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ABSTRACT 
 
 
 

THE EFFECT OF VOLTAGES AND TIME OF ELECTRICAL 
STIMULATION AT THE PECTORALIS MAJOR MUSCLE OF SPENT 
HEN ON THE MOISTURE CONTENT, pH VALUE, COOKING LOSS, 

WHC, AND TENDERNESS 
 

 
The research was carried out in the Animal Food Product Technology 

Laboratory of the Faculty of Animal Husbandry, Brawijaya University and The 
Inter University Food and Nutrition Center Laboratory of Gadjah Mada 
University. It was conducted from March up to April 2006 

The main purpose of this research was to know the effect of voltages and 
time of electrical stimulation at the Pectoralis major muscle of spent hen on the 
moisture content, pH value, cooking loss, WHC, and tenderness. 

The samples were obtained from Spent Hen of Isa Brown strain i.e. the 
Pectoralis major muscle. The experimental design used in this research was 
Factorial Randomized Block and the treatments were two factors. The first factors 
were levels of voltages of electrical stimulation namely 110 Volts (V1) and 220 
Volts (V2). The second factors were levels of time of electrical stimulation  
namely 1 minutes (T1) and 2 minutes (T2). Each treatment were replicated three 
times and it was done 15 minutes after slaughtered. Data were subjected to 
analysis of variance and followed by Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 

The research results showed that the difference levels of voltages of 
electrical stimulation, times of electrical stimulation and their interaction did not 
give a significant effect (P<0,05) on moisture content, pH value, cooking loss, 
WHC, and tenderness. 

It can be concluded that electrical stimulation with different levels of 
voltages, times and their interaction did not give significant different quality on 
the Pectoralis major muscle of Spent Hen. 
 
Keywords : Electrical stimulation, Spent Hen, Pectoralis major 
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RINGKASAN 
 
 
 

PENGARUH TEGANGAN DAN LAMA STIMULASI LISTRIK PADA 
AYAM PETELUR AFKIR TERHADAP KADAR AIR, pH, COOKING 
LOSS, WHC (WATER HOLDING CAPACITY), DAN KEEMPUKAN 

 
 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya dan Laboratorium Pusat Studi Pangan 
dan Gizi Universitas Gadjah Mada, mulai bulan Maret – April 2006. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh tegangan dan lama 
stimulasi listrik pada otot Pectoralis major ayam petelur afkir ditinjau dari kadar 
air, pH, cooking loss, WHC, dan keempukan. Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat digunakan sebagai bahan informasi tentang pengaruh tegangan dan lama 
stimulasi listrik pada ayam petelur afkir terhadap kadar air, pH, cooking loss, 
WHC, dan keempukan, sehingga diperoleh penerapan yang sesuai. 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah ayam petelur afkir (umur 
± 24 bulan) dari strain Isa brown. Stimulasi dilakukan setelah eviscerasi (15 menit 
setelah pemotongan) dengan meletakkan elektroda positif pada leher dan 
elektroda negatif pada kaki. Sampel diambil dari bagian otot Pectoralis major. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan faktorial, 
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan dua faktor dan tiga kali 
ulangan. Faktor pertama adalah tegangan stimulasi listrik : 110 Volt (V1) dan 220 
Volt (V2). Faktor kedua adalah lama stimulasi listrik : 1 menit (T1) dan 2 menit 
(T2). Parameter yang diukur adalah kadar air, pH, cooking loss, WHC dan 
keempukan.  Analisis data menggunakan sidik ragam, apabila terdapat perbedaan 
dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD).  

Data yang dihasilkan penelitian ini antara lain: kadar air (74,4755; 
72,8932; 74,2930; 72,4857 dan kontrol 78,1959), pH (5,6833; 5,9833; 5,7667; 
5,9500 dan kontrol 6,1667), cooking loss (25,0728; 26,2719; 26,5168; 26,5431 
dan kontrol 23,2311), WHC (29,5616; 38,1405; 26,9024; 24,8690 dan kontrol 
36,9269) dan keempukan (17,0387; 14,4963; 9,2107; 9,5352 dan kontrol 9,7843). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tegangan stimulasi listrik, lama 
stimulasi listrik dan interaksinya tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) 
terhadap kadar air, pH, cooking loss, WHC, dan keempukan otot Pectoralis major 
ayam petelur afkir. 

Kesimpulan penelitian adalah perlakuan tegangan dan lama stimulasi 
listrik yang terbaik adalah V1T1 yaitu tegangan 110 Volt (V1) dan lama stimulasi 
1 menit (T1) karena memberikan nilai kadar air yang cenderung tinggi, pH yang 
cenderung rendah, cooking loss yang cenderung rendah, WHC yang cenderung 
tinggi dan keempukan yang cenderung lebih tinggi.  

Saran yang diberikan adalah mempertimbangkan untuk melanjutkan 
penelitian stimulasi listrik pada ayam petelur afkir dengan penggunaan tegangan 
dan lama stimulasi yang lebih bervariasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Manusia dalam hidupnya membutuhkan gizi untuk menunjang kebutuhan 

hidup pokoknya. Gizi tersebut dapat diperoleh melalui konsumsi daging sebagai 

salah satu sumber protein hewani. Daging banyak dimanfaatkan oleh masyarakat 

karena daging mempunyai rasa yang enak dan gizinya cukup tinggi. Salah satu 

sumber daging yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia 

adalah ayam. Jenis ayam yang dagingnya banyak dikonsumsi masyarakat 

Indonesia yaitu ayam kampung (buras), ayam ras pedaging (broiler), dan ayam ras 

petelur (layer). 

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bina Peternakan tahun 2002, 

ayam petelur merupakan penyedia daging ayam terbesar setelah ayam broiler dan 

tingkat konsumsinya meningkat cukup tinggi, yaitu 5,89% per tahun. Ayam 

petelur yang digunakan sebagai ayam pedaging pada umumnya adalah ayam yang 

sudah afkir. Daging ayam petelur afkir adalah daging yang diperoleh dari hasil 

pemotongan ayam petelur yang telah habis masa bertelurnya (umur 22-24 bulan) 

(Widati, Sawitri dan Thohari, 1997). 

Daging ayam mempunyai ciri-ciri khusus antara lain berwarna keputih-

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 kekuning-kuningan. Widati dkk., (1997) menyatakan bahwa salah 

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

konsumi daging ayam tersebut terbatas, karena memerlukan teknik dan waktu 
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yang lama dalam pengolahan. Tekstur daging ayam petelur afkir hampir sama 

dengan tekstur daging ayam buras umur 4 bulan..  

Widati, dkk., (1997) menyatakan bahwa kualitas kimiawi daging ayam 

petelur afkir cukup tinggi yaitu kadar air 73,20%, kadar protein 19,85%, kadar 

lemak 1,20%, kadar mineral 1,05% dan aw 0,9% dan dapat diandalkan sebagai 

sumber protein hewani yang cukup tinggi.  

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. 

Berbagai teknik telah dikembangkan dan diperkenalkan untuk mengatasi 

kealotan daging seperti stimulasi listrik, marinasi, dan kombinasi dari dua metode 

tersebut. 

Purnomo, Radiati, Rosyidi, dan Purnomo, (1999) mengemukakan bahwa 

frekuensi dan waktu stimulasi mempengaruhi kualitas daging yang distimulasi 

terutama terhadap keempukan daging dan pH daging. Purwantoro (2005) 

menyatakan bahwa dari hasil penelitiannya terhadap ayam petelur afkir yang 

diberi perlakuan stimulasi listrik dengan tegangan listrik  0 V, 45 V, 70 V, dan 

110 V diperoleh data bahwa lokasi otot memberikan pengaruh nyata terhadap 

cooking loss, kadar air, WHC, pH dan keempukan sedangkan tingkat tegangan 

listrik tidak berpengaruh nyata terhadap cooking loss, kadar air dan WHC, 

walaupun pada pH dan keempukan berpengaruh nyata tetapi tidak konsisten dan 
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diduga salah satu faktor rendahnya respon daging terhadap tegangan listrik karena 

interval tegangan listrik yang masih terlalu kecil. 

Berdasarkan uraian diatas, perlu adanya suatu penelitian tentang penggunaan 

stimulasi listrik dengan tegangan listrik yang tepat pada ayam petelur afkir dalam 

hubungannya dengan peningkatan kualitas daging. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh tegangan dan lama stimulasi listrik pada ayam 

petelur afkir terhadap kadar air, pH, Water Holding Capacity (WHC), cooking 

loss, dan keempukan otot Pectoralis major pada ayam petelur afkir. 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dalam 

menentukan pengaruh tingkat tegangan dan lama stimulasi listrik pada ayam 

petelur afkir sehingga menghasilkan tegangan listrik dan lama stimulasi yang 

terbaik ditinjau dari kadar air, pH, Water Holding Capacity (WHC), cooking loss, 

dan keempukan. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi 

tentang pengaruh tegangan dan lama stimulasi listrik pada ayam petelur 

afkir terhadap kadar air, pH, Water Holding Capacity (WHC), cooking 

loss, dan keempukan. 

2. Sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dalam hal stimulasi 

listrik pada ayam petelur afkir.  
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1.5. Kerangka Pikir 

Craig, Fletcher, Papinaho (1999) menyatakan bahwa penggunaan stimulasi 

listrik untuk pengempukan daging adalah sangat bagus, peranannya tidak bisa 

dipungkiri pada daging merah, tetapi penggunaannya tidak begitu luas dalam 

industri unggas. Young dan Lyon (1997) dalam penelitiannya melaporkan bahwa 

karkas yang diberi stimulasi listrik mempunyai tekstur yang lebih empuk 

dibandingkan dengan kontrol (karkas yang tidak distimulasi listrik). 

Ada dua sistem stimulasi listrik yang dikenal, yaitu high voltage (tegangan 

tinggi) dan low voltage (tegangan rendah), keduanya adalah stimulasi yang efektif 

yang masing-masing mempunyai keuntungan dan kerugian. Tegangan rendah 

dapat mengurangi biaya awal, penggunaannya aman, dan menghasilkan 

pengeluaran darah yang banyak, tetapi penggunaannya harus dilaksanakan segera 

setelah pemotongan. Tegangan tinggi dapat dilaksanakan 60 menit setelah 

pemotongan (lebih fleksibel terhadap waktu), tetapi dalam pelaksanaannya 

menuntut adanya tingkat keamanan yang lebih, terutama hubungannya dengan 

keamanan pekerja (Anonymous, 2004a). 

Hasil penelitian Purnomo, dkk., (1999) menunjukkan bahwa stimulasi listrik 

dengan menggunakan 110 V dengan frekuensi 50 Hz dan 100 Hz masing-masing 

selama 1 dan 2 menit, dapat mempercepat laju penurunan pH otot Biceps femoris 

dan Semmimembranosus kambing peternakan Etawah. Stimulasi listrik juga dapat 

meningkatkan keempukan antara 3,85% hingga 11,54% dibandingkan dengan 

kedua otot yang tidak distimulasi listrik.  

Hasil penelitian Purwantoro, (2005) menunjukkan bahwa stimulasi listrik 

dengan menggunakan 0 V, 45 V, 70 V dan 110 V memberikan pengaruh yang 
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nyata terhadap keempukan otot Pectoralis mayor tetapi tidak konsisten yang 

diduga karena faktor terlalu kecilnya interval tegangan listrik yang digunakan 

sehingga belum mampu memberikan peningkatan nilai keempukan yang 

maksimal terhadap kedua lokasi otot, bahkan pada otot pectoralis mayor 

pengaruhnya tidak konsisten walaupun tegangan stimulasi listrik memberikan 

kecenderungan peningkatan nilai keempukan terutama antara kontrol (0 V) 

dengan tegangan stimulasi listrik 110 V.  

Suyatno, Wasito dan Santosa (2002) menyatakan bahwa stimulasi listrik 

terhadap ayam petelur afkir dengan menggunakan tegangan listrik 220 V dapat 

meningkatkan keempukan dan menurunkan daya ikat air daging ayam petelur 

afkir yang ditunjukkan dengan data bahwa hasil uji antara daging yang distimulasi 

listrik dengan daging yang tidak distimulasi listrik adalah berbeda sangat nyata 

(P<0,01) terhadap keempukan, dan berbeda nyata (P<0,05) terhadap daya ikat air. 

1.6. Hipotesis 

Tegangan stimulasi listrik dan lama stimulasi listrik memberikan pengaruh 

terhadap kadar air, pH, Water Holding Capacity (WHC), cooking loss. dan 

keempukan daging ayam petelur afkir. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Ayam Petelur Afkir 

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

produksinya rendah atau mempunyai kondisi yang merugikan sehingga perlu 

diafkir. Ayam yang perlu diafkir misalnya : produksinya rendah, cacat, sudah tua, 

dan pernah sakit. Pengeluaran ayam petelur yang sudah berhenti atau kurang 

produksinya dapat dilakukan pada kelompok-kelompok ayam yang berumur 1,5 

tahun, tetapi apabila masih cukup menguntungkan walaupun sudah berumur lebih 

dari 2 tahun tidak perlu dilakukan culling (Oluyemi dan Robert, 1981). 

Menurut Murtidjo (2003) kualitas karkas ayam petelur afkir relatif kurang 

baik karena mempunyai kandungan lemak yang tinggi, meskipun jaringan ikat 

daging relatif baik. Kandungan jaringan ikat juga dapat dipengaruhi oleh jenis dan 

umur ternak. Komposisi kimia daging ayam mentah menurut Widati, dkk., (1997) 

adalah terdiri dari air 74,86%, protein 23,20%, lemak 1,65%, mineral 0,98% dan 

kalori 114 kkal. Widati, dkk., (1997) menambahkan bahwa hasil penelitian yang 

telah dilakukan terhadap kualitas kimiawi daging ayam petelur afkir di wilayah 

Blitar cukup tinggi yaitu kadar air 73,20%, kadar protein 19,85%, kadar lemak 

1,20 %, kadar mineral 1,05% dan aw 0,9%.  
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2.2. Stimulasi Listrik 

Stimulasi listrik adalah aplikasi listrik tegangan rendah (50 sampai 100 V) 

sampai tegangan tinggi (400 sampai 550 V) terhadap ternak yang baru dipotong  

(yang diterapkan dengan seketika setelah pemotongan sampai 30 menit/lebih 

setelah pemotongan) untuk meningkatkan keempukan daging dan untuk 

memperbaiki warna, kekerasan/kekompakan otot dan marbling daging 

(Anonymous, 2005a). Lee, Polidori, Kauffman dan Kim (2000) menyatakan 

bahwa stimulasi listrik postmortem dapat diterima sebagai metode untuk 

memperbaiki kualitas daging seperti: keempukan, rasa, susunan lemak dan 

menurunkan kekerasan. Menurut Sams dan Dzuik (1999), stimulasi listrik pada 

dasarnya adalah getaran terusan pada karkas setelah kematian untuk menyebabkan 

kontraksi otot, dengan demikian mempercepat penggunaan ATP. King, Voges, 

Hale, Waldron, Taylor, dan Savell, (2003) melaporkan bahwa stimulasi listrik 

telah terbukti dalam memperbaiki keempukan dan warna daging dari beberapa 

spesies.  

Purnomo dkk., (1999) menyatakan bahwa metode stimulasi listrik masih 

belum banyak dikenal di Indonesia meskipun metode ini sudah cukup lama 

diterapkan di negara-negara maju seperti Amerika, Inggris dan Australia sebagai 

salah satu cara untuk meningkatkan kualitas daging. Penelitian-penelitian di 

manca negara menunjukkan bahwa stimulasi listrik dapat memperpendek waktu 

pelayuan dan meningkatkan kualitas daging. Stimulasi listrik ini dapat 

meningkatkan keempukan, warna daging menjadi lebih cerah dan penurunan pH 

daging lebih cepat dibandingkan dengan yang tidak distimulasi listrik.  
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Metode stimulasi listrik telah digunakan secara luas untuk memperbaiki 

keempukan daging sapi, domba, dan juga pada itik (Anonymous 2004b). Zocchi 

dan Sams (1999) menyatakan bahwa stimulasi listrik digunakan dalam industri 

daging sapi untuk meningkatkan palatabilitas dan keempukan daging sapi. Zocchi 

dan Sams (1999) menambahkan bahwa teknik ini juga telah diadaptasikan pada 

proses daging ayam komersial sebagai salah satu jalan untuk mengurangi kealotan 

dan memperpendek waktu pelayuan yang biasanya membutuhkan waktu selama 4 

jam untuk mencapai rigor mortis. Stimulasi listrik meningkatkan laju 

perkembangan rigor mortis yang diindikasikan dengan penurunan pH yang cepat 

dan peningkatan laju penghabisan adenosine tripospat (Zocchi dan Sams, 1999).  

Stimulasi listrik terhadap karkas dapat dilakukan dalam berbagai frekuensi 

dan tegangan listrik yang berbeda, mulai dari penggunaan frekuensi dan tegangan 

listrik rendah, sedang, maupun tinggi dengan lama stimulasi yang berbeda pula 

(Purnomo dkk., 1999). Stimulasi tegangan tinggi pada karkas sapi menunjukkan 

hasil yang lebih efektif dalam memperbaiki keempukan daging dibandingkan 

dengan sistem stimulasi tegangan rendah (Hwang dan Thompson, 2001). King et 

al., (2003) dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa penggunaan tegangan 

menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata terhadap keempukan dan warna 

daging kambing dibandingkan dengan kontrol.  

Menurut Richardson dan Meat, (1999) stimulasi pada tegangan rendah 

dalam prakteknya digunakan segera setelah pemotongan, sedangkan pada 

tegangan tinggi dapat digunakan kapan saja, dari 20 menit sampai 1 jam setelah 

pemotongan. Tegangan yang digunakan dalam stimulasi listrik pada daging 
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berkisar antara 32-1600 V, efek impuls berkisar antara 300-400 Hz, sedangkan 

kuat arus yang digunakan antara 0,5 A sampai 6 A (Anonymous, 2004c).  

Owens dan Sams (1997) menyatakan stimulasi listrik pada tegangan tinggi 

(800 V) mempercepat metabolisme otot dan menurunkan nilai shear dibandingkan 

dengan kontrol tanpa stimulasi. Owens dan Sams (1997) juga melaporkan bahwa 

stimulasi listrik pada karkas menggunakan 94 V sedikit menurunkan nilai pH 

pada 20 menit post mortem dibandingkan dengan kontrol tanpa stimulasi, namun 

tidak ada perbedaan nyata nilai shear antara sampel yang distimulasi listrik 

dengan sampel yang diukur.  

Purnomo dkk., (1999) dalam penelitiannya menyatakan bahwa stimulasi 

listrik dengan 110 V pada frekuensi listrik 50 Hz selama 1 menit dan 2 menit pada 

kambing Peranakan Etawah dapat menghasilkan pH yang lebih rendah 

dibandingkan dengan pH kedua otot yang tidak distimulasi listrik. Purnomo dkk., 

(1999) menyatakan bahwa stimulasi listrik akan mengakibatkan penurunan pH 

daging yang lebih cepat dibandingkan dengan yang tidak distimulasi listrik, 

sehingga pH yang dihasilkan juga lebih rendah.. Stimulasi listrik yang berlebihan 

dapat menyebabkan pengaruh yang jelek pada daging karena jika penurunan pH 

terlalu cepat maka dapat terjadi heat toughening (Anonymous, 1999). 

 
2.3. Kadar Air Daging   

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 
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disebabkan oleh aktomiosin, komponen utama myofibril. Daging yang 

mengandung protein 20-22% mengandung 74-76% air, sehingga 100 g protein 

mengikat sekitar 350-360 g air. Menurut Tillman, Hari, Soedomo, Soeharto, 

Soekamto (1989) kadar air daging menurun dengan bertambahnya umur ternak, 

sebaliknya kadar lemak tubuh cenderung meningkat sampai stadium kedewasaan 

tercapai. 

Hasil penelitian Al Awwaly (1997) menunjukkan bahwa stimulasi listrik, 

lama pelayuan, dan interaksi antara keduanya memberikan pengaruh yang sangat 

nyata terhadap kadar air pada otot Longissimus dorsi, tetapi tidak berpengaruh 

pada otot Gluteus medius. Arus tegangan listrik yang semakin tinggi dan pelayuan 

yang semakin lama sampai 24 jam pertama menyebabkan penurunan kadar air. 

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

setelah pemotongan) karena semua glikogen telah habis (Anonymous, 2004b). 

Penurunan pH yang diakibatkan oleh akumulasi asam laktat akan menyebabkan 

protein daging terdenaturasi, sehingga menurunkan fungsi protein dalam mengikat 

air. Young, Buhr, Lyon, (1999) menyatakan bahwa  pH daging menurun selama 

pelayuan akibat akumulasi laktat yang berasal dari oksidasi glukosa secara 

anaerobik. 

Menurut Buckle, Edwards, Fleet, dan Wootton, (1987) perubahan pH setelah 

ternak mati pada dasarnya ditentukan oleh kandungan asam laktat yang tertimbun 

dalam otot, yang selanjutnya ditentukan oleh kandungan glikogen dan penanganan 



 23

sebelum penyembelihan. Penurunan pH post mortem banyak ditentukan oleh laju 

glikolisis post mortem dan cadangan glikogen otot. Penurunan pH pada otot 

Sterno mandibularis sapi yang distimulasi listrik terjadi melalui dua jalur, yaitu 

jalur pertama adalah laju penurunan pH selama stimulasi listrik (laju pH ) dengan 

laju penurunan 100-150 kali lebih cepat dibandingkan otot yang tidak distimulasi 

listrik, dan jalur selanjutnya adalah penurunan pH setelah stimulasi listrik dengan 

kecepatan (unit pH/dt) ± 1,5 sampai 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan 

kondisi normal tanpa stimulasi listrik (Chrystal dan Devine, 1978). Menurut 

Devine, Wild, Cummings dan Reed (2001) semakin tinggi suhu otot dada semakin 

cepat karkas ayam mencapai pH ultimat (rigor mortis). Setelah stimulasi listrik 

dengan tegangan 230 V selama 60 detik antara kepala dan kloaka terjadi 

penurunan pH  sekitar 0,26 pH per unit dan rata-rata penurunan pH dipercepat 

oleh stimulasi listrik sehingga pada suhu 20ºC, pH ultimat setelah stimulasi 

tercapai dalam 120 menit dan 300 menit untuk daging yang tidak distimulasi. 

Pada suhu 40º C setelah stimulasi pH ultimat tercapai dalam 220 menit dan 80 

menit untuk yang tidak distimulasi. 

Young, Smith, Cason dan Walker (2005) menyatakan bahwa pH ayam yang 

distimulasi dengan tegangan 220 V (AC) selama 90 detik selalu lebih rendah 

daripada ayam yang tidak distimulasi, ini terlihat dari penurunan ATP dan akibat 

akumulasi asam laktat. 

Stimulasi listrik menyebabkan otot karkas mengalami kontraksi yang hebat 

dan mempercepat perubahan otot menjadi daging. Stimulasi listrik mengakibatkan 

tingkat penurunan pH lebih cepat dibandingkan dengan karkas tanpa stimulasi 

(Anonymous, 2004a). Rata-rata penurunan pH pada karkas yang distimulasi listrik 
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ditentukan oleh banyak faktor termasuk arus, tegangan, dan waktu pelaksanaan 

stimulasi (Hwang dan Thompson, 2003). 

Stimulasi listrik mempercepat penurunan pH dan permulaan rigor mortis, 

hal itu menyebabkan kontraksi otot yang mengubah glikogen otot menjadi asam 

laktat (Anonymous, 1999). Richardson dan Meat (1999) juga menyatakan bahwa 

stimulasi listrik dapat digunakan untuk mempercepat permulaan rigor dengan 

mempercepat penipisan ATP yang dihasilkan dari glikolisis yang cepat, 

penurunan pH, dan peningkatan nilai R (rasio ionosin dengan adenosin). 

Richardson dan Meat (1999) melaporkan bahwa stimulasi listrik adalah cara 

yang efektif untuk mempercepat penurunan ATP dan pH utama daging. Selain itu 

stimulasi listrik dapat menyebabkan laju penurunan pH sampai 6 jam postmortem 

pada otot sapi, dimana otot tanpa stimulasi listrik menunjukkan sedikit penurunan 

pH pada waktu yang lebih lama. Hasil penelitian Gault, Burns, Tolland, 

Kilpatryck (2000) menunjukkan bahwa ayam broiler yang distimulasi listrik 

dengan tegangan rendah mempunyai nilai pH rata-rata (20 menit) 6,01. pH 

tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pH kontrol yang mempunyai nilai pH 

rata-rata 6,45. 

Hasil penelitian tentang pH menunjukkan bahwa pH daging yang tinggi 

menghasilkan daging yang keras atau kurang empuk dibandingkan dengan pH 

normal (Anonymous, 2004b). pH daging berhubungan dengan WHC, keempukan, 

cooking loss, dan juga bisa berhubungan dengan warna dan sifat mekanik daging 

(daya putus Warner Bratzler, kompresi adhesi, dan kekuatan tarik). Kenaikan pH 

daging akan meningkatkan jus daging (KJ dan WHC), menurunkan cooking loss 



 25

otot Semimembranosus, dan Longissimus dorsi domba secara linier (Soeparno, 

1998). 

 
2.5. 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. 

deMan (1997) menyatakan bahwa kemampuan daging mengikat air 

disebabkan oleh kemampuan protein otot dalam mengikat air. Kemampuan otot 

mengikat air terutama disebabkan oleh aktomiosin, komponen utama myofibril.  

Menurut Soeparno, (1988), Kenaikan pH daging akan meningkatkan jus 

daging (kadar jus dan WHC). Buckle et al., (1987) menyatakan bahwa daging 

akan cenderung kehilangan WHC-nya pada pH dibawah 6,2, karena protein 

sarkoplasma dari otot sangat mudah rusak dalam suasana asam. Sedangkan 

Soeparno (1998) menyatakan bahwa penurunan pH yang cepat, misalnya karena 

pemecahan ATP yang cepat, akan meningkatkan kontraksi aktomiosin dan 

menurunkan WHC oleh protein daging. Menurut Zocchi dan Sams (1999) 

penurunan pH postmortem yang cepat berhubungan dengan menurunnya WHC 

daging. Zocchi dan Sams, (1999) menambahkan bahwa penurunan pH yang 

diakibatkan oleh stimulasi listrik dalam penelitian tersebut tidak cukup 

mempercepat untuk menuju level pH yang cukup rendah untuk mempengaruhi 

kemampuan protein dalam mengikat air  
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Nilai WHC pada daging dipengaruhi oleh susunan jarak molekul dari 

protein myofibril terutama miosin dan serabut-serabut (filamen-filamen). 

Kekuatan tarik-menarik antara molekul-molekul yang berdekatan dapat 

mengalami penurunan, yang disebabkan oleh kenaikan muatan netto negatif 

diantara muatan protein atau melemahnya ikatan hidrogen. Akibat dari proses 

tersebut adalah jaringan protein akan membesar, pembengkakan meningkat, dan 

lebih banyak air yang terikat oleh protein, sehingga akan mengakibatkan 

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). 

Menurut Soeparno (1998) WHC menurun dari pH tinggi sekitar 7 – 10 

sampai pada pH titik isoelektrik protein-protein daging antara 5,0 – 5,1. Pada pH 

yang lebih tinggi dan lebih rendah dari pH isoelektrik protein-protein daging, 

WHC meningkat. Sedangkan menurut Purnomo (1996) daging yang mempunyai 

pH akhir tinggi mempunyai kemampuan menahan air lebih tinggi setelah 

pemanasan dibandingkan dengan daging yang mempunyai pH akhir yang normal. 

Penelitian Purnomo, dkk., (1999) menunjukkan bahwa stimulasi listrik 

dengan 110 V pada frekuensi 50 Hz tidak memberikan pengaruh nyata pada WHC 

otot Semimembranosus kambing Peranakan Etawah. Hasil penelitian Susilo 

(1997) juga menunjukkan bahwa stimulasi listrik tidak memberikan pengaruh 

nyata pada WHC otot Longissimus dorsi dan Gluteus medius sapi Brahman Cross. 

Wiklund, Barry, Duncan, dan Littlejohn, (2001) dalam penelitiannya tentang 

pengaruh stimulasi pada kijang merah (Cervus elaphus) juga menunjukkan bahwa 
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stimulasi listrik tidak mempunyai pengaruh terhadap WHC pada semua waktu 

pelayuan. 

Penelitian Kranen, (2003) dalam Young, Cason, Smith, Lyon, Dickens dan 

Walker (2005) melaporkan tidak adanya perbedaan pada kehilangan cairan 

jaringan otot berkenaan dengan penggunaan stimulai listrik setelah pencabutan 

bulu dan disimpulkan bahwa perlakuan listrik tidak berpengaruh negatif pada 

WHC daging tetapi pada penelitian sebelumnya (Young et al.,  2005) tiga 

potensiaal listrik (50, 200, 350 V AC selama 90 detik) dievaluasi untuk 

menstimulasi ayam broiler selama bleeding. Fillet dari broiler yang mendapat 

perlakuan 350 V menghasilkan %tase terbesar kehilangan cairan dan padatan 

selama pemanasan  dibanding broiler yang distimulasi listrik sebesar 50 V dan 

tidak ada perbedaan nyata antara 50 dan 200 V terhadap kehilangan cairan dan 

padatan. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa tegangan tinggi menghasilkan 

kehilangan properti fungsional dan integritas otot yang nyata dibandingkan 

dengan tegangan rendah. 

 
2.6. Cooking Loss Daging 

 Cooking loss (susut masak) merupakan fungsi dari suhu dan lama 

pemasakan. Cooking loss dapat dipengaruhi oleh pH, panjang sarkomer serabut 

otot, panjang potongan serabut otot, status kontraksi myofibril, ukuran dan berat 

sampel daging, dan penampang lintang daging. Pada umumnya cooking loss 

bervariasi antara 1,5 – 54,5% (Soeparno, 1998). Daging yang mempunyai pH 

akhir tinggi mempunyai kemampuan menahan air lebih tinggi setelah pemanasan 

dibandingkan dengan daging yang mempunyai pH akhir yang normal (Purnomo, 

1996). 
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Pada umumnya semakin tinggi suhu dan semakin lama pemasakan, maka 

semakin besar kadar cairan daging yang hilang sampai tercapai berat konstan. 

Cooking loss merupakan indikator nilai nutrisi daging yang berhubungan dengan 

kadar jus daging, yaitu jumlah air yang terikat didalam dan diantara serabut otot. 

Besarnya cooking loss dapat digunakan untuk mengestimasi jumlah jus dalam 

daging masak. Daging dengan cooking loss yang lebih rendah mempunyai 

kualitas yang relatif lebih baik daripada daging dengan cooking loss yang lebih 

besar, karena kehilangan nutrisi selama pemasakan akan lebih sedikit (Soeparno, 

1998). 

Cooking loss menurun secara linier dengan bertambahnya umur ternak, 

misalnya pada sapi, cooking loss otot Semimembranosus yang dimasak pada suhu 

80ºC selama 90 menit menurun dengan bertambahnya umur. Sapi umur 9, 16, 17, 

42, dan 120 bulan, cooking loss masing-masing adalah : 34,5%, 33,3%, 33,6%, 

32,3%, 3,5%, dan 31,3% (Soeparno, 1998). 

Stimulasi listrik dapat meningkatkan cooking loss (Anonymous, 2004b). 

Richardson dan Meat (1999) melaporkan bahwa daging sapi yang distimulasi 

listrik menunjukkan peningkatan cooking loss dibandingkan dengan daging sapi 

yang tidak distimulasi listrik. Menurut penelitian Young et al., (1999) stimulasi 

listrik pada 200 V (115 sampai 125 mA AC/ ayam selama 1 menit, 2 s on dan 1 s 

off) terhadap daging yang mendapat perlakuan marinated menunjukkan bahwa 

stimulasi listrik tidak berpengaruh secara nyata terhadap cooking loss dengan 

mengabaikan komposisi dari bahan marinate. 

Penelitian Owens dan Sams (1997) tentang stimulasi listrik (570 V, 450 mA, 

AC, 60 Hz, 2 s on 1 of untuk 10 getaran) pada kalkun menunjukkan percepatan 
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metabolisme otot pada 2 jam post mortem, tetapi tidak berakibat pada nilai shear, 

juiceness, dan cooking loss, hal ini menunjukkan stimulasi listrik tidak 

mempunyai pengaruh yang konsisten terhadap cooking loss. 

Owens dan Sams (1997) menunjukkan bahwa stimulasi listrik tidak 

berpengaruh pada juiceness, maupun cooking loss pada daging dada kalkun. Craig 

et al., (1999) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada pemingsanan 

menggunakan listrik maupun stimulasi listrik yang secara nyata mempengaruhi 

cooking loss. 

 
2.7. Keempukan Daging 

Peneliti dan konsumen mengakui bahwa keempukan adalah satu pelengkap 

sensoris yang penting pada daging (Wick dan Marriot, 1999). Keempukan 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 et al., 1994). 

Otot daging mengandung kolagen yang merupakan protein struktural pokok 

pada jaringan ikat dan mempunyai pengaruh besar terhadap keempukan daging 

(Purnomo dkk., 1999). Distribusi kolagen pada otot skeletal tidak merata 

tergantung pada aktivitas fisik dari masing-masing otot. Jumlah dan kekuatan 

kolagen dapat meningkat sesuai dengan umur, ikatan silang kovalen meningkat 

selama pertumbuhan dan perkembangan ternak dan kolagen menjadi lebih kuat 

(Soeparno, 1998). 

Menurut Richardson dan Meat (1999) faktor utama yang menentukan 

keempukan daging adalah tingkat kontraksi otot yang tidak tetap pada permulaan 
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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. 

Keempukan daging dapat dipengaruhi oleh rigormortis daging yang terjadi 

setelah ternak dipotong (Winarno, 1995). Menurut Soeparno (1998) keempukan 

daging setidak-tidaknya ditentukan oleh tiga komponen daging yaitu : struktur 

miofibrilar, status kontraksinya, kandungan jaringan ikat, tingkat ikatan silang, 

dan daya ikat air oleh protein, serta jus daging. 

Metode-metode pengempukan daging adalah mengganggu integritas 

myofibril, dan mengganggu integritas jaringan ikat (Anonymous, 2005b). 

Stimulasi listrik dapat mewujudkan metode-metode tersebut dimana stimulasi 

listrik dapat membuat panjang sarkomer dengan menghambat terjadinya cold 

shortening, karena stimulasi listrik mengakibatkan penurunan pH otot dengan 

sangat cepat dan mempercepat tercapainya rigor mortis. Stimulasi listrik juga 

dapat mengakibatkan tergganggunya myofibril karena stimulasi listrik dapat 

meningkatkan aktivitas enzim endogenous yaitu calpains dan cathepsins yang 

diakibatkan oleh penurunan pH yang cepat dan mengakibatkan kerusakan 

myofibril dimana stimulasi listrik dapat menyebabkan terjadinya kontraksi yang 

keras dan mengakibatkan tersobeknya myofibril dan dapat menjadikan daging 

menjadi empuk. Setelah ternak mati dan daging mengalami rigormortis, ikatan 

struktur myofibril dilonggarkan oleh enzim proteolitik, rusaknya komponen 

protein dari myofibril dapat meningkatkan keempukan daging (Tabrany, 2001). 



 31

Salah satu metode pengempukan daging selain mengganggu integritas 

myofibril dan integritas jaringan ikat adalah membuat sarkomer menjadi lebih 

panjang (Anonymous 2005b). Panjang sarkomer (jarak antara batas jalur Z) pada 

umumnya digunakan sebagai ukuran kontraksi otot dalam hubungannya dengan 

keempukan daging pada saat prerigor dan rigor (Richardson dan Meat, 1999). 

Sarkomer dalam otot postmortem pada saat dilayukan menunjukkan gangguan 

pada ban I, hal itu dipercaya berperan dalam keempukan daging (Wick dan 

Marriot, 1999). Hasil penelitian Owens dan Sams (1997) menunjukkan bahwa 

karkas ayam yang distimulasi listrik dan deboning pada 2 jam postmortem secara 

nyata menunjukkan sarkomer yang lebih panjang dibandingkan 2 jam kontrol. 

Stimulasi listrik dapat membuat panjang sarkomer dengan menghambat 

terjadinya cold shortening karena stimulasi listrik mengakibatkan penurunan pH 

otot dengan sangat cepat dan mempercepat tercapainya rigor mortis (Anonymous, 

2005b). Geesink, Mareko, Morton, dan Bickerstaffe, (2000) melaporkan bahwa 

stimulasi listrik digunakan untuk mencegah kekerasan daging akibat cold 

shortening. Swatland (1994) menjelaskan, selain mencegah cold shortening 

stimulasi listrik dapat memperbaiki keempukan daging, warna, dan kenampakan 

daging. Richardson dan Meat (1999) juga menjelaskan bahwa terlepas dari 

peningkatan keempukan daging, stimulasi menunjukkan perubahan warna awal 

pada daging. 

Menurut Soeparno (1998) pada dasarnya stimulasi listrik akan mempercepat 

proses glikolisis postmortem yang terjadi selama konversi otot menjadi daging 

dan merubah karakteristik palatabilitas daging. Stimulasi listrik terhadap karkas 

telah terbukti mempercepat laju glikolisis pada kelinci, mempercepat glikolisis 
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postmortem, mencegah pemendekan otot karena suhu dingin (cold shortening), 

meningkatkan keempukan pada daging domba, dan memperbaiki keempukan serta 

flavour pada daging sapi. 

Owens dan Sams (1997) menjelaskan bahwa mekanisme stimulasi listrik 

bertanggung jawab dalam memperbaiki keempukan daging, mempercepat 

perkembangan rigormortis, dan gangguan fisik pada serabut otot. Veeramuthu 

dan Sams (1999) melaporkan bahwa adanya stimulasi listrik mengakibatkan 

respon keempukan menjadi lebih tinggi, hal ini ada hubungannya dengan 

kerusakan myiofibril dan peningkatan panjang sarkomer dibandingkan dengan pH 

dan rata-rata hilangnya ATP. Craig et al., (1999) dalam penelitiannya 

menyebutkan bahwa pemingsanan dengan listrik dan stimulasi listrik pada ayam 

broiler memberikan pengaruh nyata pada pengeluaran darah, pH, nilai R (rasio 

ionosin dengan adenosin), panjang sarkomer, warna, nilai shear (daya putus), dan 

ada interaksi antara keduanya.  

Stimulasi listrik segera setelah pemotongan mempercepat penurunan pH 

normal daging dan meningkatkan keempukan selama pelayuan (Anonymous, 

2004c). Menurut Polidori, Lee, Kauffman, Marsh, (1999) stimulasi listrik segera 

setelah pemotongan mempercepat permulaan rigormortis, mempercepat 

penurunan pH otot pada kambing dan sapi serta menghindarkan pengaruh 

kekerasan dari cold shortening dan thaw shortening. 

Percobaan MRC (Meat Research Corporation) menunjukkan bahwa 

stimulasi listrik memainkan peranan positif dalam memperbaiki keempukan, 

asalkan secara penuh diintegrasikan dengan pemotongan dan prosedur 

pemotongan (Anonymous, 2004b). Penelitian Purnomo, dkk., (1999) 
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menunjukkan bahwa stimulasi listrik memberikan pengaruh nyata pada pH dan 

keempukan otot Bicep femoris dan Semimembranosus kambing Peranakan 

Etawah. 

Menurut Soeparno (1998) dan Purnomo, dkk., (1999) penggunaan frekuensi 

dan tegangan listrik tinggi sangat membahayakan keselamatan pekerja, selain itu 

kerusakan daging cukup tinggi, sehingga penggunaan tegangan rendah lebih 

menguntungkan, tetapi pada karkas sapi penggunaan tegangan rendah lebih 

memberikan pengaruh yang kurang konsisten terhadap keempukan maupun 

palatabilitas, ini didukung juga oleh Pearson dan Dutson (1985) yang menyatakan 

bahwa stimulasi listrik dengan tegangan rendah tidak menghasilkan pengaruh 

nyata pada nilai pH daging domba jika dibandingkan dengan stimulasi tegangan 

tinggi. 

Suyatno, dkk.,(2002) menyatakan bahwa stimulasi listrik dengan 

menggunakan tegangan listrik 220 V memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

keempukan dan WHC daging ayam petelur afkir yang ditunjukkan dengan 

meningkatnya keempukan dan menurunnya nilai WHC dibandingkan dengan 

daging ayam petelur afkir yang tidak distimulasi listrik.  
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak 

Universitas Brawijaya Malang dan Laboratorium Pusat Antar Universitas Pangan 

dan Gizi Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Waktu penelitian dilaksanakan 

pada bulan Maret – April 2006. 

 
3.2. Materi Penelitian 

Materi yang  digunakan dalam penelitian ini adalah ayam petelur afkir dari 

strain Isa brown sebanyak 15 ekor, dengan jenis kelamin betina dan berumur 24 

bulan dengan bobot hidup 1,7-1,8 Kg. Ayam diambil dari peternakan Bapak 

Rokhan desa Sumber Diren, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Pakan yang 

digunakan selama pemeliharaan adalah campuran dari konsentrat (produksi PT. 

Sierad), jagung dan bekatul, dengan imbangan pakan: 28,57% konsentrat : 

45,72% jagung : 25,72% bekatul.  

Sampel yang digunakan untuk pengujian adalah bagian otot Pectoralis 

major. Bagian kanan otot Pectoralis major digunakan untuk pengujian cooking 

loss dan WHC, bagian kiri digunakan untuk pengujian pH, keempukan, dan kadar 

air.  

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah stimulator listrik (hasil 

rancangan sendiri) dengan input 220 V. Output yang dihasilkan alat ini adalah 110 

V dan 220 V, dengan panjang gelombang 50 Hz jenis AC, dan kuat arus 1 amper. 

Pengaturan impuls dapat dilakukan secara otomatis maupun manual (1 detik on-1 
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detik off) selama waktu yang diperlukan. Tipe elektroda yang digunakan adalah 

tipe penjepit. Foto stimulator listrik dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Foto Stimulator listrik 

 

Peralatan lain yang digunakan adalah Universal Testing Instrument (model 

Lloyd), timbangan analitik merek Mettler AJ150, pH meter merek Schott Gerate 

C6 804, eksikator, alat beban untuk mengukur WHC, botol timbang, oven merek 

WTC Binder, kompor gas, panci, pisau pemotong daging, gelas ukur 100 ml, 

pipet ukur, telenan, plat kaca, termometer, vacuum pack, beaker glass 250 ml, dan 

water bath merek Memmert, Styrofoam box, timbangan merek Turbo (kapasitas 3 

Kg), alat penggantung karkas (rancangan sendiri), alat pemberat untuk uji cooking 

loss (rancangan sendiri), Stavolt-600VA merek Kenika dan Kamera. Bahan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah aquades, air, kertas saring Whatman No. 

42, kantong plastik, air, es batu untuk pendingin dalam pendistribusian sampel 

(Malang-Yogyakarta) dan tissue. 
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3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode percobaan. Percobaan 

dilakukan dengan menggunakan berbagai tingkat tegangan listrik dan 

pengaruhnya diamati pada otot Pectoralis major.  

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan dengan 2 perlakuan, 

yaitu tegangan listrik dan waktu stimulasi listrik pada karkas ayam petelur afkir. 

Dua faktor tersebut dikombinasi secara acak dan setiap perlakuan dilakukan 

pengulangan sebanyak tiga kali, sehingga rancangan penelitian yang digunakan 

adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial.  

• Faktor I         : Tegangan listrik (V) 

 V1   : Voltase 110  

 V2 : Voltase 220  

• Faktor II : Lama stimulasi (T) 

 T1  : 1 menit 

 T2 : 2 menit 

  
Dari kedua faktor tersebut, maka diperoleh kombinasi perlakuan 

sebagaimana yang tersaji dalam tabel 1 

 
Tabel 1. Kombinasi perlakuan tingkat Tegangan dan Lama Stimulasi listrik. 
 

Tegangan Listrik (V) Lama Stimulasi (T) 
1 Menit (T1) 2 Menit (T2) 

110 (V1) V1T1 V1T2 
220 (V2) V2T1 V2T2 
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3.4.   Prosedur Percobaan 

 
3.4.1.  Pengambilan Ayam 

Proses pengambilan ayam  diawali dengan melakukan seleksi terhadap 

kondisi kesehatan dan bobot hidup di tempat pemeliharaan. Ayam diambil 1 hari 

sebelum pelaksanaan penelitian dan pendistribusiannya dilakukan menggunakan 

angkutan umum. Jarak dari tempat pemeliharaan (Kabupaten Blitar) sampai ke 

tempat tujuan (Kota Malang) adalah 76 Km dan waktu ± 2,5 jam. Ayam 

diistirahatkan ± 12 jam sebelum dipotong. 

 
3.4.2.  Prosedur pemotongan dan stimulasi listrik pada ayam 

Ayam dipotong secara islam dan pemotongan dilakukan secara manual, 

setelah pemotongan dan eviscerasi dilakukan penimbangan karkas. Stimulasi 

listrik dilakukan pada tiap tegangan dan tiap waktu sesuai dengan metode yang 

digunakan dengan meletakkan elektroda positif pada leher dan elektroda negatif 

pada kaki, 15 menit postmortem (setelah dilakukan penghilangan bulu dan 

viscera). Skema prosedur penelitian dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
3.4.3.  Prosedur pengambilan sampel 

Karkas yang telah mengalami stimulasi listrik disimpan dalam lemari es 

(suhu 2 - 4˚C). Deboning dilakukan pada 1 jam postmortem, dengan mengambil 

sampel dari bagian otot Pectoralis major. 
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• Dipotong 
• Dilakukan penghilangan bulu dan 

pengeluaran jerohan 
 
 
 
 
 

• Perlakuan tanpa stimulasi listrik 
• Stimulasi listrik dengan tegangan 

110 V dan 220 V selama 1 menit dan 
2 menit dengan elektroda positif 
diletakkan pada leher dan elektroda 
negatif pada kaki, 15 menit setelah 
pemotongan 

 
 
 
 
Diambil bagian Pectoralis major  
 
 
 
 
 

 
     

Gambar 2. Skema prosedur penelitian 
 
 
3.5.   Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah  

3.5.1.  Kadar air 

Pengukuran kadar air dilakukan berdasarkan metode AOAC (1980). 

Prosedur pengukurannya dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

 

 

AYAM 

PERLAKUAN 

KARKAS 

Analisa kadar air, pH, susut masak,  
WHC, dan keempukan 
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3.5.2.  pH 

Pengukuran pH daging dilakukan mengunakan pH meter, menurut 

metode Sudarmadji, dkk., (1997). Prosedur pengukurannya dapat dilihat 

pada Lampiran 2. 

3.5.3.  Cooking loss 

Pengukuran cooking loss dilakukan berdasarkan metode Bouton et al., 

(1976). Prosedur pengukurannya dapat dilihat pada Lampiran 3. 

3.5.4 Water Holding Capacity (WHC) 

Pengukuran WHC dilakukan berdasarkan metode Hamm yang disitasi 

oleh Soeparno (1998). Prosedur pengukurannya dapat dilihat pada    

Lampiran 4. 

3.5.5 Keempukan 

Pengukuran keempukan dilakukan dengan menggunakan alat 

Universal Instrument Machine Model Lloyd (Carballo et al., 1996). 

Prosedur pengukurannya dapat dilihat pada Lampiran 5. 

 
3.5.    Analisa Data 

Data yang diperoleh dianalisis secara statistik dengan menggunakan analisis 

ragam (ANOVA), apabila analisis ragam menunjukkan perbedaan pengaruh yang 

nyata (P<0,05) diantara perlakuan, akan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD) (Yitnosumarto, 1991). 
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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. 

• Stimulasi listrik adalah getaran terusan pada karkas dengan meletakkan 

kutub positif pada leher dan kutub negatif pada kloaka setelah kematian 

untuk menyebabkan kontraksi otot. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
1.  Pengaruh tegangan dan lama stimulasi listrik terhadap kadar air. 

 
Data dalam Tabel 2. adalah hasil rata-rata nilai kadar air otot Pectoralis 

major ayam petelur afkir dengan perlakuan tegangan stimulasi listrik dan lama 

stimulasi listrik. 

 
Tabel 2. Rata-rata kadar air (%) otot Pectoralis major ayam petelur afkir pada 

masing-masing perlakuan tingkat tegangan stimulasi listrik dan lama 
stimulasi listrik. 

 
Tegangan Listrik (V) Lama Stimulasi (T) Rata-rata 

1 Menit (T1) 2 Menit (T2) 
110 V (V1) 74,4755 ± 1,91 72,8932 ± 0,27 73,6843 ± 1,12 
220 V (V2) 74,2930 ± 1,85 72,4857 ± 0,67 73,3893 ± 1,28 
Rata-rata 74,3842 ± 0,13 72,6894 ± 0,29  

Perlakuan kontrol (tanpa stimulasi) = 78,1959% 
  

Hasil analisis ragam (Lampiran 6) menunjukkan bahwa perlakuan 

tegangan stimulasi listrik (V), lama stimulasi listrik (T) dan interaksi antara 

keduanya (V-T) tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap kadar 

air hal ini diduga karena interval antar perlakuan yang terlalu besar dan 

mengakibatkan keragaman yang besar. Hanafiah (1991) menyatakan bahwa 

keragaman yang besar akan menyebabkan tidak adanya perlakuan yang menonjol 

(nyata).  

Pada penelitian diperoleh hasil adanya kecenderungan penurunan nilai 

kadar air. Penurunan nilai kadar air ini ternyata berbanding lurus dengan 

peningkatan nilai tegangan dan lama stimulasi listrik pada tiap perlakuan, hal ini 

diduga karena pada daging yang distimulasi dengan tegangan dan lama stimulasi 
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yang lebih besar menimbulkan kenaikan temperatur yang lebih tinggi dan 

mengakibatkan kerusakan filamen-filamen protein dan struktur serabut otot lebih 

besar sehingga protein akan kehilangan kemampuan untuk mengikat cairan serta 

struktur daging menjadi longgar dibandingkan dengan daging yang distimulasi 

dengan menggunakan tegangan dan lama stimulasi yang lebih rendah. 

Hasil penelititan Al Awwaly (1998) juga menunjukkan bahwa semakin 

tinggi tegangan stimulasi listrik yang digunakan dan semakin lama pelayuan 

sampai 24 jam pertama postmortem menyebabkan penurunan kadar air. 

Purnomo dkk., (1998) menyatakan bahwa stimulasi listrik akan 

mengakibatkan penurunan pH daging yang lebih cepat dibandingkan dengan yang 

tidak distimulasi listrik, sehingga pH yang dihasilkan juga lebih rendah dan 

berbanding lurus dengan jumlah asam laktat yang dihasilkan yang juga 

dipengaruhi jumlah glikogen yang tersedia yang mempengaruhi besarnya daya 

ikat air oleh protein.  

 
2.   Pengaruh tegangan dan lama stimulasi listrik terhadap pH 

Data dalam Tabel 3. adalah hasil rata-rata nilai pH otot Pectoralis major 

ayam petelur afkir dengan perlakuan tegangan stimulasi listrik dan lama stimulasi 

listrik.  

Tabel 3. Rata-rata nilai pH otot Pectoralis major ayam petelur afkir pada masing-
masing perlakuan tingkat tegangan stimulasi listrik dan lama stimulasi 
listrik. 

 
Tegangan Listrik (V) Lama Stimulasi (T) Rata-rata 

1 Menit (T1) 2 Menit (T2) 
110 V (V1) 5,68 ± 0,03 5,98 ± 0,08 5,83 ± 0,21 
220 V (V2) 5,76 ± 0,19 5,95 ± 0,23 5,85 ± 0,13 
Rata-rata 5,72 ± 0,06 5,96 ± 0,02  

Perlakuan kontrol (tanpa stimulasi) = 6,16 
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Hasil analisis ragam (Lampiran 7) menunjukkan bahwa perlakuan 

tegangan stimulasi listrik (V), lama stimulasi listrik (T) dan interaksi antara 

keduanya (V-T) pada ayam petelur afkir tidak memberikan pengaruh yang nyata 

(P>0,05) terhadap pH.  

Pada penelitian tersebut ternyata diperoleh data bahwa nilai pH daging 

yang mengalami stimulasi listrik adalah 5,7250 cenderung lebih rendah dari pada 

daging yang tidak mengalami stimulasi listrik/kontrol yaitu 6,1667. Salomon 

(1986) dalam Purnomo dkk., (1998) menyatakan bahwa stimulasi listrik akan 

mengakibatkan penurunan pH daging yang lebih cepat dibandingkan dengan yang 

tidak distimulasi listrik, sehingga pH yang dihasilkan juga lebih rendah. 

Penurunan pH ini diakibatkan oleh peningkatan aktivitas enzim-enzim glikolitik. 

Selain karena peningkatan aktivitas enzim-enzim glikolitik, penurunan pH yang 

cepat diduga akibat dari peningkatan transpor proton (H) karena adanya arus 

elektron pada otot-otot selama proses stimulasi listrik ber-langsung. Menurut teori 

Chemiosmosis yang dikemukakan oleh Peter Mitchel (Soetarmi dan Sugiri, 1991), 

bahwa arus elektron dapat mengkibatkan terjadinya transpor proton (H) keluar 

membran mitokondria. Konsentrasi proton (H) yang tinggi sebelah luar membran 

mitokondria akan menurunkan pH (menjadi lebih asam), karena pada dasarnya pH 

adalah ukuran kuantitatif dari konsentrasi proton (H). 

Data dalam Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai pH yang paling rendah 

adalah pada perlakuan V1T1 (tegangan stimulasi 110 V dengan lama stimulasi 1 

menit) yaitu 5,6833 dan terjadi peningkatan nilai pH yang berbanding lurus 

dengan bertambahnya lama stimulasi pada tegangan yang sama, hal ini diduga 

karena kandungan ATP dan glikogen pada ayam yang distimulasi dengan 
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tegangan 110 V lebih sedikit sehingga lebih cepat habis untuk diubah menjadi 

asam laktat dan penurunan pH-pun menjadi lebih cepat. Sebaliknya pada ayam 

yang distimulasi dengan tegangan 220 V, kandungan ATP dan glikogennya lebih 

besar sehingga penurunan pH menjadi lebih lambat dan pada saat pengukuran pH 

dihasilkan nilai pH yang lebih tinggi daripada nilai pH daging ayam yang 

distimulasi dengan tegangan 110 V.  

 
3.   Pengaruh tegangan dan lama stimulasi listrik terhadap cooking loss 

Data dalam Tabel 4 adalah hasil rata-rata nilai cooking loss otot 

Pectoralis major ayam petelur afkir dengan perlakuan tegangan stimulasi listrik 

dan lama stimulasi listrik.  

 
Tabel 4. Rata-rata cooking loss (%) otot Pectoralis major ayam petelur afkir pada 

masing-masing perlakuan tingkat tegangan stimulasi listrik dan lama 
stimulasi listrik. 

 
Tegangan Listrik (V) Lama Stimulasi (T) Rata-rata 

1 Menit (T1) 2 Menit (T2) 
110 V (V1) 25,0728 ± 0,42 26,2719 ± 1,20 25,6723 ± 0,85 
220 V (V2) 26,5168 ± 1,23 26,5431 ± 0,96 26,5299 ± 0,02 
Rata-rata 25,7948 ± 1,02 26,4075 ± 0,19  

Perlakuan kontrol (tanpa stimulasi) = 23,2311% 
 

Hasil analisis ragam (Lampiran 8) menunjukkan bahwa perlakuan 

tegangan stimulasi listrik (V), lama stimulasi listrik (T) maupun interaksi antara 

keduanya (V-T) tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap 

cooking loss, hal ini diperkirakan karena besarnya interval antar perlakuan yang 

mengakibatkan keragaman yang besar pula, hal ini sesuai dengan pernyataan 

Hanafiah, (1991) bahwa keragaman yang semakin kecil berarti derajat kejituan 

dan keandalan akan makin tinggi dan akan makin tinggi pula keabsahan (validitas) 
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kesimpulan yang diperoleh dari percobaan, sebaliknya keragaman yang 

tinggi.mengakibatkan tidak adanya perlakuan yang menonjol (nyata). 

Pada Tabel 4 terlihat bahwa cooking loss tertinggi adalah 26,5431% 

(V2T2) dan cooking loss terendah adalah 23,2311% (kontrol). Louis, Young, Buhr, 

dan Lyon (1997) melaporkan cooking loss tetap stabil tanpa memperhatikan 

waktu pelayuan, tetapi cooking loss cenderung meningkat pada karkas yang 

distimulasi listrik dengan pelayuan lebih dari 30 menit. Penelitian sebelumnya 

oleh Owens and Sams (1997) menunjukkan tidak ada pengaruh konsisten dari 

stimulasi listrik pada cooking loss. 

Data dalam Tabel 4 juga menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan 

nilai cooking loss searah dengan tingkat tegangan dan lama stimulasi, hal ini 

diduga karena pada daging yang distimulasi dengan tegangan dan lama stimulasi 

yang lebih besar menimbulkan kenaikan temperatur yang lebih tinggi dan 

mengakibatkan kerusakan filamen-filamen protein dan struktur serabut otot yang 

lebih besar sehingga protein akan kehilangan kemampuan untuk mengikat cairan 

serta struktur daging menjadi longgar dibandingkan dengan daging yang 

distimulasi dengan menggunakan tegangan dan lama stimulasi yang lebih rendah.  

Hasil penelitian Kranen (2003) juga menunjukkan bahwa tingkat 

tegangan yang tinggi menghasilkan kehilangan cairan yang lebih tinggi dalam 

sifat fungsional (functional properties) dan keutuhan otot dibandingkan dengan 

stimulasi listrik pada tegangan rendah. Laporan ini menganggap bahwa pengaruh 

stimulasi listrik pada moisture binding mungkin agak sedikit bervariasi tergantung 

pada kondisi stimulasi.  
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4.   Pengaruh tegangan dan lama stimulasi listrik terhadap WHC 

Data dalam Tabel 5 adalah hasil rata-rata nilai WHC otot Pectoralis 

major ayam petelur afkir dengan perlakuan tegangan stimulasi listrik dan lama 

stimulasi listrik.  

 
Tabel 5. Rata-rata nilai WHC (%) otot Pectoralis major ayam petelur afkir pada 

masing-masing perlakuan tingkat tegangan stimulasi listrik dan lama 
stimulasi listrik. 

 
Tegangan Listrik (V) Lama Stimulasi (T) Rata-rata 

1 Menit (T1) 2 Menit (T2) 
110 V (V1) 29,5616 ± 5,34 38,1405 ± 6,65 33,8510 ± 6,07 
220 V (V2) 26,9024 ± 12,15 24,8690 ± 5,93 25,8857 ± 1,44 
Rata-rata 28,2320 ± 1,88 31,5047 ± 9,38  

Perlakuan kontrol (tanpa stimulasi) = 36,9269% 
 

 
Hasil analisis ragam (Lampiran 9) menunjukkan bahwa perlakuan 

tegangan stimulasi listrik (V), lama stimulasi listrik (T) maupun interaksi antara 

keduanya (V-T) tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap WHC. 

Hal ini diduga karena perbedaan nilai pH dari setiap sampel yang cukup kecil dan 

kemungkinan lain adalah metode pengukuran WHC yang digunakan. Menurut 

Bouton et al., (1971); dan Wismer-Pedersen (1971), WHC dipengaruhi oleh nilai 

pH, WHC menurun apabila nilai pH tinggi (sekitar 7-10) sampai pada pH titik 

isoelektrik protein-protein daging (sekitar 5,0-5,1). Hasil penelitian Purnomo, 

dkk., (1998) menunjukkan bahwa WHC otot Longissimus dorsi kambing 

Peranakan Etawah yang distimulasi listrik dan dibandingkan dengan kontrol, 

keduanya tidak menunjukkan perbedaan yang nyata jika WHC diukur dengan 

metode pengepresan, tetapi WHC akan berbeda nyata jika diukur dengan metode 

penggaraman. 
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Purnomo, dkk., (1998) menyatakan bahwa secara umum stimulasi listrik 

berpengaruh sangat kecil terhadap WHC dan pengaruh tersebut tidak konsisten. 

Nilai WHC otot dipengaruhi oleh nilai pH-nya, sebagaimana yang 

terlihat pada Tabel 3 dan Tabel 5, bahwa nilai pH sampel V1T2 yang lebih tinggi 

menunjukkan WHC yang cenderung lebih tinggi pula. Menurut Barbut (1993); 

Waris dan Brown (1987); Lyon et al., (1989), penurunan nilai pH akibat 

percepatan glikolisis postmortem dihubungkan dengan kehilangan WHC. Offer 

dan Knight (1988) menjelaskan bahwa kondisi pH yang rendah dan suhu yang 

tinggi dalam otot postmortem menurunkan WHC oleh daging, pengaruh ini 

dilengkapi oleh denaturasi protein otot terutama miosin. 

Menurut Purnomo, dkk., (1998), stimulasi listrik dapat mengakibatkan 

kerusakan fisik dari serabut-serabut otot yang diakibatkan oleh kontraksi otot 

yang berlebihan selama proses stimulasi listrik berlangsung, sehingga lebih 

banyak air yang dibebaskan ke ruang ekstraseluler, akibatnya nilai WHC akan 

berkurang. Selain itu menurut Soeparno (1992), laju penurunan pH yang sangat 

cepat pada kedua otot yang distimulasi listrik akan mengakibatkan filamen aktin 

dan miosin saling mendekat sehingga ruang diantara filamen-filamen tersebut 

menjadi lebih kecil serta banyak air yang berasosiasi dengan protein otot akan 

bebas meninggalkan serabut otot dan menurunkan WHC oleh protein. 
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5.  Pengaruh tegangan dan lama stimulasi listrik terhadap keempukan 

Data dalam Tabel 6 adalah hasil rata-rata nilai keempukan otot 

Pectoralis major ayam petelur afkir dengan perlakuan tegangan stimulasi listrik 

dan lama stimulasi listrik.  

 
Tabel 6. Rata-rata nilai keempukan (N) otot Pectoralis major ayam petelur afkir 

pada masing-masing perlakuan tingkat tegangan stimulasi listrik dan 
lama stimulasi listrik. 

 
Tegangan Listrik (V) Lama Stimulasi (T) Rata-rata 

1 Menit (T1) 2 Menit (T2) 
110 V (V1) 17,0387 ± 17,20 14,4963 ± 3,90 15,7675 ± 1,80 
220 V (V2) 9,2107 ± 4,21 9,5352 ± 5,26 9,3729 ± 0,23 
Rata-rata 13,2869 ± 5,31 11,8535 ± 3,74  

Perlakuan kontrol (tanpa stimulasi) = 9,7843 N 
 

 
Hasil analisis ragam (Lampiran 10) menunjukkan bahwa perlakuan 

tegangan stimulasi listrik (V), lama stimulasi listrik (T) maupun interaksi antara 

keduanya (V-T) tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap nilai 

keempukan, tidak adanya perbedaan pada hasil penelitian ini mungkin 

dikarenakan besarnya interval antar perlakuan yang mengakibatkan keragaman 

yang besar pula, hal ini sesuai dengan pernyataan Hanafiah, (1991) bahwa 

keragaman yang semakin kecil berarti derajat kejituan dan keandalan akan makin 

tinggi dan akan makin tinggi pula keabsahan (validitas) kesimpulan yang 

diperoleh dari percobaan, sebaliknya keragaman yang tinggi.mengakibatkan tidak 

adanya perlakuan yang menonjol (nyata). 

Data dalam Tabel 6 menunjukkan bahwa besarnya penurunan nilai pH 

yang cukup kecil diperkirakan menjadi indikasi rendahnya taraf tegangan 

stimulasi listrik dan menjadi salah satu penyebab perbedaan respon keempukan 

pada setiap sampel. Young et al., (2005b) menjelaskan bahwa pH adalah indikator 
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pengembangan rigor mortis dan ini dihubungkan dengan penurunan nilai daya 

putus yang disebabkan stimulasi listrik pada daging unggas. 

Kemungkinan lain dari rendahnya respon keempukan dari daging yang 

diamati adalah pelaksanaan deboning karkas yang dilakukan pada 1 jam setelah 

postmortem. Hasil penelititan Zocchi dan Sams (1999) menunjukkan bahwa daya 

putus Allo Kramer dari daging broiler yang di stimulasi listrik dan deboning pada 

2 jam dan kontrol 4 jam secara statistik tidak berbeda nyata diantara yang lain dan 

sebagian sampel yang mengalami perlakuan tersebut secara nyata mempunyai 

nilai putus yang lebih rendah dari kontrol 1 jam. Owens dan Sams (1997) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa stimulasi listrik mempunyai pengaruh yang 

kecil dalam meningkatkan keempukan daging dada itik yang deboning-nya 

dilakukan dengan segera. 

Pada Tabel 6 terlihat bahwa keempukan yang tertinggi terdapat pada 

sampel V1T1 dan V1T2 yaitu 17,0387 N dan 14,4963 N dimana tegangan stimulasi 

listrik yang digunakan adalah 110 V sedangkan pada sampel yang diberikan 

perlakuan tegangan stimulasi listrik 220 V (V2T1 dan V2T2) nilai keempukannya 

adalah 9,2107 N dan 9,5352 N di bawah nilai keempukan kontrol  yaitu 9,7843 N 

mungkin ini dikarenakan adanya pemasakan otot daging akibat adanya tegangan 

listrik dan lama waktu pelaksanaan stimulasi listrik yang membuat nilai 

keempukan menjadi kecil. 

Tegangan stimulasi listrik memberikan pengaruh yang tidak konsisten 

terhadap nilai keempukan, sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 6, pada 

tegangan listrik 110 V dengan lama stimulasi 1 menit (V1T1) lebih memberikan 

pengaruh terhadap keempukan di banding dengan lama stimulasi 2 menit (V1T2) 
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begitu juga pada tegangan listrik 220 V dengan lama stimulasi 1 menit (V2T1) 

cenderung lebih empuk dibanding dengan lama stimulasi 2 menit (V2T2). 

Menurut Pearson dan Dutson (1985), stimulasi listrik tegangan rendah 

mempunyai pengaruh yang sama dengan stimulasi listrik tegangan tinggi terhadap 

kualitas karkas, tetapi stimulasi tegangan rendah tidak seefektif tegangan tinggi 

dalam memperbaiki keempukan. Lee, Polidori, Kauffman, dan Kim (2000) 

menjelaskan bahwa stimulasi tegangan rendah diperkenalkan sebagai modifikasi 

dari metode stimulasi listrik yang aman, tetapi metode ini tidak dapat diharapkan 

memproduksi kerusakan serat yang banyak seperti stimulasi listrik tegangan 

tinggi. 

Pemberian stimulasi listrik dapat mempengaruhi akselerasi metabolisme 

otot (Owens dan Sams. 1997). Akselerasi metabolisme otot membentu 

mengurangi kesempatan terjadinya cold shortening saat daging berada dalam 

chiller atau pemendekan sarcomere yang dapat terjadi saat deboning. Ketika 

metabolisme terakselerasi, ATP-pun cepat dihabiskan. Berkurangnya ATP dalam 

otot, maka energi di dalam otot pun menjadi sedikit sehingga kemungkinan 

terjadinya pemendekan akibat adanya kontraksi sarcomere-sarcomere menjadi 

kecil. Karena status kontraktil otot merupakan salah satu faktor utama dalam hal 

keempukan. Stimulasi listrik pada unggas dapat mengahambat aktivitas enzim 

proteolitik yang mendegradasi protein-protein berkenaan saat terjadinya 

penurunan pH yang sangat cepat. (Owens dan Sams. 1997). Suyatno dkk., (2002) 

mendukung pernyataan ini dengan melaporkan hasil penelitiannya dimana 

menurut hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan keempukan 

yang sangat nyata antara daging yang tidak di stimulasi listrik dengan daging yang 
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distimulasi listrik, artinya stimulasi listrik meningkatkan keempukan daging ayam 

petelur afkir. Hal ini disebabkan pada daging yang di stimulasi listrik terjadi 

kontraksi yang merangsang kerja enzim katepsin untuk memecah ikatan 

aktomiosin dan merusak serabut otot. Soeparno (1992) menyatakan bahwa 

penyebab utama kealotan daging adalah pemendekan otot postmortem, dan 

pemendekan otot ini dapat dikurangi atau dicegah dengan cara stimulasi listrik 

terhadap karkas pre rigor. 

 

4.6. Perlakuan Terbaik 

Hasil analisis ragam seperti terlihat pada Lampiran 6-10 menunjukkan 

bahwa perlakuan tegangan dan lama stimulasi listrik yang diberikan secara umum 

tidak menunjukkan adanya perbedaan, namun jika dibandingkan dengan kontrol 

maka pemberian perlakuan cenderung memberikan peningkatan kualitas yang 

lebih baik dan diantara semua perlakuan yang memberikan peningkatan kualitas 

secara keseluruhan adalah perlakuan V1T1 karena dengan tegangan yang tidak 

terlalu besar (lebih aman dan tidak membahayakan manusia) dan lama stimulasi 

hanya 1 menit (efisiensi waktu) dapat menghasilkan nilai pH dan cooking loss 

yang cenderung lebih rendah, sedangkan nilai kadar air dan WHC yang dihasilkan 

cenderung tinggi dan kualitas nilai keempukan yang cenderung tinggi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Perlakuan tegangan stimulasi listrik pada ayam petelur afkir terhadap nilai 

kadar air, pH, cooking loss, WHC dan keempukan tidak menunjukkan 

adanya pengaruh yang nyata (P>0,05). 

2. Tegangan dan lama stimulasi listrik yang menghasilkan perlakuan terbaik 

adalah stimulasi listrik dengan tegangan sebesar 110 V dan lama stimulasi 

listrik 1 menit (V1T1). 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan untuk dilakukan penelititan 

lebih lanjut dengan menggunakan tegangan listrik yang lebih besar atau waktu 

pelaksanaan stimulasi yang lebih lama dengan pelaksanaan yang sesegera 

mungkin selain itu juga disarankan untuk melakukan pengulangan yang lebih 

banyak untuk menghindari terjadinya data ekstrem karena keragaman yang tinggi 

yang akan mengakibatkan tidak adanya perbedaan pada analisis ragam. 
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Lampiran 1.  Prosedur pengukuran kadar air menggunakan cara AOAC 
(1980). 

 

1. Sampel yang akan diukur kadar airnya ditimbang sebanyak 1 sampai 2 

gram dalam botol timbang yang telah diketahui beratnya. 

2. Sampel dipanaskan dalam oven dengan suhu 100 – 105˚C selama 24 

jam. 

3. Sampel yang telah dioven didinginkan dalam eksikator dan ditimbang. 

Kadar air dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

Kadar air = Berat awal sample (g) – Berat sample setelah dioven (g) x100 % 
                                                    Berat awal sample (g) 
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Lampiran 2. Prosedur pengukuran pH menggunakan pH meter menurut 
Sudarmadji dkk., (1997). 

 

1. Test Mode Selective diatur pada posisi pH 

2. Lakukan kalibrasi, dengan cara elektroda pada pH meter dimasukkan 

dalam larutan buffer pH 7, kemudian dibilas dengan aquades dan 

dikeringkan dengan menggunakan kertas tissue, setelah dimasukkan 

dalam buffer 4. 

3. Elektroda dibilas dengan menggunakan aquades dan dekeringkan 

dengan tissue, kemudian dimasukkan dalam sampel yang telah 

dihaluskan. 

4. setelah konstan, angka yang ditunjukkan pada pH meter dicatat. 
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Lampiran 3. Prosedur pengukuran cooking loss menurut Bouton et al., 
(1976). 

 
 

1. Ambil sampel daging berbentuk balok. 

2. Sampel ditimbang (± 20 g) dan dimasukkan dalam plastic polyethylene 

yang panjangnya 15 cm dan lebar 10 cm dengan ketebalan 0,05 cm. 

3. Plastik tersebut ditandai dengan label yang berisi kode perlakuan. 

4. Plastik dijepit dan dimasukkan dalam water bath dengan suhu 80˚C 

selama 30 menit. 

5. sample dikeluarkan dari water bath dan didinginkan dengan air mengalir 

pada suhu kamar. 

6. Sampel dikeluarkan dari plastic polyethylene  dan dikeringkan dengan 

kertas tissue pada permukaannya tanpa memeras atau menekannya. 

7. Sampel kemudian ditimbang. 

 
Perhitungan cooking loss adalah sebagai berikut : 
 
 
Cooking loss = Berat awal sampel (g) – Berat  setelah pemasakan (g) x 100% 
                                          Berat awal sampel (g) 
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Lampiran 4. Prosedur pengukuran WHC (Water Holding Capacity) 
menggunakan metode Hamm yang disitasi oleh Soeparno 
(1998). 

 
 

1. Sampel ditimbang sebanyak 0,3 gram, kemudian dipress pada kertas 

saring Whatman No. 42 yang diletakkan di antara 2 plat kaca dengan 

beban 35 Kg selama 5 menit. 

2. Daerah area basah dari sampel yang telah dipress pada kertas saring 

kemudian digambar pada plastik dan dipindahkan pada kertas grafik, dari 

gambar diperoleh area basah setelah dikurangi area yang tertutup daging 

(dari total area). 

 
Cara penghitungan WHC : 
 
 
Mg H2O = Area basah (cm2) – 8,0 = x 
                         0,0948 
 
Kadar Air Area Basah =             X             x 100% 
          Berat sampel 
 
 
% WHC = % Kadar air sampel - % Kadar area basah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 62

Lampiran 5. Prosedur pengukuran keempukan dengan menggunakan alat 
Universal Instrument Machine model Llyod (Carballo et al., 
1996). 

 
 

1. Persiapan, menghidupakan alat minimal 30 menit sebelum dipakai. 

2. Menghidupkan program Llyod, memilih untuk pengukuran tekstur dengan 

satu kali penekanan, upper cycle limit 4,0 mm, lower cycle limit 3,0 mm, 

mode compression, extensometer internal, test speed 6,0 mm/min, inch 

speed 20,0 mm/min, width 10,0 mm, depth 10,0 mm dan gauge length 

10,0 mm. 

3. Sampel dipotong-potong berbentuk kubus dengan ukuran 1 x 1 x 1 cm. 

4. Sampel diletakkan dibawah alat penekan kemudian alat dijalankan. 

5. Besarnya ukuran dapat dilihat di layar dengan satuan Newton. 
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Lampiran 6.  Data dan analisis ragam serta UJBD tegangan dan lama 
stimulasi listrik terhadap kadar air  

 
 
 
Tegangan 

Listrik  
(Volt) 

Lama 
Stimulasi  
(menit) 

Ulangan Jumlah Rata-rata 
1 2 3 

V1 
(110 V) 

T1 
(1 menit) 

76,5491 74,1021 72,7752 223,4264 74,4755 

T2 
(2 menit) 

76,3285 72,7103 73,8403 222,8791 74,2930 

V2 
(220 V) 

T1 
(1 menit) 

73,0387 73,0602 72,5807 218,6796 72,8932 

T2 
(2 menit) 

73,1147 72,5690 71,7735 217,4572 72,4857 

 

FAKTOR KOREKSI (FK)  = 

2

1 1 1
,

a b r

i j k
Yijk

a b r
= = =

 
 
 

× ×

∑ ∑ ∑
 

  

 = 
2882.4422

2 2 3× ×
 

  

 = 
778704.1481

12
 

 
 = 64892.0123 
 

JUMLAH KUADRAT (JK) TOTAL  = 
1 1 1

,
a b c

i j k

Yijk
= = =
∑ ∑ ∑  - FK 

 
 = 76.54912 + 74.10212 + ……… + 71.77352 – FK 
 
 = 64916.1683 - 64892.0123 
 
 = 24.1560 
 

JK KELOMPOK  = 

2

1 1 1

,
r a b

k i j

Yijk

a b
= = =

 
 
 

×

∑ ∑∑
- FK 

 = 
2 2 2299.03102  + 292.44162  + 290.96972  

2 2×
 - FK 

 = 
259604.9064

4
- 64892.0123 

 =  9.2143 
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JK PERLAKUAN  =  

2

1 1 1

,
a b r

i j k

Yijk

r
= = =

 
  

∑∑ ∑
- FK 

 =  
2 2 2 2223.4264  + 222.8791  + 218.6796  + 217.4572

3
 - FK 

 = 
194702.7848

3
 - 64892.0123 

 =  8.9160 
 

JK VOLTASE (JKV)  = 

2

1 1 1
,

a b r

i j k
Yijk

b r
= = =

 
 
 

×

∑ ∑∑
- FK 

 = 
( ) ( )2 2223.4264 + 222.8791  + 218.6796 + 217.4572

2 3×
 - FK 

 = 
389403.7758

6
 - 64892.0123 

 =  8.6170 
 

JK WAKTU (JKT)  = 

2

1 1 1
,

b a r

j i k
Yijk

a r
= = =

 
 
 

×

∑ ∑∑
- FK 

 = 
( ) ( )2 2223.4264 + 218.6796  + 222.8791 + 217.4572

2 3×
 - FK 

 = 
389353.6399

6
 - 64892.0123 

 = 0.2610 
 
JK VOLTASE-WAKTU (V-T) = JK PERLAKUAN - JK (V) - JK (T) 

 = 

2

1 1 1
,

a b r

i j k
Yijk

r
= = =

 
 
 

∑∑ ∑
- FK - JKV  - JKT 

 = 8.9160 - 8.6170 – 0.2610 
 
 = 0.2610 
 
JK GALAT  = JK TOTAL - JK KELOMPOK - JK (V) - JK (T) - JK (V-T) 
 
 = 24.1560 - 8.9160 - 8.6170 - 0.0380 - 0.2610 
 
 = 6.0257 
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Tabel 2 arah 
 

Perlakuan Data Kuadrat Total 
V 446,3055 199188,5547   
 436,1367 190215,2211   
   389403,7758 

T 441,5587 194974,0414  
  440,8835 194378,2606  
    389352,3020 
 
  

      
Faktor koreksi      =  64892,0123 
JK total    = 24,1560 
JK perlakuan    = 8,9160 
JK Kelompok    = 9,2143 
JK V    = 8,6170 
JK T    = 0,0380 
JK V-T    = 0,2610 
JK Galat    = 6,0257 
       
 
 

SK db JK KT Fhit 5% 
Kelompok 2 9,2143 4,6072 4,5875   
V 1 8,6170 8,6170 8,5802   13,74 
T 1 0,0380 0,0380 0,0378  13,74  
V-T 1 0,2610 0,2610 0,2599  13,74 
G.Percobaan 6 6,0257 1,0043     
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Lampiran 7.  Data dan analisis ragam serta UJBD tegangan dan lama 
stimulasi listrik terhadap pH  

 
 
 
Tegangan 

Listrik 
(Volt) 

Lama 
Stimulasi 
(menit) 

Ulangan Jumlah Rata-rata 
1 2 3 

V1 
(110 V) 

T1 
(1 menit) 

5,65 5,70 5,70 17,05 5,68 

T2 
(2 menit) 

6,05 6,00 5,90 17,95 5,98 

V2 
(220 V) 

T1 
(1 menit) 

5,55 5,90 5,85 17,30 5,76 

T2 
(2 menit) 

5,70 6,15 6,00 17,85 5,95 

 
Analisis ragam mengacu pada lampiran 6 
 
Table 2 arah 
 

Perlakuan Data Kuadrat Total 
V 36,45 1328,60   
 35,15 1235,52   
     2564,12 

T 35,80 1281,64   
  35,80 1281,64   
      2563,28 

 
 
Faktor Koreksi    =  427,21 
JK total    = 0,58 
JK perlakuan    = 0,24 
JK Kelompok    = 0,0054 
JK V    = 0,14 
JK T    = 0,0000 
JK V-T    = 0,10 
JK Galat    = 0,33 

 
 

SK db JK KT Fhit 5% 
Kelompok 2 0,0054 0,0027 0,04  
V 1 0,14 0,14 2,52 13,74 
T 1 0,0000 0,0000 0,00 13,74 
V-T 1 0,10 0,10 1,80 13,74 
G.Percobaan 6 0,33 0,06   
 
 
 



 67

Lampiran 8.  Data dan analisis ragam serta UJBD tegangan dan lama 
stimulasi listrik  terhadap Cooking loss 

 
 
 
Tegangan 

Listrik  
(Volt) 

Lama 
Stimulasi 
(menit) 

Ulangan Jumlah Rata-rata 
1 2 3 

V1 
(110 V) 

T1 
(1 menit) 

24,6520 25,0651 25,5012 75,2183 25,0728 

T2 
(2 menit) 

27,5219 26,1665 25,1273 78,8157 26,2719 

V2 
(220 V) 

T1 
(1 menit) 

27,6458 26,7035 25,2011 79,5503 26,5168 

T2 
(2 menit) 

25,6466 27,5575 26,4253 79,6293 26,5431 

 
 
Analisis ragam mengacu pada lampiran 6. 
 
tabel 2 arah data kuadrat total 

V 154,0339 23726,4423  
 159,1796 25338,1451  
   49064,5874 

T 154,7686 23953,3041  
  158,4450 25104,8022  
      49058,1062 
 
 
Faktor Koreksi   = 8175,2247 
JK total    = 12,4961 
JK perlakuan   = 4,3645 
JK Kelompok   = 1,7331 
JK V    = 2,2065 
JK T    = 1,1263 
JK V-T    = 1,0316 
JK Galat    = 6,3986 
 
 

SK db JK KT Fhit 5% 
Kelompok 2 1,7331 0,8666 0,8126  
V 1 2,2065 2,2065 2,0690 13,74 
T 1 1,1263 1,1263 1,0561 13,74 
V-T 1 1,0316 1,0316 0,9673 13,74 
G.Percobaan 6 6,3986 1,0664    
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Lampiran 9.  Data dan analisis ragam serta UJBD tegangan dan lama 
stimulasi listrik terhadap WHC 

 
 
 
Tegangan 

Listrik 
(Volt) 

Lama 
Stimulasi 
(menit) 

Ulangan Jumlah Rata-rata 
1 2 3 

V1 
(110 V) 

T1 
(1 menit) 

33,5142 23,4882 31,0823 88,6847 29,5616 

T2 
(2 menit) 

41,8210 42,1327 30,4678 114,4214 38,1405 

V2 
(220 V) 

T1 
(1 menit) 

38,9102 14,6133 27,1839 80,7073 26,9024 

T2 
(2 menit) 

22,9549 20,1302 31,5219 74,6069 24,8690 

 
 
Analisis ragam mengacu pada lampiran 6. 
 
tabel 2 arah data kuadrat total 

V 203,1061 41252,0879  
 155,3142 24122,4852  
   65374,5730 

T 195,1287 38075,1901  
 163,2916 26664,1466  

      64739,3367 
 
 
Faktor koreksi    = 10705,4230 
JK total    = 817,9680 
JK Perlakuan    = 306,9378 
JK Kelompok    = 170,3261 
JK V    = 190,3392 
JK T    = 84,4664 
JK V-T    = 32,1322 
JK Galat    = 340,7041 
 
 

SK db JK KT Fhit 5% 
Kelompok 2 170,3261 85,1631 1,4998  
V 1 190,3392 190,3392 3,3520 13,74 
T 1 84,4664 84,4664 1,4875 13,74 
V-T 1 32,1322 32,1322 0,5659 13,74 
G.Percobaan 6 340,7041 56,7840   
 
 
 



 69

Lampiran 10. Data dan analisis ragam serta UJBD tegangan dan lama 
stimulasi listrik terhadap nilai keempukan 

 
 
 
Tegangan 

Listrik 
(Volt) 

Lama 
Stimulasi 
(menit) 

Ulangan Jumlah Rata-rata 
1 2 3 

V1 
(110 V) 

T1 
(1 menit) 

8,7745 5,5315 36,8100 51,1160 17,0387 

T2 
(2 menit) 

18,8850 13,1610 11,4430 43,4890 14,4963 

V2 
(220 V) 

T2 
(2 menit) 

15,2550 6,6550 5,7220 27,6320 9,2107 

T1 
(1 menit) 

13,5395 5,1500 9,9160 28,6055 9,5352 

 
 
Analisis ragam mengacu pada lampiran 6 
 

tabel 2 arah data kuadrat Total 
V 94,6050 8950,1060   
 56,2375 3162,6564   
     12112,7624 

T 79,7215 6355,5176   
 71,1210 5058,1966   

      11413,7142 
 
 
Faktor koreksi =  1896,1217 
JK total   = 845,1541 
JK perlakuan   = 132,5252 
JK Kelompok   = 153,6812 
JK V   = 122,6720 
JK T   = 6,1640 
JK V-T   = 3,6892 
JK Galat   = 558,9477 
 
 

SK db JK KT Fhit 5% 
Kelompok 2 153,6812 76,8406 0,8248   
V 1 122,6720 122,6720 1,3168 13,74 
T 1 3,6891 3,6891 0,0396 13,74 
V-T 1 6,1640 6,1640 0,0662 13,74 
G.Percobaan 6 558,9477 93,1580     
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