broiler adalah ayam 

ras yang menguasai pasar di Indonesia sebagai penghasil 

daging (Anonimus, 2004). 

Ayam parent stock memiliki umur berkisar 64 

minggu. Umur ayam mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap kualitas daging, terutama terhadap 

keempukannya. Umur ayam yang semakin tua, maka 

jumlah ikatan silang antar serabut-serabut kolagen 
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semakin meningkat, sehingga daging cenderung lebih alot 

dibandingkan ayam yang lebih muda. Kolagen merupakan 

protein struktural pokok pada jaringan ikat dan 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap kealotan 

daging.  

Upaya dalam mengatasi daging ayam parent 

stock yang memiliki tingkat kealotan cukup tinggi dapat 

dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan 

kualitas daging yang lebih baik (empuk), salah satunya 

adalah dengan menambahkan larutan ekstrak nanas 

karena mengandung enzim bromelin, (enzim protease 

yang dapat menghidrolisa protein, atau polipeptida) yang 

mampu melunakkan daging. Pemanfaatan larutan ekstrak 

nanas yang dapat digunakan sebagai bahan pengempuk 

alami untuk daging yang memiliki tingkat kealotan yang 

tinggi dengan kandungan enzim bromelin yang berkisar 

0,040% - 0,080% terjadi proses hidrolisis protein serat 

otot dan tenunan pengikat sehingga daging menjadi 

empuk (Haryanti, 1986). 

Penambahan larutan ekstrak nanas (LEN) akan 

memberikan perubahan terhadap tingkat keempukan 

daging (kualitas fisik), selain itu tentunya juga akan 

memberikan pengaruh terhadap kualitas fisik dari daging 

tersebut. Kualitas fisik daging dapat meliputi tingkat 

keasaman (pH), daya ikat air, tekstur dan organoleptik 

(keempukkan), sehingga perlu diketahui penambahan 

konsentrasi dan lama waktu yang berbeda untuk ekstrak 

nanas yang tepat agar didapatkan daging ayam parent 

stock yang empuk, sehingga pemanfaatan daging ayam 

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

masyarakat Indonesia. 

 

1.6 Hipotesis 

Pemberian ekstrak nanas sebagai sumber enzim 

bromelin pada tingkat konsentrasi tertentu dan lama 

waktu tertentu menunjukkan perbedaan yang nyata 

ditinjau dari pH, WHC, tekstur dan organoleptik  

(keempukkan) 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Ayam Parent stock 

Ayam parent stock adalah orang tua dari ayam 

broiler yang dipelihara peternak-peternak. Runutannya 

adalah Day Old Chick (DOC) broiler didapat dari indukan 

parent stock, sedang DOC parent stock didapat dari Great 

Grand Parent stock (GGP) barulah DOC GGP ini didapat 

dari pure live stock. Ayam parent stock adalah ayam yang 

memiliki peran sebagai penghasil ayam broiler atau ayam 

ras pedaging. Pemeliharaan ayam parent stock ini lebih 

banyak diusahakan oleh perusahaan besar karena memang 

membutuhkan beberapa syarat kompleks dari 

perkandangan yang modern, pakan yang cukup serta 

metode pemeliharaan yang rumit sehingga peternak 

tradisional tidak akan mampu mengusahakannya 

(Soeparno, 2005). 

Wahyudin, (2011) menjelaskan bahwa induk 

ayam broiler dipelihara oleh breeder dalam sistem ren 

(jantan dan betina dalam satu kandang besar) dilengkapi 

sarang untuk menghasilkan telur tetas. Ayam ini dikenal 

dengan istilah ayam parent stock. Ayam parent stock 

tersebut didatangkan oleh perusahaan pembibitan ayam 

dari luar negeri dan dipelihara di Indonesia, setelah 

sampai di Indonesia ayam tersebut melalui proses seleksi 

setelah itu baru dipelihara untuk dibibitkan. Ayam parent 

stock akan menjadi ayam konsumsi dengan keuletan 

daging yang tinggi sehingga membuat tekstur daging 

menjadi alot, oleh karena itu diperlukan metode untuk 

dapat meningkatkan kualitas daging ayam parent stock 
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baik melalui metode pemasakan maupun penambahan 

enzim. Pemanfaatan daging ayam parent stock ini 

diharapkan dapat membantu meningkatkan konsumsi 

daging masyarakat Indonesia yang masih rendah 

(Septinova, 2009).     

 

2.2. Buah Nanas 

Buah nanas temasuk family Bromeliaceae, yang 

tersebar di seluruh dunia salah satu jenis marga Bromelia 

adalah Ananas comosus (Rismunandar, 1983). Nanas 

(Ananas comosus L Merr) merupakan tanaman herbal 

yang dapat hidup dalam berbagai musim (perennial). 

digolongkan kedalam kelas monokotil yang bersifat 

tahunan yang mempunyai rangkaian bunga dan buah 

terdapat di ujung batang. Tumbuhnya meluas dengan 

menggunakan tunas samping yang berkembang menjadi 

cabang-cabang vegetatif. Pada cabang tersebut kelak 

dihasilkan buah (Lisdiana, 1997). Dapat dilihat dari warna 

buahnya yaitu bila warna kuning telah mencapai 25% 

(dari total permukaan buah). Pada tingkat ini buah 

mempunyai total padatan terlarut yang tinggi dan 

keasamannya rendah. Demikian pula tingkat kematangan 

buah dapat dilihat dari warna pada mata dan kulit buah 

yaitu tidak kurang dari 20% tetapi tidak lebih dari 40% 

mata mempunyai bercak kuning (Muchtadi, 1992). Buah 

nanas mengandung vitamin A, vitamin C, kalsium, fosfor, 

magnesium, besi, natrium, kalium, dekstrosa, sukrosa 

(gula tebu) dan kaya akan kandungan enzim bromelin.  

Muchtadi, Palupi, Astawan, (1992) menjelaskan 

bahwa Varietas Ananas comosus dan beberapa family 

Bromeliaceae merupakan sumber enzim proteolitik. 



9 

Selain pada buahnya, enzim ini didapat dari hati 

(bonggol), kulit dan batang pohon nanas, protease yang 

diisolasi dari Bromeliaceae disebut bromelin. 

Budiarti (2010) menjelaskan bahwa bromelin 

merupakan enzim yang bersifat hidrolase, yaitu enzim 

yang bekerja dengan adanya air, sedangkan aktivitas 

proteolitik bromelin pada buah hijau lebih tinggi 

dibandingkan dengan buah matang (Chairunisa, 1985).  

Buah nanas dengan berat 100 gram kemudian 

dikupas dan dibuat menjadi ekstrak, sehingga dihasilkan 

50 ml ekstrak nanas (Asryani, 2007). Kandungan 

bromelin dalam buah nanas dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan Bromelin Dalam Tanaman Nanas 

(Persen) 

No Bagian Buah Persentase (%) 

1 Buah utuh masak 0,060-0,080 

2 Daging buah 

masak 

0,080-0,125 

3 Kulit buah 0,050-0,075 

4 Tangkai 0,040-0,060 

5 Batang 0,100-0,600 

6 Buah utuh 

mentah 

0,040-0,060 

Sumber: Muniati (2006) 

 

Nanas mengandung enzim proteolitik (protease) 

selama perendaman daging ayam parent stock dalam 

enzim proteolitik (bromelin) terjadi proses hidrolisis 

protein serat otot dan tenunan pengikat sehingga terjadi 

perubahan-perubahan yaitu menipisnya dan hancurnya 

sarkolema, terlarutnya nucleus dari serabut otot dan 
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jaringan ikat serta putusnya serabut otot sehingga 

dihasilkan jaringan yang lunak (Lawrie, 2003).  

 

2.3. Enzim 

Enzim bromelin didapat dari buah nanas, 

digunakan untuk mengempukkan daging. Aktivitas enzim 

bromelin dipengaruhi oleh kematangan buah. Buah nanas 

yang digunakan menjadi larutan ekstrak nanas untuk 

memperoleh hasil yang maksimum sebaiknya 

menggunakan buah nanas yang muda, karena kandungan 

bromelin pada buah nanas yang matang lebih rendah 

daripada buah nanas yang masih muda. Nanas yang 

digunakan semakin banyak, maka semakin cepat proses 

pengempukkan daging (Haryanti, 1986). 

Bromelin merupakan enzim yang bersifat 

hidrolase, yaitu enzim yang bekerja dengan adanya air 

(Budiarti, 2010), sedangkan Reed (1975) menjelaskan 

bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas 

dalam menghidrolisa protein adalah konsentrasi enzim, 

semakin tinggi konsentrasi enzim yang ditambahkan 

maka makin besar pula kecepatan reaksinya, tetapi pada 

batas-batas tertentu hasil hidrolisis yang diperoleh akan 

konstan dengan meningkatnya konsentrasi enzim, hal ini 

disebabkan oleh penambahan enzim sudah tidak efektif 

lagi. Enzim proteolitik atau enzim protease adalah enzim 

yang dapat memecah molekul-molekul yang lebih 

sederhana seperti protein, pepton, polipeptida, dipeptida 

dan sejumlah asam amino. 

 

 

 



11 

2.4. Uji Kualitas Fisik 

2.4.1. pH Daging 

pH ternak yang masih hidup sekitar 7, 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 

(Anonimus, 2004). Penurunan pH yang diakibatkan oleh 

akumulasi asam laktat akan menyebabkan protein daging 

terdenaturasi, sehingga menurunkan fungsi protein dalam 

mengikat air (Gunardi, 1986). 

Penurunan pH postmortem banyak ditentukan 

oleh laju glikolisis postmortem dan cadangan glikogen 

otot. pH ultimat daging normalnya adalah antara 5,4-5,8. 

Stress sebelum pemotongan, pemberian hormon atau 

obat-obatan (kimiawi) tertentu, spesies, individu ternak, 

macam otot, stimulasi listrik, dan aktivitas enzim yang 

mempengaruhi glikolisis adalah faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi variasi pH daging (Soeparno, 1998). 

Buckle et al., (1987) menjelaskan bahwa perubahan pH 

sesudah ternak mati pada dasarnya ditentukan oleh 

kandungan asam laktat yang tertimbun dalam otot, yang 

selanjutnya ditentukan oleh kandungan glikogen dan 

penanganan sebelum penyembelihan. Hasil penelitian 

tentang pH menunjukkan bahwa pH daging yang tinggi 

menghasilkan daging yang keras atau kurang empuk 

dibandingkan dengan pH normal (Anonimus, 2004). 

Penurunan pH disebabkan lebih tertutupnya filamen-

filamen miofibril, sehingga menyebabkan lebih sedikit air 

yang masuk (Gool, Robson, and Stomer, 1977 disitasi 

oleh Badji and Kee, 1994). 
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Abustam (2009) menyatakan bahwa daya ikat air 

dipengaruhi oleh pH, pada pH yang lebih tinggi dari pH 

isoelektrik protein daging, sejumlah muatan positif 

dibebaskan dan terdapat surplus muatan negatif yang 

mengakibatkan penolakan dari miofilamen dan 

memberikan lebih banyak ruang untuk molekul air, 

semakin banyak molekul air dalam daging maka daya ikat 

air akan meningkat. 

 

2.4.2. Water Holding Capacity (WHC) 

Soeparno (1998) menjelaskan bahwa daya ikat air 

oleh protein daging atau water holding capacity (WHC) 

adalah kemampuan daging untuk mengikat airnya atau air 

yang ditambahkan selama ada pengaruh kekuatan dari 

luar, seperti pemotongan daging, pemanasan, 

penggilingan, dan tekanan. Menurut Varman dan 

Sutherland (1995) WHC adalah ukuran kualitas yang 

penting dan ditetapkan sebagai kemampuan daging untuk 

menahan air dalam struktur. 

Buckle et al., (1987) mengatakan bahwa daging 

akan cenderung kehilangan WHC-nya pada pH di bawah 

6,2 karena protein sarkoplasma dari otot sangat mudah 

rusak dalam suasana asam.  Bendall (1960) dalam 

Soeparno (1998) mengatakan bahwa penurunan pH yang 

cepat, misalnya karena pemecahan ATP yang cepat, akan 

meningkatkan konsentrasi aktomiosin dan menurunkan 

daya ikat air oleh protein daging. 

Nilai WHC pada daging dipengaruhi oleh suasana 

jarak molekul dari protein myofibril terutama myosin dan 

serabut-serabut (filamen-filamen). Kekuatan tarik-

menarik antara molekul-molekul yang berdekatan dapat 
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mengalami penurunan, yang disebabkan oleh kenaikan 

muatan netto negative diantara muatan protein atau 

melemahnya ikatan hydrogen. Akibat dari proses tersebut 

adalah jaringan protein akan membesar, pembengkakan 

meningkat, dan lebih banyak air yang terikat oleh protein, 

sehingga akan terjadi peningkatan nilai WHC. Kekuatan 

tarik-menarik antara molekul-molekul yang berdekatan 

bila mengalami kenaikan, maka air yang terikat akan 

dilepaskan kembali, sehingga nilai WHC turun (Hamm, 

1986). 

Florence dan Attwood (2011) menyatakan 

hidrolisis protein dapat menghasilkan residu asam amino 

yang bersifat hidrofilik. Kenaikan tingkat kelarutan 

protein mengakibatkan kenaikan daya ikat air dan 

hidrolisis protein dapat meningkatkan residu asam amino 

hidrofilik yang bersifat mengikat air, sehingga interaksi 

kedua faktor tersebut dapat meningkatkan  protein dan 

daya ikat air.   

Abustam (2009) menyatakan bahwa daya ikat air 

dipengaruhi oleh pH, pada pH yang lebih tinggi dari pH 

isoelektrik protein daging, sejumlah muatan positif 

dibebaskan dan terdapat surplus muatan negatif yang 

mengakibatkan penolakan dari miofilamen dan 

memberikan lebih banyak ruang untuk molekul air, 

semakin banyak molekul air dalam daging maka daya ikat 

air akan meningkat. 

 

2.4.3. Tekstur Daging 

Peneliti dan konsumen mengakui bahwa 

keempukan adalah satu pelengkap sensoris yang penting 

pada daging (Wick dan Marriot, 1999). Keempukan 
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adalah salah satu kriteria mutu yang melibatkan 

mekanisme degradasi protein-protein daging. Degradasi 

protein dapat disebabkan oleh enzim yang ada pada sel-

sel daging itu sendiri maupun enzim-enzim protease yang 

sengaja ditambahkan dari luar (Kinsman, Kotula and 

Breidenstein 1994). 

Locker (1960) dalam Richardson dan Meat (1999) 

mengatakan bahwa faktor utama yang menentukan 

keempukan daging adalah tingkat kontraksi otot yang 

tidak tetap pada permulaan rigor yang dapat disebabkan 

oleh beberapa sifat psikologis dan prosedur pengolahan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keempukan yang ada 

hubungannya dengan komposisi daging itu sendiri yaitu 

berupa tenunan pengikat, serabut daging, dan sel-sel 

lemak yang ada diantara sel serabut daging.  

Dua kualitas pelengkap paling penting pada 

daging ayam adalah kenampakan dan tekstur. Tekstur 

adalah satu sifat sensoris yang penting dalam 

mempengaruhi penilaian kualitas akhir. Persoalan kualitas 

lain seperti juicenes dan flavor adalah juga penting 

(Fletcher,1999). Deman (1997) mengatakan bahwa tekstur 

daging biasanya dipaparkan dalam istilah kelunakan atau 

tidak lunak-liat, hal ini berkaitan dengan kemudahan 

memotong daging dengan pisau atau gigi.  

Otot mengandung kolagen yang merupakan 

protein struktural pokok pada jaringan ikat dan 

mempunyai pengaruh besar tehadap keempukan daging 

(Purnomo, Padaga dan Purwadi 1992). Distribusi kolagen 

pada otot skletel tidak merata tergantung pada aktivitas 

fisik dari masing-masing otot. Jumlah dan kekuatan 

kolagen dapat meningkat sesuai dengan umur. Ikatan 
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silang kovalen meningkat selama pertumbuhan dan 

perkembangan ternak dan kolagen menjadi lebih kuat 

(Soeparno, 1998). 

Dalam enzim proteolitik (bromelin) terjadi proses 

hidrolisis protein serat otot dan tenunan pengikat sehingga 

terjadi perubahan-perubahan yaitu menipisnya dan 

hancurnya sarkolema, terlarutnya nucleus dari serabut otot 

dan jaringan ikat serta putusnya serabut otot sehingga 

dihasilkan jaringan yang lunak (Lawrie, 2003).  

 

2.5. Uji Organoleptik 

Uji organoleptik merupakan identifikasi, 

pengukuran secara ilmiah, analisa dan penafsiran terhadap 

keadaan atau ciri-ciri suatu bahan berdasarkan 

penerimaan inderawi penguji yang meliputi penglihatan, 

penciuman, peraba dan bahkan pendengaran (Carpenter, 

Lyon and Hasdell, 2000). 

Carpenter, Lyon and Hasdel (2000), mengatakan 

bahwa metode dalam uji organoleptik produk biasanya 

digunakan untuk membedakan kualitas bahan tentang 

warna, tekstur dan rasa secara langsung bisa dibedakan. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium 

Teknologi Hasil Ternak, Fakultas Peternakan dan 

Teknologi Hasil Pangan, Fakultas Pertanian Universitas 

Brawijaya. Pengambilan data dilaksanakan pada bulan 

Maret 2012 sampai dengan April 2012. 

 

3.2. Materi Penelitian  

Materi penelitian yang digunakan adalah daging 

ayam broiler parent stock umur 64 minggu (16 bulan) 

yang diperoleh dari tengkulak yang membeli ayam di PT. 

Charoend Pockphand, dan daging buah nanas (Ananas 

comosus) umur 8 minggu yang diperoleh dari petani di 

kota Batu. Bahan yang digunakan adalah daging ayam 

parent stock bagian paha, daging buah nanas muda 

berumur kira-kira 8 minggu yang digunakan sebagai 

pengekstrak karena kandungan bromelin lebih tinggi 

daripada daging buah nanas yang sudah matang, kain 

kassa, kertas saring Whatman no.46, aquades, buffer 4 

asam 7 basa. Alat yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah baskom, pisau, telenan, gelas ukur, blender 

(dengan merk Philips), pH meter, plot film, plat kaca, 

kertas millimeter block, beban 35kg. 

 

3.3. Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah percobaan faktorial 

menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

factorial dengan 2 perlakuan dan 3 kali ulangan 
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(Sastrosupadi, 2000). Faktor perlakuan pertama yaitu 

banyak konsentrasi Larutan Ekstrak Nanas (LEN) yaitu 

0% (K1), 25% (K2), 50% (K3), dan 100% (K4). Faktor 

perlakuan kedua adalah lama perendaman LEN yaitu 20 

menit (T1), 25 menit (T2), 30 menit (T3). Setiap 

perlakuan diulang 3 kali. Adapun susunan perlakuan pada 

percobaan ini dapat dilihat pada Tabel 2. Prosedur 

penelitian/diagram alir secara lengkap dapat dilihat pada 

Gambar 1. 
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Tabel 2. Percobaan dua faktor RAK yang digunakan pada 

penelitian 

Perlakuan Kelompok 

Konsentrasi Waktu U1 U2 U3 

 

K1 (0%) 

T1 (20 

menit) 
K1T1U1 K1T1U2 K1T1U3 

T2 (25 

menit) 
K1T2U1 K1T2U2 K1T2U3 

T3 (30 

menit) 
K1T3U1 K1T3U2 K1T3U3 

 

K2 (25%) 

T1 (20 

menit) 
K2T1U1 K2T1U2 K2T1U3 

T2 (25 

menit) 
K2T2U1 K2T2U2 K2T2U3 

T3 (30 

menit) 
K2T3U1 K2T3U2 K2T3U3 

 

K3 (50%) 

T1 (20 

menit) 
K3T1U1 K3T1U2 K3T1U3 

T2 (25 

menit) 
K3T2U1 K3T2U2 K3T2U3 

T3 (30 

menit) 
K3T3U1 K3T3U2 K3T3U3 

 

K4 (100%) 

T1 (20 

menit) 
K4T1U1 K4T1U2 K4T1U3 

T2 (25 

menit) 
K4T2U1 K4T2U2 K4T2U3 

T3 (30 

menit) 
K4T3U1 K4T3U2 K4T3U3 

Keterangan:   T1: perendaman sampel selama 20 menit. 

T2: perendaman sampel selama 25 menit. 

T3: perendaman sampel selama 30 menit. 

K1: penambahan konsentrasi larutan 

ekstrak nanas 0%. 
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K2: penambahan konsentrasi larutan 

ekstrak nanas 25%. 

K3: penambahan konsentrasi larutan 

ekstrak nanas 50%. 

K4: penambahan konsentrasi larutan 

ekstrak nanas 100%. 

 

 

3.4. Tahap Penelitian  

Prosedur penelitian tentang konsentrasi dan waktu 

perendaman terhadap kualitas fisik daging ayam parent 

stock dengan penambahan ekstrak nanas. Dengan 

konsentrasi K1 (0%), K2 (25%), K3 (50%), dan K4 

(100%) dan waktu perendaman T1 (20 menit), T2 (25 

menit), dan T3 (30 menit), kemudian diukur pH, WHC, 

tekstur dan organoleptik (keempukan).  
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Gambar 1. Diagram Alir Perendaman Daging Ayam     

Parent Stock Pada Larutan Ekstrak Nanas 

Konsentrasi dalam 

LEN 

K1 (0 %) 

K2 (25 %) 

K3 (50 %) 

K4 (100 %)  

Perendaman selama 

 T1 (20 menit), 

 T2 (25 menit) 

T3 (30 menit). 

 

Daging ayam 

hasil rendaman 

Hasil  

Larutan Ekstrak 

Nanas (LEN) 

Nanas 

Ditiriskan selama 15 menit 

Uji: 

1. pH 

2. WHC 

3. Tekstur 

3. Warna 

4. Keempukan 



21 

3.4.1. Pembuatan Ekstrak Nanas 

Nanas yang berumur 8 minggu dikupas, dipotong 

dan dihaluskan dengan cara diblender lalu dipisahkan 

antara ampas dan larutan dengan cara dipress dengan kain 

kassa kemudian disaring dengan saringan kertas whatman 

no. 46 sehingga didapatkan hasil ekstrak nanas. 

K 0%    = 0 ml air nanas : 100 ml aquades 

K 25%  = 25 ml air nanas : 75 ml aquades 

K 50%  = 50 ml air nanas : 50 ml aquades 

K 100% = 100 ml air nanas : 0 ml aquades 

  

3.4.2. Perendaman Daging Ayam Parent Stock pada 

Larutan Ekstrak Nanas 

Pada tahap ini diambil daging bagian paha tanpa 

tulang dan LEN dengan perbandingan B:V = 1 : 1 

kemudian direndam daging paha (yang sudah dicuci dan 

dipotong dengan ukuran yang sama) dalam larutan nanas 

dengan konsentrasi yang telah ditentukan. Setelah itu 

daging dibiarkan selama (20, 25, 30) menit. Prosedur 

perendaman daging ayam parent stock pada larutan nanas 

dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2.  Diagram alir perendaman daging ayam  

parent stock pada LEN (Larutan Ekstrak 

Nanas) 

 

3.5. Variabel Penelitian dan Prosedur Pengujian 

Prosedur pengujian yang diamati dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Uji pH menggunakan pH meter menurut 

Sudarmadji, dkk. (1997) terdapat pada 

Lampiran1. 

2. Uji WHC (Water Holding Capacity) 

menggunakan metode Hamm (1986) terdapat 

pada Lampiran 2. 

Ditimbang daging ayam 

sebanyak 100 g 

Diambil LEN sebanyak 100 ml 

Dilakukan perendaman dengan rasio daging : LEN 

yaitu 1 : 1 dengan lama waktu sesuai dengan perlakuan 

Daging  LEN dengan 

konsentrasi sesuai 

perlakuan 
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3. Uji tekstur tekstur daging (metode Lawrie, 2003) 

terdapat pada Lampiran 3. 

4. Uji organoleptik (keempukan) terdapat pada 

Lampiran 4. 

 

3.6. Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode 

analisa sidik ragam (ANOVA) untuk menganalisis 

kovarian (dugaan) rancangan acak kelompok pola 

faktorial, dan apabila ada perbedaan yang nyata 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

untuk mempersempit batasan data (Sastrosupadi, 2000). 

 

3.7. Batasan Istilah 

Parent Stock             : indukan ayam broiler yang berumur 

64 minggu. 

Larutan Ekstrak Nanas: larutan yang didapat dari nanas                                                                                                                 

dengan cara diblender dan 

disaring. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Uji pH Daging Ayam Parent Stock 

Data hasil pengujian dan analisis ragam terhadap 

pH daging ayam parent stock dapat dilihat pada Lampiran 

6. Sedangkan rata-rata nilai pH daging ayam parent stock 

pada masing-masing perlakuan tertera pada Tabel 3. Data 

dan perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 6. 

Tabel 3. Rata-rata nilai pH daging ayam parent stock 
Konsentrasi Lama Rendam (Waktu) Rata-rata 

T1 T2 T3 

K1 5,70 ± 0,10 5,83 ± 0,06 5,73 ± 0,15 5,75 ± 0,10ab 

K2 5,90 ± 0,10 5,80 ± 0,10 5,70 ± 0,10 5,80 ± 0,06a 

K3 5,63 ± 0,06 5,80 ± 0,10 5,70 ± 0,10 5,71 ± 0,08b 

K4 5,56 ± 0,21 5,63 ± 0,06 5,56 ± 0,15 5,58 ± 0,14c 

Rata-rata 5,69 ± 0,11 5,76 ± 0,05 5,67 ± 0,12  

Keterangan: superskrip a, ab, b dan c pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01)  

 

Hasil analisa ragam untuk uji pH pada pemberian 

konsentrasi 0%, 25%, 50% dan 100% dengan waktu 

perendaman 20 menit, 25 menit dan 30 menit pada 

perendaman daging ayam parent stock dengan 

menggunakan larutan ekstrak nanas untuk konsentrasi 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap pH daging ayam parent stock, sedangkan untuk 

waktu rendam dan interaksi menunjukkan tidak berbeda 

nyata (P>0,05) terhadap pH daging ayam parent stock. 

Penurunan pH secara berturut-turut telihat pada tabel 3 

perlakuan konsentrasi 25% (K2) 5,80 ± 0,06
 
; 50% (K3) 

5,71 ± 0,08 ; 100% (K4) 5,58 ± 0,14, pH semakin turun 
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karena penambahan konsentrasi enzim pada daging ayam 

parent stock sudah tidak efektif lagi.  

Peningkatan pH dipengaruhi oleh jumlah protein 

daging. Semakin banyak jumlah protein daging maka pH 

semakin meningkat. Protein daging dipengaruhi 

pengikatan ion H
+
, sehingga semakin banyak protein 

daging semakin tinggi kemampuan untuk mengikat ion 

H
+
, dan begitu juga sebaliknya apabila semakin sedikit 

jumlah protein daging maka semakin sedikit pH. 

Penurunan pH disebabkan lebih tertutupnya filamen-

filamen miofibril, sehingga menyebabkan lebih sedikit air 

yang masuk (Gool, Robson, and Stomer, 1977 disitasi 

oleh Badji and Kee, 1994). 

Penambahan ekstrak buah nanas mengakibatkan 

protein jaringan ikat terhidrolisis menjadi beberapa asam 

amino penyusunnya, sehingga dihasilkan beberapa residu 

asam amino yang bersifat hidrofilik. Pengikatan air oleh 

residu asam amino tersebut dapat meningkatkan pH 

daging. Bromelin merupakan enzim yang bersifat 

hidrolase, yaitu enzim yang bekerja dengan adanya air 

(Budiarti, 2010). 

Reed (1975) mengatakan bahwa salah satu faktor 

yang mempengaruhi aktivitas dalam menghidrolisa 

protein adalah konsentrasi enzim, semakin tinggi 

konsentrasi enzim yang ditambahkan maka makin besar 

pula kecepatan reaksinya, tetapi pada batas-batas tertentu 

hasil hidrolisis yang diperoleh akan konstan dengan 

meningkatnya konsentrasi enzim, hal ini disebabkan oleh 

penambahan enzim sudah tidak efektif lagi. 
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4.2. Uji WHC Daging Ayam Parent Stock 

Data hasil pengujian dan analisis ragam terhadap 

WHC (Water Holding Capacity) daging ayam parent 

stock dapat dilihat pada Lampiran 7. Sedangkan rata-rata 

nilai WHC daging ayam parent stock pada masing-masing 

perlakuan tertera pada Tabel 4. Data dan perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7. 

Tabel 4. Rata-rata nilai WHC daging ayam parent stock 
Konsentrasi Lama Rendam (Waktu) Rata-rata 

T1 T2 T3 

K1 18,09 ± 0,14f  18,41 ± 0,24f 18,80 ± 0,53f  18,43 ± 0,3 

K2 18,19 ± 0,01f  20,00 ± 0,39e  20,36 ± 0,24de  19,52 ± 0,2 

K3 20,56 ± 0,58cde  21,26 ± 0,37bcd 22,07 ± 0,23b  21,30 ± 0,3 

K4 21,34 ± 0,13bc  21,86 ± 0,57b  23,20 ± 0,03a  22,13 ± 0,2 

Rata-rata 19,55 ± 0,21 20,38 ± 0,39 21,11 ± 0,26  

Keterangan: - Superskrip a, b, e dan f pada kolom dan 

baris yang sama menunjukkan perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01) 

 

Hasil analisa ragam untuk uji WHC pada 

pemberian konsentrasi 0%, 25%, 50% dan 100% dengan 

waktu perendaman 20 menit, 25 menit dan 30 menit pada 

perendaman daging ayam parent stock dengan 

menggunakan larutan ekstrak nanas menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap WHC 

daging ayam parent stock, dan pada tabel 5 untuk 

interaksi memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap WHC daging ayam parent stock. Nilai 

WHC terendah 18,09 ± 0,135 pada konsentrasi 0% 

ekstrak nanas dengan lama rendam 20 menit (K1T1), 

sedangkan nilai WHC tertinggi 23,20 ± 0,025 pada 

konsentrasi 100% ekstrak nanas dengan lama rendam 30 

menit (K4T3). Pada perlakuan waktu perendaman 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 
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terhadap WHC daging ayam parent stock, yaitu 19,55 ± 

0,21(T1); 20,38 ± 0,39 (T2); 21,11 ± 0,26 (T3), hal ini 

karena adanya interaksi antara protein dan air selama 

perendaman. Penurunan kadar air protein dalam daging 

oleh adanya protein yang terlarut dalam larutan ekstrak 

nanas, sehingga daya ikat air oleh protein berkurang, dan 

begitu juga sebaliknya. Sedangkan pada perlakuan 

konsentrasi menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap WHC daging ayam parent stock, yaitu 

18,43 ± 0,30 (K1); 19,52 ± 0,21 (K2); 21,30 ± 0,39 (K3); 

22,13 ± 0,24 (K4), hal ini karena semakin tinggi 

konsentrasi enzim yang ditambahkan maka makin besar 

pula kecepatan reaksinya, sehingga kemampuan enzim 

bromelin untuk menghidrolisis protein dapat 

menghasilkan residu asam amino yang bersifat hidrofilik 

(mengikat air) semakin meningkat dan daya ikat air juga 

meningkat. Dan untuk interaksi menunjukkan perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap WHC daging ayam 

parent stock konsentrasi 25% dengan lama rendam 20 

menit (K2T1), konsentrasi 25% dengan waktu 

perendaman 25 menit (K2T2), konsentrasi 100% dengan 

lama rendam 25 menit (K4T2), konsentrasi 100% dengan 

lama rendam 30 menit (K4T3). Perlakuan (K2T1) 18,19 ± 

0,01 menunjukkan bahwa WHC untuk perlakuan interaksi 

(K2T1) sebesar 18,19. Perlakuan (K2T2) 20,00 ± 0,39 

menunjukkan bahwa WHC untuk perlakuan interaksi 

(K2T2) sebesar 20,00. Perlakuan (K4T2) 21,86 ± 0,57 

menunjukkan bahwa WHC untuk perlakuan interaksi 

(K4T2) sebesar 21,86. Perlakuan (K4T3) 23,20 ± 0,03 

menunjukkan bahwa WHC untuk perlakuan interaksi 

(K4T3) sebesar 23,20. Hal ini disebabkan karena terdapat 
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interaksi antara penambahan konsentrasi dan lama waktu 

perendaman larutan ekstrak nanas sehingga daya ikat air 

pada daging ayam parent stock meningkat. Hidrolisis 

protein yang terjadi akibat penambahan enzim bromelin 

yang dihasilkan dari larutan ekstrak nanas dapat 

meningkatkan residu asam amino hidrofilik yang bersifat 

mengikat air sehingga menyebabkan WHC meningkat. 

Pada pH isoelektrik (5,0-5,1), protein daging 

tidak bermuatan atau muatan netral (net charge), saat pH 

tinggi atau lebih tinggi dari pH titik isoelektrik maka 

muatan-muatan positif pada protein daging akan keluar 

dan muatan negatif lebih banyak maka terjadi penolakan 

dari myofilament sehingga memberikan ruang lebih 

banyak terhadap molekul air, sedangkan saat pH rendah 

lebih rendah dari pH isoleketrik maka muatan-muatan 

negatif yang keluar sehingga terjadi kelebihan muatan 

positif dimana kelebihan ini juga terjadinya penolakan 

dari myofilament yang menyebabkan tersedianya ruang 

kosong yang lebih bagi molekul air, disimpulkan yang ada 

bahwa daging yang memiliki pH tinggi atau rendah dari 

titik isoelektrik, maka WHC akan meningkat. 

Florence dan Attwood (2011) menyatakan 

hidrolisis protein dapat menghasilkan residu asam amino 

yang bersifat hidrofilik. Kenaikan tingkat kelarutan 

protein mengakibatkan kenaikan daya ikat air dan 

hidrolisis protein dapat meningkatkan residu asam amino 

hidrofilik yang bersifat mengikat air, sehingga interaksi 

kedua faktor tersebut dapat meningkatkan  protein dan 

daya ikat air.   
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Abustam (2009) menyatakan bahwa daya ikat air 

dipengaruhi oleh pH, pada pH yang lebih tinggi dari pH 

isoelektrik protein daging, sejumlah muatan positif 

dibebaskan dan terdapat surplus muatan negatif yang 

mengakibatkan penolakan dari miofilamen dan 

memberikan lebih banyak ruang untuk molekul air, 

semakin banyak molekul air dalam daging maka WHC 

akan meningkat. 

Reed (1975) mengatakan bahwa salah satu faktor 

yang mempengaruhi aktivitas dalam menghidrolisa 

protein adalah konsentrasi enzim, semakin tinggi 

konsentrasi enzim yang ditambahkan maka makin besar 

pula kecepatan reaksinya, tetapi pada batas-batas tertentu 

hasil hidrolisis yang diperoleh akan konstan dengan 

meningkatnya konsentrasi enzim, hal ini disebabkan oleh 

penambahan enzim sudah tidak efektif lagi. 

 

4.3. Uji Tekstur Daging Ayam Parent Stock 

Data hasil pengujian dan analisis ragam terhadap 

tekstur daging ayam parent stock dapat dilihat pada 

Lampiran 8. Sedangkan rata-rata nilai tekstur daging 

ayam parent stock pada masing-masing perlakuan tertera 

pada Tabel 5. Data dan perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 8. 
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Tabel 5. Rata-rata nilai tekstur daging ayam parent stock 
Konsentrasi Lama Rendam (Waktu) Rata-rata 

T1 T2 T3 

K1 0,22 ± 0,01  0,23 ± 0,01  0,24 ± 0,01  0,23 ± 0,01e 

K2 0,24 ± 0,02  0,25 ± 0,01  0,26 ± 0,01  0,25 ± 0,01d 

K3 0,24 ± 0,02  0,25 ± 0,01  0,26 ± 0,01  0,25 ± 0,01cd 

K4 0,25 ± 0,01  0,26 ± 0,01  0,27 ± 0,01 0,26 ± 0,01c 

Rata-rata 0,24 ± 0,01b 0,25 ± 0,01ab 0,26 ± 0,01a  

Keterangan:  - superskrip a, ab dan b pada baris yang 

sama menunjukkan perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01)  

- superskrip c, cd, d dan e pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01) 

 

Hasil analisa untuk uji tekstur (mm) pada 

pemberian konsentrasi 0%, 25%, 50% dan 100% dengan 

lama waktu perendaman 20 menit, 25 menit dan 30 menit 

pada perendaman daging ayam parent stock dengan 

menggunakan larutan ekstrak nanas menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap tekstur 

daging ayam parent stock, sedangkan interaksi antara 

konsentrasi dan lama waktu perendaman memberikan 

pengaruh tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap tekstur 

daging ayam parent stock. Pada tabel 6 kenaikan nilai 

tekstur dengan penambahan konsentrasi menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap tekstur 

daging ayam parent stock. Pada pemberian konsentrasi 

0% (K1) 0,23 ± 0,10; 25% (K2) 0,25 ± 0,01; 50% (K3) 

0,25 ± 0,01; 100% (K4) 0,26 ± 0,10. Perlakuan waktu 

perendaman menunjukkan perbedaan sangat nyata 

(P<0,01) terhadap nilai tekstur daging ayam parent stock. 

Perlakuan lama rendam 20 menit (T1) 0,24 ± 0,01; 25 

menit (T2) 0,25 ± 0; 30 menit (T3) 0,26 ± 0,01. Pada 
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penelitian ini nilai tekstur semakin meningkat seiring 

bertambahnya konsentrasi dan waktu perendaman daging 

ayam parent stock pada larutan ekstrak nanas. Hal ini 

disebabkan karena pada enzim bromelin yang terdapat 

pada larutan ekstrak nanas mengalami hidrolisis protein 

yang dapat memecah molekul protein serabut otot dan 

tenunan pengikat daging yang mengakibatkan daging 

menjadi empuk, selain itu tekstur juga dipengaruhi dari 

nilai WHC yang tinggi. 

Pada analisa ragam untuk interaksi pada uji tekstur 

menunjukkan tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap 

tekstur daging ayam parent stock, hal ini dikarenakan 

penambahan konsentrasi dan waktu perendaman daging 

ayam parent stock dengan larutan ekstrak nanas sudah 

tidak efektif lagi. Reed (1975) mengatakan bahwa salah 

satu faktor yang mempengaruhi aktivitas dalam 

menghidrolisa protein adalah konsentrasi enzim, semakin 

tinggi konsentrasi enzim yang ditambahkan maka makin 

besar pula kecepatan reaksinya, tetapi pada batas-batas 

tertentu hasil hidrolisis yang diperoleh akan konstan 

dengan meningkatnya konsentrasi enzim, hal ini 

disebabkan oleh penambahan enzim sudah tidak efektif 

lagi, sedangkan kenaikan nilai tekstur pada masing-

masing perlakuan karena WHC yang nilainya tinggi. 

Tekstur dipengaruhi oleh pH dan WHC. Disimpulkan 

bahwa daging yang memiliki pH tinggi atau rendah dari 

titik isoelektrik maka WHC meningkat sehingga tekstur 

menjadi empuk.  

Nanas mengandung enzim proteolitik (protease) 

selama perendaman daging ayam parent stock dalam 

enzim proteolitik (bromelin) terjadi proses hidrolisis 
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protein serat otot dan tenunan pengikat sehingga terjadi 

perubahan-perubahan yaitu menipisnya dan hancurnya 

sarkolema, terlarutnya nukleus dari serabut otot dan 

jaringan ikat serta putusnya serabut otot sehingga 

dihasilkan jaringan yang lunak (Lawrie, 2003). 

  

4.4. Uji Organoleptik Keempukan Daging Ayam 

Parent Stock 

Uji organoleptik merupakan identifikasi, 

pengukuran secara ilmiah, analisa dan penafsiran terhadap 

keadaan atau ciri-ciri suatu bahan berdasarkan 

penerimaan inderawi penguji yang meliputi penglihatan, 

penciuman, peraba dan bahkan pendengaran (Carpenter, 

Lyon and Hasdell, 2000). 

Untuk penelitian daging ayam parent stock pada 

larutan ekstrak nanas dengan konsentrasi dan lama waktu 

berbeda untuk uji organoleptik keempukan, saya 

menggunakan sebanyak 5 panelis (panel terbatas) dengan 

penilaian subjektif. Penilaian uji organoleptik keempukan 

pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 6.  

Tabel 6. Penilaian Uji Organoleptik (Keempukan) Daging 

Ayam Parent Stock 
Konsentrasi Lama Rendam (Waktu) Rata-rata 

T1 T2 T3 

K1 5,00 ± 0,10h 10,33 ± 0,58f 13,33 ± 2,52cd 9,56 ± 1,03o 

K2 8,33 ± 0,58g 12,00 ± 1,00de 20,67 ± 1,15b 13,67 ± 0,91n 

K3 10,67 ± 0,58ef 13,67 ± 1,15c 21,00 ± 1,00b 15,11 ± 0,91m 

K4 24,33 ± 0,58a 24,67 ± 0,58a 25,00 ± 0,10a 24,67 ± 0,39l 

Rata-rata 12,08 ± 0,43k 15,17 ± 0,82j 20,00 ± 1,17i  

Keterangan: - Data diambil dengan menggunakan      

sebanyak 5 panelis dan 3 kali ulangan. 
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- superskrip a, b, c, f, g dan h pada baris 

dan kolom yang sama menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

                      - superskrip i, j dan k pada baris yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat      

nyata (P<0,01)  

- superskrip l, m, n dan o pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01) 

 

Berdasarkan penilaian panelis untuk uji 

organoleptik keempukan daging ayam parent stock dinilai 

secara subjektif dinyatakan dengan angka, yaitu angka 1 

daging tidak empuk, angka 2 daging kurang empuk, 

angka 3 daging sedang (tidak empuk dan tidak alot), 

angka 4 daging empuk, angka 5 daging sangat empuk. 

Hasil analisa statistik untuk panelis pada uji 

organoleptik keempukan menunjukkan tidak berbeda 

nyata (P>0,05) terhadap organoleptik keempukan daging 

ayam parent stock, sedangkan hasil analisa statistik untuk 

interaksi, penambahan konsentrasi dan waktu perendaman 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap organoleptik keempukan daging ayam parent 

stock dengan berdasarkan penilaian sebanyak 5 panelis 

dengan 3 kali ulangan. 

Untuk penambahan konsentrasi menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

organoleptik keempukan, serta hasil yang meningkat 

secara berturut-turut (K1) 9,56 ± 1,03; (K2) 13,67 ± 0,91; 

(K3) 15,11 ± 0,91; (K4) 24,67 ± 0,39, hal ini karena 

semakin tinggi konsentrasi enzim yang ditambahkan 
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maka makin besar pula kecepatan reaksinya untuk 

mengempukan daging ayam parent stock. Dan waktu 

perendaman menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap organoleptik keempukan daging ayam 

parent stock (T1) 12,08 ± 0,43; (T2) 15,17 ± 0,82; (T3) 

20,00 ± 1,17, hal ini karena terjadi interaksi antara protein 

dan air selama perendaman. Penurunan kadar air protein 

dalam daging oleh adanya protein yang terlarut dalam 

larutan ekstrak nanas, sehingga daya ikat air oleh protein 

berkurang, dan begitu juga sebaliknya, nilai daya ikat air 

mempengaruhi nilai dari keempukan daging ayam parent 

stock. Untuk interaksi menunjukkan perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap organoleptik keempukan 

daging ayam parent stock (K1T1) 5,00 ± 0,10; (K1T2) 

10,33 ± 0,58; (K3T2) 13,67 ± 1,15; (K3T3) 21,00 ± 1,00; 

(K4T1) 24,33 ± 0,58, hal ini karena terjadi reaksi antara 

enzim bromelin pada larutan ekstrak nanas dengan 

penambahan konsentrasi dan waktu perendaman pada 

daging ayam parent stock. 

Untuk penilaian panelis menunjukkan tidak 

berbeda nyata (P>0,05) terhadap organoleptik keempukan 

daging ayam parent stock, hal ini karena jumlah 

koresponden yang dijadikan panelis hanya 5 orang 

sehingga data hasil penilaian untuk uji organoleptik 

keempukan kurang bervariasi, serta metode pemasakan 

dari daging ayam parent stock tersebut, prosedur 

pemasakan dalam waktu singkat pada temperatur internal 

yang rendah untuk daging yang mengandung jaringan ikat 

rendah, akan dapat meningkatkan keempukan daging 

masak, dan begitu juga sebaliknya.   
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Reed (1975) mengatakan bahwa salah satu faktor 

yang mempengaruhi aktivitas dalam menghidrolisa 

protein adalah konsentrasi enzim, semakin tinggi 

konsentrasi enzim yang ditambahkan maka makin besar 

pula kecepatan reaksinya, tetapi pada batas-batas tertentu 

hasil hidrolisis yang diperoleh akan konstan dengan 

meningkatnya konsentrasi enzim, hal ini disebabkan oleh 

penambahan enzim sudah tidak efektif lagi. 

Prosedur pemasakan dalam waktu yang lama dan 

pada temperatur rendah untuk daging yang mengandung 

jaringan ikat tinggi, dan sebaliknya, prosedur pemasakan 

dalam waktu singkat pada temperatur internal yang 

rendah untuk daging yang mengandung jaringan ikat 

rendah, akan dapat meningkatkan keempukan daging 

masak (Soeparno, 2005). 

 

4.5. PERLAKUAN TERBAIK DAGING AYAM 

PARENT STOCK  

Penentuan perlakuan terbaik pada daging ayam 

parent stock dilakukan dengan membandingkan nilai 

perlakuan pada setiap variabel. Penentuan perlakuan 

terbaik menggunakan metode pembobotan yang dilakukan 

oleh responden ditunjukkan di Lampiran 10. Perlakuan 

dengan nilai produk tertinggi merupakan perlakuan 

terbaik. Rata–rata nilai perlakuan terbaik dapat dilihat 

dalam Tabel 7. 
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Tabel 7. Rata-rata nilai perlakuan terbaik daging ayam 

parent stock 

Perlakuan Ne Nh 

K1T1 1,00 0,33 

K1T2 0,33 0,33 

K1T3 0,33 0,31 

K2T1 0,31 0,23* 

K2T2 0,23 0,41 

K2T3 0,41 0,39 

K3T1 0,39 0,45 

K3T2 0,45 0,45 

K3T3 0,45 0,56 

K4T1 0,56 0,62** 

K4T2 0,62 0,58 

K4T3 0,58 0,46 

Ket : (**) nilai rata-rata perlakuan tertinggi. 

(*  ) nilai rata-rata perlakuan terendah. 

 Berdasarkan data yang ada dalam Tabel 7 bahwa 

nilai penentuan perlakuan terbaik yang dilakukan oleh 

responden terdapat didalam perlakuan K4T1 (konsentrasi 

100% dengan lama rendam 25 menit) dengan nilai Nh 

sebesar 0,62 sedangkan perlakuan terjelek yang dilakukan 

oleh responden terdapat didalam perlakuan K2T1 

(konsentrasi 50% dengan lama rendam 25 menit) yaitu 

dengan nilai Nh 0,23. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Interaksi pada perendaman daging ayam parent 

stock dalam larutan ekstrak nanas menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

WHC dan organoleptik keempukan daging ayam 

parent stock, dan untuk interaksi pada 

perendaman daging ayam parent stock dalam 

larutan ekstrak nanas menunjukkan tidak berbeda 

nyata (P>0,05) terhadap pH dan tekstur daging 

ayam parent stock.  

2. Perendaman daging ayam parent stock pada 

larutan ekstrak nanas dengan konsentrasi dan 

lama perendaman berbeda cenderung 

menurunkan nilai pH, menaikkan nilai WHC dan 

tekstur. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi 

penambahan enzim protease yang terdapat pada 

buah nanas maka kemampuan enzim protease 

untuk menghidrolisis ikatan peptida semakin 

tinggi. Pada uji organoleptik diperlukan prosedur 

pemasakan yang tepat agar didapatkan kualitas 

fisik daging ayam parent stock yang baik. 

3. Perlakuan terbaik untuk meningkatkan kualitas 

fisik dan organoleptik, yaitu pada konsentrasi 

100% dan lama waktu 25 menit untuk 

perendaman daging ayam parent stock pada 

larutan ekstrak nanas. 
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5.2 Saran 

 Untuk uji organoleptik untuk mendapatkan hasil 

yang maksimal sebaiknya jumlah dari panelis ditambah, 

tidak menggunakan panel terbatas (5 orang saja). 

 

 


