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ABSTRACT 
 

Physical and Chemical Characterization Study of Chuck and Blade (CAB)  
Meat Injected by Multi Premix during storage at 0oC 

 
 

This research was carried out from April to Mei 2009 in the department of 
food technology and applied chemistry laboratory, PT. Charoen Pokphand 
Indonesia, North Jakarta.  The aim of this research was to study the effect of 
physical and chemical characterization Chuck and Blade (CAB) meat Multi 
Premix injection to during storage at 0oC. 

Experimental design used in this research was completely randomized 
design with nested pattern. First factor was P1 (fresh meat), P2 (meat injected by 
pin), P3 (meat injected by Multi Premix solution), and P4 (meat injected by 
deionized water). Second factor that nested to first factor was storage time 0 day, 
7 day, 14 day. The result showed that treatment P1, P2, P3, and P4 showed no 
significant difference (P>0,05) on moisture, pH and Water Holding Capacity 
(WHC) of meat; but there was significant difference (P<0,01) on phosphate 
content, salt content and cooking loss of meat. Storage time that nested to meat 
treatment showed significant difference (P<0,01) on pH, WHC and cooking loss 
moisture, phosphate content, salt content of meat. 

It can be concluded that the meat treatment (P3) caused meat looked pale 
and flabbier than fresh meat; the treatment can’t improved physical  
characterization of meat, whereas the storage time treatment increased the pH and 
kept the WHC value. It is suggested to do further research about injection 
procedure and percentage of Multi Premix, and the effect of time aging and 
storage time to meat that had been injected. 

 
Keywords: Chuck and Blade (CAB), Multi Premix, Physical, Chemical, Storage 
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RINGKASAN 

 
 

STUDI TENTANG KARAKTERISTIK FISIK DAN KIMIA DAGING SAPI 
BAGIAN CHUCK AND BLADE (CAB) YANG DIINJEKSI LARUTAN 

PREMIX MULTI PADA PENYIMPANAN SUHU 0OC 
 
 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan April sampai dengan Mei 2009 di 
Laboratorium Pusat PT. Charoen Pokphand Indonesia, Department of Food 
Technology and Applied Chemistry, Jakarta Utara. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh injeksi manual 
larutan Premix Multi terhadap kualitas daging sapi bagian Chuck And Blade 
(CAB) ditinjau dari karakteristik fisik (pH, cooking loss, WHC) dan kimia (kadar 
air, kadar garam, kadar fosfat) pada penyimpanan suhu 0oC. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat berguna sebagai informasi tentang potensi dan pengaruh 
penggunaan larutan Premix Multi pada daging sapi.  

Materi penelitian adalah daging sapi segar bagian CAB dari jenis sapi 
jantan Peranakan Ongole (PO) berumur ± 2 tahun yang diperoleh dari RPH 
Darma Jaya Tanjung Priok, Jakarta Utara dan Premix Multi, merupakan produk 
yang dimiliki oleh PT. Charoen Pokphand Indonesia yang mengandung bioaktif 
senyawa fosfat, terdiri atas sodium tripolifosfat (STPP), serat (fiber) dari gandum 
dan garam. Rancangan percobaan yang digunakan adalah metode percobaan RAL 
pola tersarang dengan dua faktor perlakuan. Faktor pertama adalah daging segar 
(P1), daging yang ditusuk jarum (P2), daging yang diinjeksi larutan Premix Multi 
(P3), dan daging yang diinjeksi deionized water (P4). Faktor kedua adalah lama 
simpan 0 hari (S0), 7 hari (S7) dan 14 hari (S14). Kombinasi perlakuan sebanyak 
12 (4x3) dengan jumlah ulangan tiga kali. Variabel yang diukur adalah pH, Water 
Holding Capacity (WHC), cooking loss, kadar air, kadar fosfat dan kadar garam. 
Data yang diperoleh dianalisis dengan sidik ragam dan adanya perbedaan 
dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) serta didukung dengan 
analisa deskriptif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan P1, P2, P3 dan P4 tidak 
memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap pH, WHC dan kadar air 
daging; memberikan perbedaan yang nyata (P<0,05) terhadap cooking loss dan 
kadar fosfat daging; memberikan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 
kadar garam daging. Lama simpan memberikan perbedaan yang sangat nyata 
(P<0,01) terhadap pH, WHC, cooking loss, kadar air, kadar fosfat dan kadar 
garam daging. 
 Kesimpulan hasil penelitian bahwa perlakuan injeksi Premix Multi 
menyebabkan daging terlihat pucat dan lembek daripada daging segar; belum 
dapat meningkatkan karakteristik fisik daging; apabila ditinjau dari penyimpanan 
maka P3 dapat meningkatkan pH dan mempertahankan WHC. Disarankan untuk 
melakukan penelitian lebih lanjut tentang prosedur dan persentase penggunaan 
Premix Multi serta lama aging dan lama simpan pada daging yang telah diinjeksi 
Premix Multi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1.  Latar Belakang 

 Industri daging merupakan salah satu industri makanan yang berkembang 

pesat dengan diikuti perkembangan teknologi pengolahan daging. Hal ini 

disebabkan kandungan gizi daging yang lengkap sangat diperlukan oleh semua 

kalangan masyarakat sehingga memungkinkan tingkat permintaan daging akan 

terus meningkat. Saat ini, teknologi pengolahan daging terus dikembangkan untuk 

meningkatkan kualitas produk daging dan olahannya. 

Industri pengolahan daging di negara maju seperti Amerika, menjadikan 

fosfat sebagai bahan untuk membuat daging lebih berkualitas. Berdasarkan 

penelitian Knipe (2004), fosfat memiliki banyak manfaat. Pertama, fosfat dapat 

mengakibatkan daya ikat air pada otot prarigor mengalami kenaikan. Kedua, 

fosfat dapat menaikkan muatan negatif pada otot sehingga pH naik. Ketiga, karena 

adanya muatan negatif pada otot maka terjadi penolakan aliran listrik diantara 

serat-serat daging sehingga terjadi hidrasi pada otot yang mengakibatkan 

permukaan otot menjadi terlihat segar dan tidak lembek tetapi juga tidak terlihat 

kering.  

Menurut Anonim (2009b), larutan fosfat yang digunakan pada daging 

dapat meningkatkan daya tahan juiceness selama pembekuan dan penyimpanan, 

mencegah denaturasi protein, menstabilkan warna produk, mencegah terjadinya 

bunga-bunga kristal, menurunkan susut masak dan meningkatkan lama simpan 

suatu produk. Yoon (2002) juga menambahkan bahwa fosfat yang digunakan pada 

produk unggas untuk beberapa tahun terakhir telah memperbaiki kualitas akhir 
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dari produk unggas dan memberikan fleksibilitas proses yang terbaik. Oleh karena 

itu, penggunaan fosfat pada daging diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

produk daging. 

PT. Charoen Pokphand Indonesia (CPI) merupakan salah satu perusahaan 

pangan di Indonesia yang menggunakan fosfat pada daging. CPI membuat suatu 

produk yang mengandung fosfat yang diberi nama Premix Multi (Premix Multi 

Wunderbar IP-01). Premix Multi berbentuk serbuk, tersusun dari 3 komponen 

yaitu fosfat dengan jenis sodium tripolifosfat (STPP), garam dan serat yang 

berasal dari gandum.  

Sodium tripolifosfat merupakan senyawa inorganik yang berbentuk serbuk 

putih. Menurut Harrison (2000), STPP adalah salah satu fosfat yang ditambahkan 

pada produk daging dengan tujuan untuk meningkatkan pH dan daya ikat air, 

dapat juga digunakan sebagai buffer, emulsifier dan sequestration. Penggunaan 

STPP maksimal pada daging adalah 0,5% (Detienne and Wicker, 1999). 

Menurut Knipe (2004) kombinasi larutan garam dan STPP pada daging 

dengan persentase campuran yang sesuai dapat membuat protein miofibril daging 

menjadi utuh, dapat meningkatkan berat cairan yang ada pada daging dan 

memaksimalkan larutan protein miofibril. Artinya, dengan larutan kombinasi 

antara garam dan sodium tripolifosfat dapat membuat pH daging mengalami 

peningkatan sehingga tampilan daging lebih awet tapi tidak mempengaruhi 

kandungan protein di dalam daging tersebut. Selain itu, serat yang mengandung 

karbohidrat pada Premix Multi dapat membantu fungsi garam dan fosfat dalam 

mengikat air.  



3 
 

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dikaji penggunaan Premix Multi 

yang dapat meningkatkan karakteristik fisik dan kimia daging sapi bagian Chuck 

and Blade (CAB) ditinjau dari karakteristik fisik (pH, cooking loss, WHC) dan 

kimia (kadar air, kadar garam, kadar fosfat) pada penyimpanan suhu 0oC. 

 
1.2.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh injeksi 

larutan Premix Multi terhadap kualitas daging sapi bagian CAB ditinjau dari 

karakteristik fisik (pH, cooking loss, WHC) dan kimia (kadar air, kadar garam, 

kadar fosfat) pada penyimpanan suhu 0oC. 

 
1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh injeksi larutan 

Premix Multi terhadap kualitas daging sapi bagian CAB ditinjau dari karakteristik 

fisik (pH, cooking loss, WHC) dan kimia (kadar air, kadar garam, kadar fosfat) 

pada penyimpanan suhu 0oC. 

 
1.4.  Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini bermanfaat untuk memperoleh informasi tentang potensi dan 

pengaruh penggunaan larutan Premix Multi pada daging sapi. Pada penerapannya, 

informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perusahaan 

industri daging ataupun olahannya serta sebagai pengembangan ilmu dan 

pertimbangan penelitian lebih lanjut. 

 

 

 



4 
 

1.5.  Kerangka Pikir 

 Daging merupakan bahan pangan hewani yang memiliki kandungan gizi 

yang lengkap. Setiap bagian daging mempunyai kualitas yang berbeda tergantung 

komponen penyusunnya. Salah satu cara dalam meningkatkan kualitas daging 

yaitu penggunaan fosfat. Produk fosfat diantaranya adalah Premix Multi dengan 

komposisi fosfat jenis sodium tripolifosfat (40%), garam (30%), serat (20%) yang 

berasal dari gandum. Tujuan injeksi Premix Multi pada CAB adalah untuk 

meningkatkan kualitas produk daging dengan meningkatkan keempukan, flavour 

dan daya ikat air serta menjaga kestabilan pH sehingga membuat daging tetap 

tampak segar dalam waktu yang cukup lama dengan tidak menurunkan nutrisi 

daging. 

Menurut Syamsir (2007), fungsi penggunaan fosfat pada daging yaitu 

pertama, untuk memecah atau memisahkan kompleks aktomiosin menjadi aktin 

dan miosin. Kondisi ini sangat menguntungkan karena miosin akan mudah larut 

dan sifat fungsionalnya lebih baik daripada aktomiosin. Kedua, fosfat berfungsi 

meningkatkan pH, kekuatan ionic dan daya ikat air (WHC) sehingga akan 

meningkatkan rendeman pemasakan (mengurangi susut masak) dan meningkatkan 

juiceness. Menurut Knipe (2004), larutan kombinasi antara garam dan Sodium 

Tripolifosfat, dapat membuat pH daging mengalami peningkatan sehingga 

tampilan daging lebih awet. Penambahan serat pada produk daging menurut 

Rettenmaier and Shone (2009) memiliki kemampuan untuk memperbaiki tekstur, 

mengontrol migrasi air dan mengurangi berat daging yang hilang karena air diikat 

di dalam daging. 
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Penggunaan fosfat pada daging dapat meningkatkan muatan negatif dalam 

daging sehingga pH meningkat dan menyebabkan peningkatan gaya tolak 

menolak elektrostatik diantara protein serat daging sehingga WHC daging 

meningkat. Efeknya, susut masak produk rendah sehingga kualitas fisik produk 

menjadi lebih baik. Fosfat memberikan efek sinergis jika diaplikasikan bersama-

sama garam (NaCl dan atau KCl). Penambahan garam akan berpengaruh besar 

pada peningkatan kekuatan ionic (ion Cl berfungsi untuk meningkatkan gaya tolak 

menolak pada protein otot sehingga WHC meningkat sedangkan susut masak 

rendah) (Syamsir, 2007). 

  
1.6.  Hipotesis 

 Terdapat perbedaan pengaruh injeksi Premix Multi terhadap karakteristik 

fisik dan kimia daging sapi bagian CAB pada penyimpanan suhu 0oC. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1.  Premix Multi 

 Premix Multi merupakan nama suatu produk yang sebagian besar di 

dalamnya mengandung fosfat dengan jenis sodium tripolifosfat (STPP) dan dua 

komposisi besar lainnya yaitu garam dan serat yang berasal dari gandum. Premix 

Multi ada beberapa macam tipe tergantung dari kandungan tambahan bahan di 

dalamnya selain fosfat. Beberapa macam Premix Multi diantaranya Premix Multi 

Wunderbar IP-01, Premix Multi Wunderbar IP-02, Premix Wunderbar 1P-03. 

Selama ini aplikasi penggunaan Premix Multi adalah pada daging bebek dan 

udang.   

Premix Multi Wunderbar IP-01 memiliki komposisi fosfat (STPP) 40 %, 

garam 30 %, serat dari gandum 20 %. Manfaat produk ini membuat daging lebih 

empuk, menaikkan daya ikat air, menjaga keseimbangan pH, meningkatkan 

juiciness, dan menjaga warna daging tetap segar.  

 
2.1.1.  Fosfat 

 Fosfat (PO4
3-) merupakan zat yang mengandung ion poliatom (polyatomic 

ion), ion yang tersusun lebih dari satu atom. Fosfat memiliki lima atom dalam ion 

PO4
3- terikat menjadi satu dengan cara yang sama yaitu semua atom terikat 

bersama dalam satu molekul (Brady, 1999). 

Menurut Syamsir (2007), fosfat berfungsi untuk memecah atau 

memisahkan kompleks aktomiosin menjadi aktin dan miosin. Kondisi ini sangat 

menguntungkan karena miosin akan mudah larut dan sifat fungsionalnya lebih 
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baik daripada aktomiosin. Fosfat juga berfungsi meningkatkan pH, kekuatan ionic 

dan daya ikat air (WHC) sehingga akan meningkatkan rendemen pemasakan 

(mengurangi susut masak) dan meningkatkan juiceness. Suryanto (2009) 

menambahkan bahwa penggunaan fosfat pada daging juga dapat memperpanjang 

masa simpan daging dengan cara menurunkan angka bakteri.  

 Mekanisme yang terjadi pada fosfat dalam daging adalah fosfat 

meningkatkan WHC daging postmortem dengan cara meningkatkan pH daging 

sehingga muatan negatif dalam daging meningkat. Peningkatan muatan negatif 

meningkatkan gaya tolak menolak elektrostatik diantara protein serat daging 

sehingga WHC daging meningkat. Efeknya, susut masak produk rendah, stabilitas 

emulsi dan daya ikat produk akan lebih baik (Syamsir, 2007). 

 Fosfat yang digunakan pada produk daging dan unggas meliputi 

Tetrasodium Firofosfat (TSPP), Tetrapotassium Firofosfat (TKPP), Sodium 

Tripolifosfat (STPP) (Gambar 1) dan Hexametafosfat (SHMP atau GLASS) 

(Zheng, Detieene, Barnes, and Wicker, 2000 dalam Deal, 2008). Zheng et al., 

(2000) dalam Deal (2008) menambahkan bahwa fosfat tersusun dari 2-3 atom 

fosfat yang terikat oleh atom oksigen.  

 

Gambar 1. Sodium Tripolifosfat (Na5P3O10) (Anonim, 2009c) 

 Sodium Tripolifosfat merupakan senyawa inorganik yang berbentuk 

serbuk putih. STPP memilki sifat daya larut dalam air 14,5 g/100 ml (25 ºC) dan 
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titik didihnya 622 ºC (Anonim, 2009c). STPP merupakan salah satu fosfat yang 

biasa digunakan dalam industri pangan. Penggunaan STPP tercatat hampir 80%, 

penambahannya sebagai agen tunggal atau campuran. Batas penggunaan fosfat 

dalam produk akhir di Amerika sebesar 0,5% (Detienne and Wicker, 1999). Hal 

ini juga didukung oleh pendapat (Cross and Overby, 1988 dalam Usmiati dan 

Atien, 2009) bahwa penggunaan STPP maksimal pada daging adalah 0,5% . 

STPP adalah salah satu fosfat yang ditambahkan pada produk daging 

dengan tujuan untuk meningkatkan pH dan daya ikat air, dapat juga digunakan 

sebagai buffer, emulsifier dan sequestration (Harrison, 2000). Menurut Detienne 

and Wicker (1999), injeksi STPP dalam daging merupakan cara untuk 

meningkatkan daya simpan dan mengurangi pengerutan, keempukan, serta 

meningkatkan karakteristik dalam daging segar dan daging potong. 

Fosfat memberikan efek sinergis jika diaplikasikan bersama-sama garam 

(NaCl dan atau KCl). Pada jumlah fosfat terbatas, penambahan garam akan 

berpengaruh besar pada peningkatan kekuatan ionic (ion Cl berfungsi untuk 

meningkatkan gaya tolak menolak pada protein otot sehingga WHC meningkat 

sedangkan susut masak rendah) (Syamsir, 2007). 

 
2.1.2.  Garam 

Garam merupakan ingredient yang paling banyak digunakan di industri 

pengolahan daging. Menurut Brady (1999), natrium klorida (NaCl) adalah garam 

dapur merupakan suatu senyawa dalam bentuk ion (ionic compound). NaCl 

mudah larut dalam air dan mencair pada temperatur tinggi. NaCl meleleh pada 

temperatur 800oC dan mendidih pada temperatur lebih tinggi dari 1400oC. NaCl 

cair (larutan NaCl) adalah pengantar arus listrik karena NaCl, ion positifnya 



9 
 

dikelilingi oleh ion negatif demikian juga sebaliknya. Daya tarik antara muatan 

ion yang berbeda menyebabkan kristal tetap bersatu. Jika NaCl mencair, ion 

menjadi bebas dan mudah bergerak. Partikel yang bermuatan dapat membawa 

muatan ini keseluruh cairan, dengan demikian NaCl dapat mengantar arus listrik. 

Senyawa garam yang terdapat dalam bahan pangan dapat memberikan 

efek sebagai berikut: (1) tekanan osmotik yang tinggi sehingga garam mempunyai 

sifat menarik kandungan air dalam sel sehingga sel mengalami plasmolisis; (2) 

bersifat higroskopis baik pada bahan pangan maupun sel mikroba; (3) mengalami 

ionisasi menjadi klorida negatif yang bersifat racun untuk sel mikroba; (4) 

menurunkan O2 yang larut dalam bahan pangan; (5) sel menjadi sensitif terhadap 

adanya gas CO2 (Frazier dan Westhoff, 1978). 

Menurut Suryanto (2009) garam berfungsi sebagai pemberi rasa produk, 

menurunkan aktivitas air dan meningkatkan ionic strength (meningkatnya tekanan 

osmotik medium pangan) yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba, 

membantu solubilisasi protein otot yang berfungsi sebagai pengikat partikel 

daging, membantu penurunan air jaringan otot pada konsentrasi tinggi (5-8%), 

dan dapat bertindak sebagai sinergis jika dikombinasikan dengan sodium nitrit 

untuk mencegah pertumbuhan Clostridium botulinum. 

 Suryanto (2009) menambahkan bahwa konsentrasi penggunaan garam 

dalam produk unggas biasanya berkisar antara 1,5 – 3 %. Berdasarkan 

acceptability flavor maka konsentrasi garam yang dapat diterima adalah 2-3 %. 

Sedangkan untuk produk olahan daging yang mempunyai kadar air 60% atau lebih 

seperti ham (daging babi) dan bakso, penggunaan kadar garam 1,5 – 3% tidak 

dapat memberikan efek pengawet yang signifikan.  
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Menurut Sunarlim (1992) dalam Usmiati dan Atien (2009) penambahan 

garam sebaiknya tidak kurang dari 2% karena konsentrasi garam yang kurang dari 

1,8% akan menyebabkan rendahnya protein yang terlarut. Pemberian garam 

dilakukan ketika daging masih segar (prerigor) karena pH masih di atas 5,5 

sehingga belum terbentuk ikatan aktomiosin dan aktin maupun miosin mudah 

diekstraksi . 

  
2.1.3.  Fiber (Serat) dari Gandum 

 Menurut Rettenmaier and Shone (2009), serat dari gandum berwarna 

putih, serat makanan yang dibuat dari tanaman gandum dengan menggunakan 

proses produksi khusus. Serat ini tidak larut dalam air, memiliki kemampuan 

untuk memperbaiki tekstur, mengontrol migrasi air dan mengurangi berat yang 

hilang. 

Serat dari gandum pada Premix Multi merupakan karbohidrat. Menurut 

Usmiati dan Atien (2009) banyaknya kandungan karbohidrat yang terdapat dalam 

bahan pengisi pada bakso membuat bahan pengisi tersebut memiliki kemampuan 

dalam mengikat air dan tidak dapat mengemulsikan lemak. 

 
2.2.  Chuck and Blade (CAB) 

 CAB merupakan daging sapi di bagian bahu sapi (Gambar 2). Pada 

dasarnya, secara anatomi CAB terdiri dari dua bagian daging pada tubuh sapi 

yaitu Chuck dan Blade. Menurut Bahar (2003), chuck merupakan daging yang 

berwarna merah pekat, tebal dan terdiri dari sekelompok serabut daging besar dan 

kecil yang berseberangan atau melintang, dengan komposisi berat ± 4,8 % dari 

berat karkas sedangkan blade merupakan daging yang tebal terdiri dari bagian 
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yang bentuknya mirip dengan kerang, terbungkus oleh kulit luar yang keras, 

dengan komposisi berat ± 5,5 % dari berat karkas. Dalam hal posisi serabut, 

Chuck dan Blade memang berbeda serabut dagingnya, akan tetapi menurut PT. 

KIBIF Indonesia, mitra perusahaan PT. Charoen Pokphand Indonesia, CAB dalam 

istilah indonesia bernama sampil yang merupakan satu bagian daging sapi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Peta Daging CAB pada Karkas Sapi (Anonim. 2009a) 

 

2.3.  Brine Injector (Injektor larutan) 

 Brine Injector merupakan alat yang digunakan untuk menginjeksi larutan 

ke dalam daging (terlihat pada Gambar 3). Larutan tersebut biasanya mengandung 

air, garam dan substansi nitrit seperti fosfat, rempah-rempah, gula, karagenan dan 

soy protein (protein kedelai) (Heinz and Hautzinger, 2007). 
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(a)                                           (b) 

Gambar 3. Brine Injector (Heinz and Hautzinger, 2007) : 
(a) Automatic Injector and (b) Manual Injector 

 Penyuntikan pada daging dilakukan dengan memakai jarum yang tajam 

agar dapat masuk ke jaringan otot daging. Brine Injector biasa digunakan tidak 

hanya pada daging sapi tapi juga daging babi, daging kambing, bebek dan produk-

produk daging lainnya (Heinz and Hautzinger, 2007). 

 
2.4.  Pengemasan Vakum 

 Pengemasan vakum adalah suatu proses penting untuk memperpanjang 

lama simpan pada daging. Prinsip dari proses pengemasan vakum adalah menjepit 

kemasan supaya udara keluar sehingga di dalam kemasan tidak ada udara. Tujuan 

dari perlindungan ini adalah untuk menghindari oksidasi, dehidrasi dan evaporasi 

selama penyimpanan (Hearn, 2002). 

 Faktor-faktor pengolahan dan penyimpanan daging yang dapat 

dikendalikan dengan pengemasan diantaranya: cahaya, konsentrasi O2, kadar air, 

pemindahan panas, kontaminasi mikroba dan serangan makhluk hayati lainnya 

(Karel and Heindelbaugh, 1989). Syarat-syarat bahan pengemas yang baik adalah 

bersih; tahan oksidasi; mempermudah transportasi; menampakkan identifikasi 

dalam pemasaran; tahan dari pengaruh air, lemak dan gas; tidak berwarna; mampu 
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menjaga kesegaran daging serta menarik minat konsumen (Potter, 1978 dalam 

Winarno and Jenie, 1993). 

 Menurut Putu (2001), kemasan dengan mempergunakan kantong plastik 

hampa udara bertujuan untuk mencegah terjadinya kontaminasi bakteri, 

memperpanjang umur penyimpanan daging dan merupakan kesempatan untuk 

terjadinya proses pengempukan (aging) yang lebih efektif. Beberapa hal yang 

perlu diperhatikan dalam proses pengemasan daging dengan hampa udara 

diantaranya kebersihan dan sanitasi, suhu selama proses pendinginan dan 

penyimpanan. 

 Menurut Hearn (2002), terdapat 2 macam pengemasan vakum yaitu 

pengemasan vakum dingin dan pengemasan vakum beku. Pengemasan vakum 

dingin adalah pengemasan vakum dengan plastik khusus yang disegel atau ditutup 

secara rapi untuk mencegah masuknya oksigen bebas dari lingkungan sekitar yang 

dapat mempercepat pertumbuhan bakteri perusak ketika daging masih mengalami 

proses aging. Pengemasan vakum beku adalah pengemasan vakum yang 

dilakukan dengan cara normal tanpa penanganan yang lain selain pendinginan.  

Selama proses pengemasan vakum, plastik yang digunakan bermacam-

macam, yaitu (Heinz and Hautzinger, 2007): 

- Polyethylene (PE) (oksigen (+), uap air (-))  

- Polypropylene (PP) (oksigen (+), uap air (-))  

- Polyvinylchloride (PVC) (soft) (oksigen (+), uap air (-))  

- Polyester (PET) (oksigen (±), uap air (-))  

- Polyamide (PA) (oksigen (-), uap air (+))  

Keterangan :    +    =   secara relatif dapat ditembus oleh gas atau air  
                    -    =    secara relatif tidak dapat ditembus oleh gas atau air 
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Lapisan plastik untuk pengemasan vakum menurut Heinz and Hautzinger 

(2007) juga terdiri dari 2 macam, yaitu : plastik satu lapis dan plastik banyak 

lapis. Plastik satu lapis biasanya digunakan untuk membungkus potongan daging, 

produk daging yang telah diolah, daging tanpa tulang atau bagian karkas yang 

utuh. Plastik satu lapis berfungsi sebagai pelindung daging dari kontaminasi luar 

seperti bakteri dan evaporasi, akan tetapi kelemahan dari plastik vakum dengan 

satu lapis adalah tidak dapat melindungi daging dari kontaminasi oksigen jika 

tidak disegel rapat. Contoh plastik vakum dengan satu lapis adalah PE, PA, PVC 

dan PP.  

Pada dasarnya, semua plastik yang digunakan untuk mengemas daging 

didesain agar kuat oksigen dan bisa menahan uap air. Pada plastik vakum dengan 

banyak lapis, lapisan plastik agar bisa menahan uap air dan tahan terhadap 

oksigen berkombinasi antara PA/PE. PA digunakan untuk lapisan luar yang bisa 

tahan oksigen tapi tidak bisa menahan uap air sedangkan PE kebalikannya. 

Kombinasi kedua lapisan tersebut dapat digunakan menjadi plastik multi lapis 

(Heinz and Hautzinger, 2007). Susunan plastik satu lapis dan banyak lapis terlihat 

pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Tipe Plastik Multi Lapis (a = dua lapis, b = tiga lapis) (Heinz and 

Hautzinger, 2007) : 
Pelapis A : lapisan luar  
Pelapis B :  lapisan tengah (tahan oksigen)  
Pelapis C : lapisan dalam  
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2.5.  Penyimpanan dalam Suhu Refrigerator 

Penyimpanan suhu rendah menurut Pavlov (2007) merupakan teknologi 

yang sudah lama digunakan untuk pengawetan dan penyimpanan daging ataupun 

olahan daging. Teknologi pengawetan ini merupakan teknolgi penurunan suhu 

yang menyebabkan gerakan molekul berkurang dan pada saat yang sama sebagian 

besar reaksi sel berjalan lambat, terutama reaksi enzimatis dan oksidatif.  

Menurut Purnomo (1996) dan Soeparno (2005), daging selama disimpan 

akan mengalami banyak perubahan (penurunan kualitas) baik secara fisik maupun 

kimiawi. Kerusakan daging segar melibatkan tiga proses yaitu: (1) mikroba yang 

menyebabkan pembusukan, (2) kemis yang menyebabkan perubahan warna dan, 

(3) fisik yang menyebabkan pembentukan exudasi cairan (drip). 

Penyimpanan pada suhu dingin akan menyebabkan daging mengalami 

evaporasi sehingga daging akan kehilangan airnya dan menyebabkan kadar air 

dalam daging tersebut berkurang dan total berat dari daging juga berkurang 

(Anonim, 2004). Selama pendinginan daging akan kehilangan air dari 

permukaannya yang mengakibatkan kehilangan berat (Forrest, Aberle, Hedrick, 

Judge, and Markel, 1975 dalam Soeparno, 2005). Desroiser (1988) menambahkan 

bahwa selama penyimpanan dingin akan terjadi perbedaan uap air antara daging 

dan lingkungannya (udara di ruang penyimpanan dingin). Tekanan uap udara yang 

lebih rendah mengakibatkan berpindahnya uap air dipermukaan daging ke 

lingkungan dan perpindahan massa air dari dalam daging ke permukaan daging. 

Peristiwa ini menyebabkan daging akan kehilangan sebagian besar massa airnya 

karena dilepaskan ke lingkungan.  
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Masa simpan daging ditentukan berdasarkan salah satu atau beberapa 

faktor kualitas dari bahan pangan yang dianggap paling penting yang akan 

berubah selama masa penyimpanan sampai batas terakhir yang masih dapat 

dianggap baik (Park, Lee, and Lee, 2000). Menurut Fabiano, Perejo, Pastorino and 

Bought (2000), masa simpan bahan pangan dipengaruhi oleh stabilitas simpan 

bahan pangan itu sendiri. Pengemasan dan keadaan lingkungan tempat bahan 

pangan disimpan dapat mempengaruhi stabilitas simpan dari bahan pangan. 

Lama penyimpanan daging biasanya ditandai adanya perubahan awal 

warna pada daging dan juga adanya bau yang menyengat. Pada kondisi proses 

produksi yang baik dengan pengemasan kantong vakum dan suhu ruang 

penyimpanan 0°C, maka lama penyimpanan daging dapat bertahan sampai 26 

hari. Lama penyimpanan daging juga bisa mencapai 10 hari dan 14 hari apabila 

suhu penyimpanan masing-masing mencapai 5°C dan 7°C. Lama simpan juga 

dipengaruhi oleh pH daging. Daging dengan tingkat keasaman normal (pH<5,8) 

dapat disimpan selama kurang lebih 10 minggu pada suhu 0°C, sedangkan daging 

dengan pH>5,8 hanya dapat disimpan sampai umur 6 minggu (Gill and Penney, 

1988). 

 
2.6.  Kualitas Fisik 

2.6.1.  pH Daging 

pH didefinisikan sebagai logaritma dari aktivitas ion hidrogen dan 

merupakan konsentrasi ion hidrogen. Senyawa asam kuat terdisosiasi menjadi ion 

hidrogen dan basa konjugasinya sehingga konsentrasi ion hidrogen sama dengan 

konsentrasi asam, sedangkan pada senyawa asam lemah hanya terdisosiasi 

sebagian (Tranggono dan Sutardi, 1990). 
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Larutan dengan pH tinggi menunjukkan konsentrasi H+ yang lebih rendah 

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

tinggi. Semakin tinggi tingkat keasaman suatu bahan pada suatu larutan maka 

semakin besar kecenderungan untuk melepas proton (ion H+) sehingga pH turun 

(Gaman and Sherrington, 1994). Menurut Guttman and Jewtt (1993), nilai pH 

adalah ikatan dari ion-ion hidrogen yang berdisosiasi dalam larutan. pH atau 

konsentrasi ion hidrogen dalam suatu emulsi menunjukkan keasaman yang 

sebenarnya. Peningkatan konsentrasi H+ (meningkatkan keasaman) akan 

menurunkan jumlah muatan ion karboksilat dan kelompok karboksilat pada rantai 

asam amino. Jika konsentrasi H+ rendah (membuat alkalin) maka ion H+ akan 

meninggalkan kelompok ammonium yang akan hilang muatannya. 

pH daging dari 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 

(Anonim, 2004). 

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. Walaupun 

demikian, pH akhir yang tercapai mempunyai beberapa pengaruh yang berarti 

dalam mutu daging (Buckle et al., 1987), yaitu: 

a. pH rendah (sekitar 5,1 - 6,1), menyebabkan daging mempunyai struktur 

terbuka yang sangat diinginkan untuk pengeringan daging, warna merah muda 

yang sangat cerah yang sangat disukai konsumen, flavor yang lebih disukai, 
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baik dalam kondisi yang telah dimasak atau diasinkan serta stabilitasnya lebih 

baik terhadap kerusakan oleh mikroorganisme. 

b. pH tinggi, berada sekitar pH 6,2 - 7,2 menyebabkan daging pada tahap akhir 

mempunyai struktur yang tertutup atau padat dengan warna merah-ungu tua, 

rasa kurang enak dan keadaan yang lebih memungkinkan untuk perkembangan 

mikroorganisme.  

 
2.6.2.  Water Holding Capacity (WHC) 

Water holding capacity (WHC) atau Water Binding Capacity (WBC) 

adalah kemampuan daging untuk mengikat airnya atau air yang ditambahkan 

selama ada pengaruh kekuatan dari luar, misalnya pemotongan daging, 

pemanasan, penggilingan dan tekanan (Soeparno, 2005). Menurut Forrest et al. 

(1975) dalam Soeparno (2005), sebagian sifat fisik daging seperti warna, tekstur, 

kesegaran, juiceness dan keempukan dipengaruhi oleh daya ikat air dari protein 

daging. Kehilangan air akan menurunkan berat, rasa enak, serta nilai nutrisi 

daging. 

Nilai WHC pada daging dipengaruhi oleh susunan jarak molekul dari 

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

Kekuatan tarik-menarik antara molekul-molekul yang berdekatan bila mengalami 

penurunan yang disebabkan kenaikan muatan netto negatif diantara muatan 

protein atau melemahnya ikatan hidrogen maka jaringan protein akan membesar, 

pembengkakan meningkat dan lebih banyak air yang terikat oleh protein sehingga 

akan terjadi peningkatan nilai WHC. Jika kekuatan tarik-menarik antara molekul 

yang berdekatan mengalami kenaikan, maka air yang terikat akan dilepaskan 

kembali sehingga nilai WHC menurun (Hamm, 1986 dalam Soeparno, 2005).  
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 Penurunan WHC disebabkan oleh penurunan pH dan akibat dari protein 

otot pada titik isoelektrik atau karena denaturasi protein sarkoplasmik, dapat juga 

disebabkan karena konsentrasi ATP yang menjadi semakin habis dan karena 

terbentuknya kompleks aktomiosin. Otot yang berkontraksi atau memendek 

menjelang rigormortis akan menghasilkan daging dengan panjang sarkormer yang 

pendek, lebih banyak mengandung kompleks aktomiosin atau ikatan antar filamen 

sehingga daging menjadi kurang empuk dan mempunyai WHC yang rendah 

(Soeparno, 2005).  

 
2.6.3.  Cooking Loss 

Susut masak dipengaruhi oleh kapasitas mengikat air dan juga oleh lemak 

yang terdapat dalam daging (Alberte, Forest, Gerrard, Mills, Hedrick, Judge, and 

Markel, 2001). Menurut Bailey and Light (1989) dalam Soeparno (2005), susut 

masak dipengaruhi oleh dua protein struktural pada daging yang penting yaitu 

aktomiosin komplek dan kolagen. 

Menurut Soeparno (2005), cooking loss dari daging dapat dipengaruhi oleh 

pH, panjang potongan serabut otot, status kontraksi miofibril, panjang sarkomer 

serabut otot, ukuran dan berat sampel daging serta penampang lintang daging. 

Pada temperatur pemasakan 800C daging yang mengalami pemendekan dingin 

pada pH isoelektrik normal 5,4 - 5,8 akan menghasilkan susut masak yang lebih 

besar daripada susut masak daging renggang dengan panjang serabut yang sama. 

 Pada umumnya susut masak bervariasi antara 1,5 - 54,5% dengan kisaran       

15 – 40%. Besarnya susut masak dapat digunakan untuk mengestimasi jumlah jus 

dalam daging masak. Daging yang susut masaknya lebih rendah mempunyai 

kualitas yang relatif lebih baik dari pada daging dengan susut masak yang lebih 
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besar, karena kehilangan nutrisi selama pemasakan akan lebih sedikit (Soeparno, 

2005). 

 
2.7.  Kualitas Kimia 

2.7.1.  Kadar Air 

Purnomo (1996) menyatakan bahwa air merupakan salah satu komponen 

bahan pangan dan keadaannya bisa terjadi sebagai komponen intraseluler atau 

sebagai komponen ekstraseluler, sebagai media pendispersi atau pelarut dalam 

beragam produk, sebagai fase terdispersi dalam beberapa produk sebagai 

komponen dalam jumlah kecil dalam hal-hal yang lain.   

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

tiga kompartemen air, yaitu air yang terikat secara kimiawi oleh protein otot 

sebesar 4-5 persen sebagai lapisan monomolekuler pertama, air yang terikat agak 

lemah sebagai lapisan kedua dari molekul air terhadap grup hidrofilik, sebesar 

kira-kira 4 persen dari lapisan kedua ini akan terikat oleh protein bila tekanan uap 

air meningkat, serta lapisan ketiga adalah molekul-molekul air bebas diantara 

molekul protein, berjumlah kira-kira 10 persen. Jumlah air terikat (lapisan 

pertama dan kedua) adalah bebas dari perubahan molekul yang disebabkan oleh 

denaturasi protein daging, sedangkan jumlah air terikat yang lebih lemah yaitu 

lapisan air diantara molekul protein akan menurun jika protein daging mengalami 

denaturasi. 

Sudarmadji, Haryono, dan Suhardi (2000) menyatakan bahwa penurunan 

kadar air pada daging selama penyimpanan akan terjadi penguapan terutama air 

permukaan (termasuk air bebas). Penguapan air bebas ini menyebabkan jumlah air 

yang terkandung dalam daging menjadi berkurang. Menurut Fellows (2000), 
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penurunan kadar air pada daging selama penyimpanan terjadi karena adanya 

persinggungan antara daging dengan udara sekitarnya, udara akan menarik 

kandungan air dalam daging secara berkesinambungan sampai dicapai 

keseimbangan kelembaban. Soeparno (2005) menambahkan bahwa penyimpanan 

daging dalam suhu refrigerator (-1 sampai 3oC), sebaiknya kelembaban relatifnya 

dibuat antara 88-92%. Bila kelembaban relatif terlalu tinggi cairan akan 

berkondensasi pada permukaan daging sedangkan jika kelembaban relatif terlalu 

rendah maka cairan permukaan daging akan banyak yang menguap. 

Proses penguapan kandungan air pada bahan pangan yang dikemas 

berlangsung lebih lambat dan terjadi dalam tahapan proses yang lebih panjang. 

Perlambatan tersebut dapat terjadi karena pada bahan pangan yang dikemas, udara 

luar terlebih dahulu mengeluarkan kandungan uap air udara pada rongga udara 

yang terdapat diantara pengemas dan bahan pangan melalui pori-pori atau celah 

lain yang terdapat pada pengemas sehingga kandungan uap air pada rongga udara 

akan berkurang. Udara pada rongga tersebut akan berusaha untuk mendapatkan 

uap airnya kembali dengan cara menguapkan kandungan air yang terdapat pada 

bahan pangan (Fellows, 2000). 

Penurunan kadar air pada bahan pangan selama penyimpanan dapat 

dikurangi dengan memberikan perlakuan pengemasan. Pengemas mengurangi 

terjadinya penguapan dengan cara menghambat mobilitas udara yang akan 

menarik kandungan uap air dari bahan pangan dan menghalangi persinggungan 

secara langsung antara udara luar dengan bahan pangan. Permeabilitas uap air dan 

integritas bahan pengemas berpengaruh terhadap tingkat penurunan kadar air 

selama masa penyimpanan. Penurunan kadar air bahan pangan yang dikemas 
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berbanding sejajar dengan permeabilitas uap air bahan pengemasnya (Gordon, 

1993). 

Pengujian kandungan air terikat secara kemis yang terdapat dalam bahan 

pangan dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah dengan cara 

distilasi, kimia dan evaporasi. Metode distilasi dilakukan dengan menggunakan 

prinsip mengkondensasi air yang terdapat pada bahan pangan ketika bahan pangan 

tersebut ditempatkan pada larutan yang tidak larut terhadap air. Metode kimia 

dilakukan dengan prinsip reaksi antara sulfur dioksida dan iodin pada saat 

terdapatnya air, piridin, dan metanol. Metode evaporasi atau pengeringan 

dilakukan dengan mengeringkan bahan pangan dalam oven pada suhu tertentu 

selama waktu tertentu, selisih berat sebelum dan sesudah pengeringan adalah 

banyaknya air yang dikeluarkan (Pomeranz and Meloan, 1994). 

Selama evaporasi terdapat dua proses utama yang terjadi, yaitu: pertama, 

proses perpindahan panas adalah proses menguapkan air dalam bahan atau 

perubahan bentuk cair menjadi gas; dan kedua, proses perpindahan massa uap air 

dari permukaan ke udara (James, 1995). Prinsip dari pengujian kadar air metode 

evaporasi adalah bobot yang berkurang pada suatu bahan pangan yang dipanaskan 

pada suhu 105oC selama 24 jam dianggap sebagai kadar air yang terdapat pada 

bahan pangan tersebut (SNI, 1992). 

 
2.7.2.  Kadar Fosfat 

 Mineral yang ada dalam bahan pangan jumlahnya lebih dari 60 elemen 

mineral yang dibagi menjadi 2 kelompok yaitu mineral makro dan mikro. Mineral 

makro meliputi potassium, sodium, kalsium, klor, sulfat, fosfat dan bicarbonat. 

Mineral mikro ada dalam jumlah kurang dari 50 ppm. Mineral mikro dapat 
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dibedakan menjadi 3 kelompok yaitu (1) Essential Nutritive Element yang 

meliputi Fe, Cu, I, Co; (2) Non Nutritive, Non Toxic Element yang meliputi Al, B, 

Ni, Sn, Cr; (3) Non Nutritive Toxic Element yang meliputi Hg, Pb, Ag, Cd dan Sb 

(Deman, 1980). 

Kandungan fosfat pada daging segar adalah 0,2 %. Total tersebut berasal 

dari fosforus fosfat dan fosforus anorganik. Fosfat dalam daging pada saat hewan 

sebelum mati digunakan sebagai pembentukan energi ATP dan ADP (Soeparno, 

2005). Adenosine Triphosphate (ATP) merupakan fosfat alami pada daging 

(Hourant, 2004). 

 
2.7.3.  Kadar Garam 

 Menurut Soeparno (2005), kandungan garam pada komposisi kimiawi 

daging segar adalah 0,1 % dari berat daging. Garam pada daging berbentuk 

sodium yang termasuk konstituen anorganik. Buckle, Edwards, Fleet, and 

Wootton (1987) menambahkan bahwa garam berfungsi sebagai penghambat 

selektif pada mikroorganisme pencemar tertentu dan juga mempengaruhi aktivitas 

air (aw) bahan pangan. 

 Pada daging segar mengandung lebih banyak protein dan air, dan lebih 

sedikit lemak dan mineral daripada daging olahan, dan sebaliknya. Kenaikan 

persentase mineral daging olahan disebabkan karena penambahan bumbu-bumbu 

dan garam (Soeparno, 2005). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 
3.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Pusat PT. Charoen Pokphand 

Indonesia, Department of Food Technology and Applied Chemistry Jakarta Utara 

pada bulan April 2009 sampai dengan Mei 2009. 

 
3.2.  Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah daging sapi segar bagian 

Chuck and Blade (CAB) dari jenis sapi jantan Peranakan Ongole (PO) yang 

berumur ± 2 tahun dengan bobot hidup ± 600 kg yang diperoleh dari Rumah 

Pemotongan Hewan (RPH) Darma Jaya Tanjung Priok, Jakarta Utara dan Premix 

Multi, WunderBar IP 01 (1) dengan kode produksi 090414028. 

  Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah alkohol 75 %, 

deionized water, drink water, larutan buffer pH 7, buffer pH 4, buffer pH 6, 

larutan molybdate, larutan sulfonic acid, larutan standar fosfat (PO4
3-), batu didih, 

HNO3 pekat, H2SO4 pekat, AgNO3, K2CrO4. 

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pisau, alat suntik 

merk terumo ukuran 50 ml, jarum suntik ukuran 18G x 1½” (120x38 mm) merk 

terumo, plastik vakum NY15/PE15/LLDPE40, plastik High Density Polyethylen 

(HDPE), telenan, baskom, gunting, kertas Whatman no.42, water bath, corong, 

beaker glass, desikator, labu kjeldahl, labu ukur, cawan alumunium, burette 

digital, timbangan analitik merk Precisa XT 220 A, blender daging (grindomix) 

merk retsch, vacum seal merk compact gastrovac pro, alat sentrifugasi merk 
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sorval biofufe stratus, oven merk Memmert, pH meter merk ecomet, 

spektrofotometer, cold storage suhu 0oC dan 5oC. 

 
3.3.  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap pola Tersarang. Perlakuan yang digunakan pada 

penelitian ini terdiri atas dua faktor perlakuan dan tiga kali ulangan. Faktor 

perlakuan pertama adalah perlakuan pada daging yaitu daging segar (P1), daging 

yang ditusuk jarum (P2), daging yang diinjeksi dengan larutan Premix Multi (P3), 

dan daging yang diinjeksi dengan deionized water (P4). Proses yang dilakukan 

pada tahap pertama, dilakukan dalam ruang pendingin bersuhu 5-7 oC. Faktor 

perlakuan kedua adalah perlakuan penyimpanan daging. Perlakuan lama simpan, 

yaitu 0 hari (S0), 7 hari (S7) dan 14 hari (S14). Masing-masing perlakuan 

penyimpanan diulang sebanyak 3 kali. 

 
Prosedur Penelitian 

Persiapan 

 Pengambilan daging sapi di RPH Darma Jaya dengan jenis sapi yaitu 

Peranakan Ongole umur ± 2 tahun. Daging diambil dari bagian CAB ± 24 kg. 

Daging dibersihkan dari lemak, kulit dan darah. Air yang digunakan untuk 

membersihkan darah adalah deionized water. 

 
Perlakuan Daging 

 Daging yang telah dibersihkan, dimasukkan dalam ruangan pendingin 

suhu 5 - 7oC. Daging sejumlah ± 24 kg tersebut dibagi menjadi @ ± 6 kg untuk 4 

perlakuan daging yaitu P1, P2, P3, dan P4. Potongan daging tersebut dibagi lagi 
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menjadi 3 potong @ ± 2 kg untuk perlakuan lama simpan yaitu S0, S7, dan S14. 

Setelah itu, setiap perlakuan lama simpan dibagi lagi menjadi 3 bagian untuk 3 

ulangan. 

Larutan Premix Multi dibuat dengan melarutkan 2,3 gr Premix Multi 

dalam 100 ml drink water. Pemakaian larutan Premix Multi pada daging adalah 30 

% dari berat daging (6 kg), yaitu ± 1800 ml (41,4 g dalam 1800 ml drink water). 

Perlakuan P4, deionized water yang diinjeksikan pada daging volumenya sama 

dengan larutan Premix Multi yaitu ± 1800 ml. Pola penginjeksian P2, P3 dan P4 

dilakukan dengan pola yang teratur berjarak ± 1 cm dari satu injeksi ke injeksi 

berikutnya (Gambar 5). Ukuran jarum suntik yang digunakan adalah 18G x 1½” 

(120x38 mm) dengan volume setiap injeksi ± 50 cc. 

 

 

 

 

 

` 

Gambar 5. Pola Injeksi 

 Daging pasca perlakuan kemudian dikemas dengan plastik wrapping dan 

di aging pada suhu 5oC selama 3 jam. Setelah aging, daging dikemas dalam 

kondisi vakum dengan vacum seal Compact Gastrovac Pro dengan plastik vakum 

NY15/PE15/LLDPE40 dalam tekanan 7 atm dalam waktu 3 menit. 
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Perlakuan Lama Penyimpanan 

 Daging yang telah dipotong dan dikemas vakum kemudian diberi label dan 

diletakkan dalam ruang pendingin pada suhu 0oC.  Pada Gambar 6, dipaparkan 

secara lebih jelas alur penelitian yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
Gambar 6. Alur Kerja Penelitian 
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3.4.  Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah karakteristik fisik (pH, 

cooking loss, WHC) dan kimia (kadar air, kadar garam, kadar fosfat). Masing-

masing variabel dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

• Uji pH daging, menggunakan prosedur A.O.A.C. (1990) terlampir pada 

lampiran 1. 

• Water Holding Capacity (WHC), menggunakan metode sentrifuse 

Hongsprabhas and Barbut (1999) terlampir pada Lampiran 2. 

• Cooking Loss, menggunakan prosedur Lee, Dadgar, Kim, and Shand (2007) 

terlampir pada Lampiran 3. 

• Uji kadar air, menggunakan prosedur SOP PT. Charoen Pokphand Indonesia 

terlampir pada Lampiran 4. 

• Uji kadar fosfat, menggunakan prosedur SOP PT. Charoen Pokphand 

Indonesia terlampir pada lampiran 5. 

• Uji kadar garam, menggunakan prosedur SOP PT. Charoen Pokphand 

Indonesia terlampir pada Lampiran 6.  

 
3.5.  Analisis Data 

 Data yang diperoleh dianalisis dengan sidik ragam dan bila ada perbedaan 

di antara perlakuan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

(Yitnosumarto, 1991). Analisis data juga didukung dengan metode deskriptif 

(Nazir, 1999). 
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3.6. Batasan Istilah 

1. Premix Multi: produk paten yang dimiliki oleh PT. Charoen Pokphand 

Indonesia yang mengandung STPP, garam dan serat dari gandum. 

2. Chuck and Blade (CAB): satu bagian daging sapi yang sering disebut sampil 

(menurut PT. KIBIF Indonesia). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Profil daging Chuck and Blade (CAB) 

 Karakteristik daging secara fisik menunjukkan perbedaan antara sebelum 

dan sesudah perlakuan. Perbedaan tersebut terletak pada warna dan berat daging. 

Daging P1, P2, P3 dan P4 sebelum perlakuan terlihat segar, berwarna merah 

cerah, permukaan daging tidak kering dan lembek sedangkan setelah perlakuan, 

daging P3 dan P4 terlihat pucat dan berair. Daging P1 dan P2, beratnya 

mengalami penurunan sedangkan P3 dan P4 mengalami kenaikan. Berat daging 

sebelum dan sesudah perlakuan disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Berat Daging CAB Sebelum dan Sesudah Perlakuan Injeksi. 

Perlakuan 
Berat Daging CAB (kg) Selisih  

% Berat 
Sebelum Perlakuan Setelah Perlakuan* Berat (g) 

P1 5,697 5,691  -0,006  -0,1 
P2 5,714 5,450  -0,264  -4,6 
P3 5,540 6,592 1,052  +19,0 
P4 5,256 6,514 1,258  +23,9 

Keterangan :  
P1  = Daging segar tanpa injeksi 
P2  = Daging dengan ditusuk jarum suntik 
P3  = Daging diinjeksi larutan Premix Multi  
P4  = Daging diinjeksi larutan deionized water 
*    = Setelah aging 3 jam 

 Berat daging P1 dan P2 mengalami penurunan sebesar 0,1% dan 4,6%. 

Perbedaan penurunan ini disebabkan adanya keragaman lemak pada daging dan 

pengaruh penyuntikan. Menurut Bouton, Howard and Lawrie (1957) dalam 

Soeparno (2005), selama pendinginan berlangsung karkas yang mempunyai lemak 

eksternal lebih sedikit akan kehilangan berat lebih besar daripada karkas yang 

mempunyai lemak eksternal lebih banyak. Perlakuan P2, daging yang ditusuk 

jarum suntik menyebabkan putusnya sebagian otot daging sehingga daya ikat air 
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otot daging menjadi lemah. Hal ini menyebabkan sebagian air yang terikat pada 

daging akan lepas dan bergabung dengan molekul air bebas. Molekul air bebas 

akan keluar dari daging selama aging sehingga berat daging mengalami 

penurunan. Keluarnya molekul air tersebut akibat tekanan uap udara yang lebih 

rendah mengakibatkan berpindahnya uap air dipermukaan daging ke lingkungan 

dan perpindahan massa air dari dalam daging ke permukaan daging. 

Berat daging P3 dan P4 mengalami kenaikan berturut-turut sebesar 19% 

dan 23,9%. Kenaikan berat daging yang terjadi pada P3 lebih kecil daripada P4. 

Terjadinya perbedaan kenaikan berat daging P3 dan P4 kemungkinan disebabkan 

banyaknya lemak intramuskular yang berbeda dari potongan daging sehingga 

persentase larutan yang masuk ke dalam daging menjadi berbeda pula.  

 
4.2.  Pengaruh Premix Multi terhadap Kualitas Fisik Daging CAB 

4.2.1.  pH Daging 

Hasil analisis ragam (Lampiran 1) menunjukkan bahwa diantara perlakuan 

pada daging terdapat perbedaan pH yang tidak berbeda yang nyata (P>0,05) dan 

diantara lama simpan terdapat perbedaan pH yang berbeda sangat nyata (P<0,01). 

Rata-rata dan hasil UJBD 1% terhadap pH daging disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rata-rata pH dan Hasil UJBD 1% Daging CAB  
Perlakuan 
Daging 

Lama Penyimpanan (hari) Rata-rata 
0 7 14 

P1 5,72b 5,54a 5,75c 5,67k 
P2 5,89c 5,81b 5,68a 5,80k 
P3 5,36a 5,66b 5,85c 5,63k 
P4 5,77c 5,72b 5,67a 5,72k 

Keterangan: 
- k = superskrip yang sama menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata (P>0,05) 
- a,ab,b,c = superskrip yang berbeda pada baris menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 
- superskrip (k) menunjukkan notasi perlakuan P1, P2, P3, P4 sedangkan superskrip (a, ab, b, c) 

menunjukkan notasi lama simpan 
- data diambil dari tiga ulangan 
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Perlakuan P1, P2, P3, dan P4 tidak memberikan perbedaan yang nyata 

(P>0,05) terhadap pH daging karena kemungkinan jumlah cadangan glikogen otot 

seragam setelah kematian ternak sehingga menyebabkan jumlah asam laktat juga 

seragam. Jumlah asam laktat yang seragam menghasilkan pH yang seragam pula 

(Purnomo, Purwadi,  Rosyidi, dan Testiani, 2000).  

Perlakuan lama simpan memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap pH daging karena selama penyimpanan terjadi penurunan pH kecuali P3. 

pH daging akan mengalami penurunan dari pH awal 6,8 sampai pH ultimat 

normal daging postmortem sekitar 5,5. Hal ini berhubungan dengan penimbunan 

asam laktat dan tercapainya pH ultimat otot postmortem yang tergantung pada 

jumlah cadangan glikogen otot pada saat pemotongan. Menurut Soeparno (2005), 

penimbunan asam laktat akan berhenti setelah cadangan glikogen otot menjadi 

habis atau setelah kondisi tercapai yaitu pH cukup rendah untuk menghentikan 

aktivitas enzim-enzim glikolitik. 

Penyimpanan 0 hari, daging P1, P2 dan P4 mempunyai nilai pH yang 

tinggi berturut-turut sebesar 5,72; 5,89; 5,77, sedangkan P3 memiliki pH yang 

rendah yaitu 5,36. Perbedaan ini disebabkan penambahan fosfat pada daging P3 

dapat mempercepat glikolisis pascamati. Menurut Lawrie (2003), daging dalam 

kondisi relatif yang tidak ada enzim-enzim yang mempengaruhi glikolisis akan 

menyebabkan terjadinya kelebihan ADP dan fosfat anorganik dalam urat daging 

yang dapat mempercepat glikolisis pascamati. Tranggono dan Sutardi (1990) 

menambahkan bahwa fosfat anorganik sangat diperlukan untuk fosforilisasi 

glikogen menjadi glukosa 1-fosfat pada proses glikolisis. 
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pH daging selama penyimpanan 7 dan 14 hari mengalami kenaikan. Hal 

ini disebabkan larutan Premix Multi yang mengandung sodium tripolifosfat 

memiliki kemampuan dalam meningkatkan pH. Menurut Anonim, 2009d, sodium 

tripolifosfat mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pH dan kekuatan ion 

sekitar protein. Sodium tripolifosfat dalam air akan terionisasi menjadi Na+ dan 

P3O10
5- sedangkan garam akan terionisasi menjadi Na+ dan CL-. Ion negatif fosfat  

(P3O10
5-) dan (CL-) garam akan meningkatkan pH dengan mengikat ion H+ karena 

pH semakin meningkat dengan menurunnya ion H+.  

 
4.2.2.  Water Holding Capacity (WHC) 

Hasil analisis ragam (Lampiran 2) menunjukkan bahwa diantara perlakuan 

pada daging terdapat perbedaan nilai WHC yang tidak berbeda nyata (P>0,05) 

sedangkan diantara lama simpan terdapat perbedaan nilai WHC yang berbeda 

sangat nyata (P<0,01). Rata-rata dan hasil UJBD 1% terhadap nilai WHC daging 

disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata Nilai WHC (%) dan Hasil UJBD 1% Daging CAB  
Perlakuan 
Daging 

Lama Penyimpanan (hari) Rata-rata 
0 7 14 

P1 2,56a 5,70a 9,24b 5,83k 
P2 1,90a 3,06ab 5,92b 3,62k 
P3 7,31a 4,60a 5,87a 5,12k 
P4 7,84ab 6,04a 9,55b 7,81k 

Keterangan:   
- k = superskrip yang sama menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata (P>0,05) 
- a,ab,b = superskrip yang berbeda pada baris menunjukkan perbedaan yang sangat  nyata 

(P<0,01) 
- superskrip (k) menunjukkan notasi perlakuan P1, P2, P3, P4 sedangkan superskrip (a, ab, b) 

menunjukkan notasi lama simpan 
- data diambil dari tiga ulangan 

Perlakuan P1, P2, P3, dan P4 tidak memberikan perbedaan yang nyata 

(P>0,05) terhadap WHC daging. Daging P2 memiliki kemampuan daya ikat air 

oleh protein lebih baik daripada P1, P3 dan P4 karena air yang keluar dari daging 
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P2 saat sentrifuse pada kecepatan optimum lebih sedikit dibandingkan daging 

perlakuan lainnya. Perlakuan P2, daging dengan tusukan jarum suntik 

kemungkinan mengakibatkan terjadinya tekanan terhadap molekul air sehingga 

mendorong masuk ke dalam serat-serat daging. Molekul air akan terikat secara 

fisik oleh protein sebagai lapisan air yang terikat agak lemah. Menurut 

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

jaringan matriks bahan (tenunan bahan) akibat adanya ikatan-ikatan fisik.  

Perlakuan lama simpan memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap WHC daging karena terjadi penurunan WHC selama penyimpanan 

kecuali perlakuan P3. Rata-rata WHC yang cenderung menurun disebabkan oleh 

penurunan pH yang dikarenakan terjadinya akumulasi asam laktat. Menurut 

Gurnardi (1986), penurunan pH yang disebabkan oleh akumulasi asam laktat akan 

mengakibatkan menurunnya fungsi protein daging dalam mengikat air. Soeparno 

(2005) menyatakan bahwa penurunan pH postmortem ini mengakibatkan protein 

sarkoplasma terdenaturasi dan meningkatkan pengerutan aktomiosin, sehingga air 

bebas diantara molekul-molekul protein akan terpisah menuju ruang ekstraselluler 

dan berakibat turunnya nilai WHC. Lawrie (2003) menyatakan bahwa mulai dari 

tahap prerigor protein otot memiliki WHC yang tinggi kemudian akan mengalami 

penurunan sejalan dengan berkurangnya kandungan ATP dan turunnya pH sampai 

5,3 – 5,5 yang bertepatan dengan titik isoelektrik protein otot. 

Daging P3 mempunyai WHC yang semakin meningkat dengan 

meningkatnya nilai pH selama penyimpanan. Hal ini disebabkan adanya 

penambahan fosfat, garam dan serat pada daging. Menurut Deal (2008), fosfat 

dapat meningkatkan pH sehingga daya ikat air daging meningkat. Hal ini 
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dikarenakan ion negatif fosfat (P3O10
5-) dapat meningkatkan daya elektrostatik  

sehingga protein otot lebih membuka atau memngembangkan ikatan serabut-

serabut miofibril (swelling) sehingga lebih banyak air yang terjebak diantara 

serabut-serabut otot tersebut. Menurut Hamm(1955), polifosfat meningkatkan 

kapasitas mengikat air dengan jalan memisahkan ion Ca++ (sequestering). Knipe 

(2004) menambahkan bahwa ion klorida (Cl-) pada garam juga berperan utama 

dalam menyebabkan penolakan elektrostatik pada protein otot sehingga banyak air 

yang terikat oleh jaringan otot.  

Serat yang merupakan karbohidrat kemungkinan juga dapat menyebabkan 

tekstur menjadi lebih baik. Menurut Usmiati dan Atien (2009), kandungan 

karbohidrat yang terdapat dalam bahan pengisi pada bakso membuat bahan 

pengisi tersebut memiliki kemampuan dalam mengikat air. Hal ini disebabkan 

serat yang merupakan polisakarida yang mempunyai gugus hidroksil (-OH) yang 

dapat bergabung dengan molekul-molekul air dalam daging untuk membentuk gel 

sehingga gel yang terbentuk mampu mencegah keluarnya air. 

 
4.2.3  Cooking Loss 

Hasil analisis ragam (Lampiran 3) menunjukkan bahwa diantara perlakuan 

pada daging terdapat perbedaan nilai cooking loss yang berbeda nyata (P<0,05) 

sedangkan diantara lama simpan terdapat perbedaan nilai cooking loss yang 

berbeda sangat nyata (P<0,01). Rata-rata dan hasil UJBD 1% terhadap nilai 

cooking loss daging disajikan pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Rata-rata Nilai Cooking Loss (%) dan Hasil UJBD 5% dan 1% Daging 
CAB  

Perlakuan 
Daging 

Lama Penyimpanan (hari) Rata-rata 
0 7 14 

P1 42,03a 41,62a 41,64a 41,76l 
P2 37,25a 37,73a 40,23a 38,40k 
P3 44,58b 37,73a 43,99b 42,10l 
P4 37,89a 39,00a 45,44b 40,78l 

Keterangan: 
- k,l = superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) 
- a,b, = superskrip yang berbeda pada baris menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 
- superskrip (k,l) menunjukkan notasi perlakuan P1, P2, P3, P4 sedangkan superskrip (a, b) 

menunjukkan notasi lama simpan 
- data diambil dari tiga ulangan 

Perlakuan P1, P2, P3, dan P4 memberikan perbedaan yang nyata (P<0,05) 

terhadap cooking loss daging. Perlakuan P1, P3 dan P4 memiliki nilai rata-rata 

cooking loss lebih tinggi daripada P2 sehingga selama pemanasan 80oC, daging 

P1,P3 dan P4 akan kehilangan nutrisi lebih banyak daripada P2. Hal ini 

disebabkan rata-rata nilai WHC pada perlakuan P1, P3 dan P4 tinggi yang artinya 

kemampuan daya ikat airnya rendah (Sub Bab 4.2.2). Menurut Alberte et al. 

(2001), cooking loss dipengaruhi oleh kapasitas mengikat air dan juga oleh lemak 

yang terdapat dalam daging.  

 Daging P2 memiliki nilai rata-rata cooking loss lebih rendah daripada 

perlakuan lainnya karena tusukan jarum suntik mengakibatkan sebagian air dari 

dalam daging keluar secara fisik sehingga sisanya akan terdesak dan terikat pada 

protein daging. Nilai cooking loss rendah kemungkinan juga disebabkan oleh 

panjang-pendeknya serabut otot daging P2. Menurut Soeparno (2005), susut 

masak bisa meningkat dengan panjang serabut otot yang lebih pendek. Panjang 

serabut otot dipengaruhi oleh penampang lintang daging. 

Perlakuan lama simpan memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap cooking loss daging. Jika diamati Tabel 7, selama penyimpanan nilai 
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rata-rata cooking loss semakin meningkat, artinya semakin lama penyimpanan 

maka kehilangan nutrisi akan semakin besar. Menurut Lawrie (2003), 

penyimpanan yang lama akan menyebabkan terjadinya perubahan struktur protein 

sehingga daya ikat air oleh protein menurun. Penurunan daya ikat air tersebut 

akan berakibat meningkatnya cairan nutrisi yang hilang saat pemasakan. 

Daging P1 dan P2, perlakuan yang tanpa penambahan larutan mempunyai 

cooking loss yang lebih baik dibandingkan daging P3 dan P4 yang diinjeksi 

dengan larutan. Hal ini disebabkan injeksi larutan akan meningkatkan perubahan 

struktur protein secara fisik sehingga daya ikat air oleh protein menurun.  

 
4.3.  Pengaruh Premix Multi terhadap Kualitas Kimia daging CAB 

4.3.1.  Kadar Air 

Hasil analisis ragam (Lampiran 4) menunjukkan bahwa diantara perlakuan 

pada daging terdapat perbedaan nilai kadar air yang tidak berbeda nyata (P>0,05) 

sedangkan diantara lama simpan terdapat perbedaan nilai kadar air yang berbeda 

sangat nyata (P<0,01). Rata-rata dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

1% terhadap nilai kadar air daging disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rata-rata Nilai Kadar Air (%) dan Hasil UJBD 1% Daging CAB  
Perlakuan 
Daging 

Lama Penyimpanan (hari) 
Rata-rata 

0 7 14 
P1 76,39b 76,90b 74,21a 75,83k 
P2 74,24a 75,04a 73,72a 74,34k 
P3 76,46c 72,45b 55,33a 68,08k 
P4 71,94a 74,67b 77,08c 74,57k 

Keterangan: 
- k = superskrip yang sama menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata (P>0,05) 
- a,b,c = superskrip yang berbeda pada baris menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 
- superskrip (k) menunjukkan notasi perlakuan P1, P2, P3, P4 sedangkan superskrip (a, b, c) 

menunjukkan notasi lama simpan  
- data diambil dari tiga ulangan 
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Perlakuan P1, P2, P3, dan P4 tidak memberikan perbedaan yang nyata 

(P>0,05) terhadap nilai kadar air daging. Kadar air daging P3 memiliki nilai rata-

rata kadar air paling rendah daripada perlakuan lainnya. Hal ini kemungkinan 

disebabkan penambahan Premix Multi mengakibatkan pergeseran biomassa pada 

daging sehingga terjadi perubahan yaitu penambahan komponen dan pergeseran 

komposisi kimiawi. 

Perlakuan lama simpan memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap nilai kadar air daging karena selama penyimpanan terjadi 

evaporasi pada daging. Menurut Kandeepan and Biswas (2007), kadar air daging 

segar kerbau lebih tinggi daripada daging yang disimpan pada penyimpanan 

dingin dan penyimpanan beku. Kehilangan air tersebut disebabkan terjadinya 

evaporasi air pada daging dalam penyimpanan dingin. 

Desroiser (1988) menambahkan bahwa selama penyimpanan dingin akan 

terjadi perbedaan uap air antara daging dan lingkungannya (udara di ruang 

penyimpanan dingin). Tekanan uap udara yang lebih rendah mengakibatkan 

berpindahnya uap air dipermukaan daging ke lingkungan dan perpindahan massa 

air dari dalam daging ke permukaan daging. Peristiwa ini menyebabkan daging 

akan kehilangan sebagian besar massa airnya karena dilepaskan ke lingkungan. 

 Lama penyimpanan daging dengan kemasan vakum pada suhu 0oC 

mempengaruhi keluarnya cairan daging. Menurut Putu (2001), jumlah cairan 

darah (weep) dalam kantong plastik hampa udara bertambah dengan 

bertambahnya waktu penyimpanan. Kadar air daging akan menyusut jika 

penyimpanan relatif lama. Soeparno (2005) menjelaskan bahwa penyimpanan 

daging sebaiknya dibatasi dalam waktu yang relatif singkat, karena adanya 
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perubahan-perubahan kerusakan yang meningkat sesuai dengan lama waktu 

penyimpanan. 

 
4.3.2.  Kadar Fosfat  

Hasil analisis ragam (Lampiran 5) menunjukkan bahwa diantara perlakuan 

pada daging terdapat perbedaan nilai kadar fosfat yang berbeda nyata (P<0,05) 

sedangkan diantara lama simpan terdapat perbedaan nilai kadar fosfat yang 

berbeda sangat nyata (P<0,01). Rata-rata dan hasil UJBD 1% terhadap nilai kadar 

fosfat daging disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rata-rata Nilai Kadar Fosfat (%) dan Hasil UJBD 5% dan 1% Daging 
CAB  

Perlakuan 
Daging 

Lama Penyimpanan (hari) 
Rata-rata 

0 7 14 
P1 0,33a 0,40b 0,41b 0,38l 
P2 0,33a 0,38a 0,38a 0,37l 
P3 0,46b 0,45ab 0,39a 0,43m 
P4 0,32b 0,23a 0,32b 0,33k 

Keterangan: 
- k,l,m = superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan yang  nyata (P<0,05) 
- a,ab,b,c = superskrip yang berbeda pada baris menunjukkan perbedaan yang sangat  nyata 

(P<0,01) 
- superskrip (k,l,m) menunjukkan notasi perlakuan P1, P2, P3, P4 sedangkan superskrip             

(a, ab,b, c) menunjukkan notasi lama simpan 
- data diambil dari tiga ulangan 

 Perlakuan P1, P2, P3, dan P4 memberikan perbedaan yang nyata (P<0,05) 

terhadap nilai kadar fosfat daging. Daging P4 mempunyai nilai rata-rata kadar 

fosfat paling rendah yaitu 0,3268. Hal ini kemungkinan disebabkan komponen 

fosfat alami daging ikut terbawa air saat proses penusukan. Pengaruh fisik ini 

menyebabkan sebagian serat daging putus dan senyawa fosfat akan berikatan 

dengan molekul-molekul air melalui ikatan hidrogen sehingga fosfat yang 

berikatan dengan molekul air akan lepas dan terbawa oleh air keluar dari daging. 
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 Daging P1 dan P2 memiliki kesamaan nilai kadar fosfat. Kedua perlakuan 

tersebut tidak mengalami perlakuan yang menyebabkan hilangnya kadar fosfat. 

Perlakuan P3, kadar fosfat daging meningkat. Hal ini disebabkan penambahan 

kadar fosfat yang berasal dari injeksi Premix Multi. Penambahan fosfat pada 

daging P3 sebesar ± 0,13 %.  

 Perlakuan lama simpan memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap nilai kadar fosfat daging pada semua perlakuan. Daging P1, P2, 

dan P4 memiliki nilai rata-rata kadar fosfat yang cenderung stabil selama 

penyimpanan suhu rendah. Kadar fosfat daging P3 selama penyimpanan 0, 7 dan 

14 hari cenderung mengalami penurunan. Hal ini kemungkinan disebabkan 

sebagian fosfat yang berikatan dengan molekul air akan terikut keluar dari matriks 

daging bersama molekul air bebas dan komponen-komponen gizi lainnya.  

 
4.3.3.  Kadar Garam  

Hasil analisis ragam (Lampiran 6) menunjukkan bahwa diantara perlakuan 

pada daging dan lama simpan terdapat perbedaan nilai kadar garam yang berbeda 

sangat nyata (P<0,01). Rata-rata dan hasil UJBD 1% terhadap nilai kadar garam 

daging disajikan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Rata-rata Nilai Kadar Garam (%) dan Hasil UJBD 1% Daging CAB  
Perlakuan 
Daging 

Lama Penyimpanan (hari) 
Rata-rata 

0 7 14 
P1 0,12b 0,10a 0,12b 0,12l 
P2 0,15ab 0,13a 0,16b 0,15m 
P3 0,12b 0,10b 0,08a 0,10k 
P4 0,10a 0,09a 0,10a 0,10k 

Keterangan 
- k,l,m = superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan yang sangat  nyata (P<0,01) 
- a,ab,b,c = superskrip yang berbeda pada baris menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 
- superskrip (k,l,m) menunjukkan notasi perlakuan P1, P2, P3, P4 sedangkan superskrip             

(a, ab, b, c) menunjukkan notasi lama simpan 
- data diambil dari tiga ulangan 
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 Perlakuan P1, P2, P3, dan P4 memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap nilai kadar garam daging. Perlakuan P3, injeksi daging dengan 

larutan Premix Multi yang mengandung 30% garam seharusnnya memiliki kadar 

garam yang lebih tinggi dari perlakuan lainnya. Hal ini kemungkinan disebabkan 

pada proses penyuntikan banyak garam yang terikut keluar bersama air seperti 

halnya pada P4. Menurut Winarno (2002), pada kristal NaCl, kedua ion tersebut 

saling terikat dengan daya tarik elektrostatik. Molekul-molekul air dapat 

mengurangi daya tarik-menarik antara Na+ dan Cl- sedemikan rupa sehingga 

tinggal 1% saja dari daya tarik yang terdapat dalam kristan NaCl. Ion-ion tersebut 

kemudian terhidrasi dan diungsikan oleh molekul-molekul air.  

 Garam yang larut dalam molekul air akan keluar dari daging karena 

perbedaan tekanan osmosis. Lingkungan memilki tekanan osmosis yang rendah 

sehingga molekul air pada permukaan daging akan berpindah ke lingkungan 

sedangkan massa air dalam daging akan berpindah ke permukaan daging. 

  Perlakuan lama simpan memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap nilai kadar garam daging pada semua perlakuan. Daging P1, 

P2, P3, dan P4 memiliki nilai rata-rata kadar garam yang cenderung stabil selama 

penyimpanan suhu rendah. Kadar garam daging P3 selama penyimpanan 

mengalami penurunan karena pengaruh injeksi premix multi yang menyebabkan 

pergeseran biomassa dan meregangya sebagian otot memudahkan garam yang 

terlarut dalam air keluar dari daging.  

 
 
 
 
 
 



42 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1.  Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Karakteristik fisik daging CAB setelah di injeksi Premix Multi (P3) 

memiliki perbedaan dengan daging segar, yaitu lebih pucat dan lembek. 

Perlakuan P3, tidak mempengaruhi nilai kadar air, pH, Water Holding 

Capacity (WHC), menurunkan kadar garam dan meningkatkan kehilangan 

nutrisi (cooking loss), namun meningkatkan kadar fosfat. Daging injeksi 

Premix Multi meningkatkan kadar fosfat sebesar ± 0,13 %.  

2. Perlakuan lama simpan berpengaruh pada kadar air, kadar fosfat, kadar 

garam, pH, WHC dan cooking loss. Pada perlakuan P3, semakin lama 

penyimpanan mengakibatkan menurunnya kadar air, fosfat, garam dan 

meningkatkan cooking loss, namun mempertahankan WHC dan 

meningkatkan pH.  

3. Perlakuan P3 belum dapat meningkatkan karakteristik fisik daging, apabila 

ditinjau dari penyimpanan maka P3 dapat mempertahankan WHC dan 

meningkatkan pH. 

 
5.2.  Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian disarankan untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut tentang prosedur dan persentase penggunaan Premix Multi serta lama aging 

dan lama simpan pada daging yang telah diinjeksi Premix Multi. 
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Lampiran 1. Pengukuran pH (A.O.A.C., 1990) 

Pengukuran pH sampel dilakukan dengan menggunakan pH meter adalah 

sebagai berikut: 

1. Diatur test mode selective pada posisi pH. 

2. Diatur knop pengatur suhu disesuaikan denngan suhu sampel yang akan 

diukur. 

3. Bagian electrode pH meter dimasukkan dalam larutan buffer untuk 

kalibrasi. 

4. Electrode pH meter dibilas dengan aquadest, kemudian dikeringkan 

dengan kertas tissue. 

5. Electrode dimasukkan  kedalam sampel yang akan diuji. 

6. Dicatat angka yang tertera pada layar pH meter setelah keadaan konstan. 
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Lampiran 2.  Prosedur Pengukuran WHC dengan Metode Sentrifugasi 
(Hongsprabhas and Barbut, 1999) 

 

Pengukuran WHC dilakukan dengan cara: 

1. Daging ditimbang 20 gram dalam botol sentrifus 

2. Disentifugasi dengan kecepatan 10000 rpm selama 20 menit 

3. Hasil dari sentrifugasi adalah daging dan supernatant. Daging diambil 

dengan alat penjepit. 

4. Daging dikeringkan dengan kertas isap tanpa adanya tekanan. 

5. Daging ditimbang. 

6. Perhitungan 

Rumus : 

   Berat supernatan 

 % WHC =             x  100 % 

      Berat daging 

 

  

 Keterangan:  

Berat supernatant = (berat daging sebelum disentrifuse – berat daging 

setelah disentrifuse) 
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Lampiran 3. Pengukuran Susut Masak (Cooking Loss) (Lee, Dadgar, Kim, and 

Shand, 2007). 

 

Pengukuran Cooking Loss : 

1. Daging ditimbang sebanyak 20 gram. 

2. Daging dimasukkan dalam kemasan vacuum seal 

3. Plastik dimasukkan dalam water bath suhu 80oC selama 30 menit. 

4. Plastik dikeluarkan dari water bath. 

5. Daging dikeluarkan dari dalam plastik sampel tersebut. 

6. Daging dikeringkan dengan kertas tissu pada permukaannya tanpa memeras 

atau menekannya. 

7. Daging ditimbang. 

8. Perhitungan. 

Rumus : 

 

    Berat sampel (sebelum dimasak – setelah dimasak) 

Cooking Loss =               x 100 % 

          Berat sampel sebelum dimasak 
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Lampiran 4. Penentuan Kadar Air sesuai dengan Standard Operating Procedure 
(SOP) PT. Charoen Pokphand Indonesia 

 
 

 Penentuan Kadar Air : 

1. Preparasi sampel 

1.1.  Untuk menghindari kehilangan H2O selama preparasi dan penanganan 

sampel, jangan menggunakan sampel dalam jumlah kecil. Simpan 

sampel dalam gelas kaca atau container sejenis yang dilengkapi dengan 

penutup (jika diperlukan). 

1.2. Daging segar, daging kering, daging matang, daging asap, dll. 

Dipisahkan sesempurna mungkin dari tulangnya, lewatkan ke pemotong 

daging sebanyak 3 kali dengan setting pemotong 1/8”, 3 mm (jika 

perlu), aduk semua campuran setelah selesai pemotongan dan segera 

lakukan pengujian. Jika terjadi suatu penundaan, diinginkan sampel 

untuk menghindari penguraian / dekomposisi. 

2. Prosedur 

7.1. Timbang dengan akurat 2.0 ±0,02 gr sampel didalam cawan gelas atau 

cawan alumunium 

7.2. Sampel diratakan sampai menyebar keseluruh dasar cawan gelas atau 

cawan alumunium dan keringkan dalam oven pada suhu 125±2oC 

selama 2-4 jam atau sampai berat kering konstan. 

3. Perhitungan 

Kadar air merupakan persentase massa sampel  

Rumus: 

Kadar air % = W1 – W2  x  100 

    W1 – W0 
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Lampiran 5. Penentuan Kadar Fosfat sesuai dengan Standard Operating 
Procedure (SOP) PT. Charoen Pokphand Indonesia 

 
 
Penentuan Kadar Fosfat 

1. Preparasi bahan 

1.1.  Larutan molybdate 

 -  Timbang 12.5 ± 0,1 g ammonium molybdate dalam 200 ml H20 

 -  Masukkan kedalam labu ukur 500 ml dan tambahkan 50 ml H2SO4 5 M 

 -  Tera sampai tanda batas dengan akuades 

1.2.  Larutan sulfonic acid 

 -  Timbang 0.16 ± 0.02 g 1-amino-2-napthol-4-sulfonic acid, 1.92 ± 0.02 

    g NA2SO3 dan 24.61 ± 0.1 ml NaHSO3 39 %. 

2. Preparasi standar 

2.1. Pipet 12.26 ml larutan standar fosfat (PO4
3-) 1000 ppm ke dalam labu 

ukur 100 ml dan tera sampai tanda batas dengan aquadest untuk larutan 

standar dengan konsentrasi 40 ppm. 

2.2. Buat deret standar dari larutan standar 40 ppm, dengan deret sebagai 

berikut: 0.4; 0.8; 1.6; 2.4; 4.0 dan 5.6 ppm ke dalam labu ukur 50 ml. 

2.3. Tambahkan akuades sekitar 20 ml ke dalam masing-masing labu ukur 

standar tersebut. 

3. Preparasi sampel 

3.1.  Timbang dengan akurat 2.0 ± 0.02 g sampel ke dalam labu kjehdahl 

yang telah berisi batu didih. 
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3.2.  Tambahkan 10 ml HNO3 pekat dan 5 ml H2SO4 pekat ke dalam 

masing-masing labu kjehdahl dan didestruksi sampai semua sampel 

larut. 

3.3.  Kemudian didinginkan dan ditambahkan 50 ml H2O dan dididihkan 

kembali selama ± 15 menit atau sampai timbul asap putih. 

3.4.  Setelah dingin, pindahkan larutan hasil destruksi ke dalam labu ukur 

250 ml dengan cara membilas labu kjehdahl berulang kali dengan 

akuades. 

3.5.  Kemudian tera sampai tanda batas dengan akuadest. 

 3.6.   Pipet 1 ml larutan sampel tersebut ke dalam labu ukur 50 ml dari 

dalam labu ukur 250 ml. 

 3.7.  Tambahkan akudest sekitar 20 ml ke dalam masing-masing larutan 

sampel tersebut. 

4. Prosedur 

 4.1.  Penetapan standar  

4.1.1. Ke dalam masing-masing deret larutan standar, pipet 2 ml larutan 

molybdate dan 1 ml larutan asam sulfonic. 

4.1.2.  Kemudian tera sampai tanda batas 50 ml dengan akuades 

4.1.3. Diamkan selama 15 menit agar terbentuk warna biru gelap secara 

sempurna dan baca absorbansinya dengan spektrofotometer pada 

panjang gelombang 640 nm. 

 4.2.  Penetapan sampel 

4.2.1.  Kedalam larutan sampel, pipet 2 ml larutan molybdate 1 ml larutan 

asam sulfonic. 
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4.2.2.  Tera sampai tanda batas dengan akuades 

4.2.3.  Diamkan selama 15 menit sampai terbentuk larutan kompleks warna 

biru gelap secara sempurna  

4.2.4.  Baca absorbansinya pada panjang gelombang 640 nm 

 

5. Perhitungan 

      C x V x dF 

   ppm (µg/g) =  

                  W 

 

Keterangan: 

C = konsentrasi sampel (ppm) 

V = Volume akhir sampel 

dF = Faktor dilusi sampel 

W = Berat sampel (gram) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Lampiran 6. Penentuan Kadar Garam sesuai dengan Standard Operating 

Procedure (SOP) PT. Charoen Pokphand Indonesia 

 

Penentuan Kadar Fosfat 

1.    Bahan 

1.1.  Larutan AgNO3 0,1 M sebagai titran. 

1.2.  Larutan K2CrO4 sebagai indikator. 

2. Preparasi standar 

2.1. Timbang 50-60 mg NaCL sebanyak 3 kali dan dimasukkan ke dalam 

Erlenmeyer. 

2.2. Tambahkan akuades sekitar 25 ml ke dalam masing-masing Erlenmeyer 

tersebut. 

3. Preparasi sampel 

3.1.  Timbang dengan akurat 3 g sampel ke dalam botol timbang abu. 

3.2.  Kemudian botol timbang abu yang berisi sampel dimasukkan ke dalam 

tanur suhu 550 oC selama 5 jam. 

3.3.  Setelah 5 jam, botol timbang abu dibiarkan didalam tanur selama se-

malam. 

3.4. Setelah dingin, pindahkan botol timbang abu ke dalam desikator 

selama 15 menit. 

3.5. Kemudian, sampel yang telah menjadi abu di tambahkan 25 ml 

akuades secara bertahap dan dilakukan penyaringan dengan kertas 

saring pada erlenmeyer. 
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4. Prosedur 

 4.1.  Penetapan standar  

4.1.1. Ke dalam masing-masing Erlenmeyer larutan standar, pipet 1 ml 

larutan K2CrO4 

4.1.2. Kemudian titrasi dengan larutan AgNO3 sampai terbentuk endapan 

warna merah bata dan larutan juga berubah warna menjadi merah 

bata. 

4.1.3. Kemudian baca berapa ml volume titrasinya. 

 4.2.  Penetapan sampel 

4.2.1. Ke dalam masing-masing Erlenmeyer larutan standar, pipet 1 ml 

larutan K2CrO4 

4.1.2. Kemudian titrasi dengan larutan AgNO3 sampai terbentuk endapan 

warna merah bata dan larutan juga berubah warna menjadi merah 

bata. 

4.1.3. Kemudian baca berapa ml volume titrasinya. 

5. Perhitungan 

Untuk Standart Baku (M) : 

           Mmol      W sampel (mg) 

  M =   ===� mmol =  

    V         Mr. NaCL 

 

Untuk % NaCL pada Sampel : 

      Vol. titrasi x Mr. NaCL x dF x M x 100 

   % NaCL =  

                1000 x W sampel (g) 

 

Keterangan : Mr. NaCl = 58,44 
  dF  = 1            
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Lampiran 7. Hasil Pengukuran dan Analisa Statistik Kadar PH Daging CAB 
 

P S 
Ulangan 

Total Rata-rata SD 
1 2 3 

P1 
S0 5.73 5.70 5.72 17.15 1.9000 0.0153 
S7 5.52 5.54 5.55 16.61 1.8467 0.0153 
S14 5.75 5.75 5.76 17.26 1.9167 0.0058 

P2 
S0 5.89 5.89 5.88 17.66 1.9633 0.0058 
S7 5.81 5.81 5.81 17.43 1.9367 0.0000 
S14 5.69 5.67 5.67 17.03 1.8900 0.0115 

P3 
S0 5.37 5.37 5.35 16.09 1.7900 0.0115 
S7 5.66 5.68 5.65 16.99 1.8933 0.0153 
S14 5.87 5.84 5.85 17.56 1.9467 0.0153 

P4 
S0 5.77 5.76 5.79 17.32 1.9200 0.0153 
S7 5.73 5.71 5.71 17.15 1.9033 0.0115 
S14 5.67 5.67 5.67 17.01 1.8900 0.0000 

        205.26     
Keterangan : 
P : Perlakuan Penyuntikan 
S : Lama Penyimpanan 
SD : Standart Deviasi 
 

   h   l    r              2 

  Σ  Σ  Σ Yabk 
  a=1 b=1 k=1          205,262 

FK =   =   = 1170,3241 
         h.l.r          4.3.3  
 
    h    l   r 2 

JKTotal = Σ  Σ  Σ Yabk   -   FK     
         a=1 b=1 k=1 
 
       = (5,732 + 5,702 + …………. + 5,672 )  -  FK 
 
       = 0,6693 
 
   h    l    r              2 

  Σ   Σ  Σ Yabk 
  a=1  b=1 k=1       
JKPerl(P) =   - FK 
                 l.r  
 
         (51,022 +52,12 2 +50,64 2 + 51,482) 
        =      -  FK 
                        3.3     
   = 0,1353 
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   l     r              2    l r 2                                                 

  Σ   Σ Yabk   Σ Σ Yabk 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(S-P1) =        -  
              r      l.r 
 
        (17,152 +16,61 2 +117,26 2)       51,022 

        =           -   
                                    3                    3.3     
   
   = 0,0807 
 
   l     r              2    l r 

2 

  Σ   Σ Yabk   Σ Σ Yabk 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(S-P2) =        -  
              r      l.r 
 

         (17,662 +17,43 2 +17,03 2)       52,122 

        =             -   
                                    3                  3.3     
   
   = 0,0678 
 
   l     r              2    l r 2 

  Σ   Σ Yabk   Σ Σ Yabk 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(S-P3) =        -  
              r      l.r 
 
                (17,662 +17,43 2 +17,032)       50,642 

        =           -   
  3        3.3     
   
   = 0,3662 
 
   l     r              2    l r 2 

  Σ   Σ Yabk   Σ Σ Yabk 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(S-P4) =        -  
              r      l.r 
 
                (16,092 +16,99 2 + 17,562)       51,482 

        =           -   
  3        3.3     
   
   = 0,0161 
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JK(S-P) = JK(S-P1)
 +  JK(S-P2) +JK(S-P3) + JK(S-P4) 

  = 0,0807 + 0,0678 + 0,3662 + 0,0161 

  = 0,5307 

JKGalat = JKTotal - JKPerl(P) - JK(S-P) 

  = 0,6693 – 0,1353 – 0,5307 

  = 0,0033 

 
Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F. Hit 
F. Tabel 

0.05 0.01 
Perlakuan 3 0.1353 0.0451 0.6799 3.01 4.72 
S-perlakuan 8 0.5307 0.0663 482.4545** 2.36 3.36 
Galat  24 0.0033 0.0001       
Total 35           

**) Terdapat perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 
 
Uji Jarak Berganda Duncan 1% 
 
S-Perlakuan 
SE = √ (KTgalat / ulangan) 

 = √ 0.0001/ 3 

 = 0,0058 

JNT 1% = JND 1% x SE 
 

Selingan 2 3 
JND 1% 3.96 4.14 
JNT 1% 0.0230 0.0240 

 
S-P1 
Rataan penyimpanan pada perlakuan 1 
Perlakuan  Rataan Notasi 

S7 5.5367 a 
S0 5.7167 b 
S14 5.7533 c 

 
S-P2 
Rataan penyimpanan pada perlakuan 2 
Perlakuan  Rataan Notasi 

S14 5.6767 a 
S7 5.8100 b 
S0 5.8867 c 
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S-P3 
Rataan penyimpanan pada perlakuan 3 
Perlakuan  Rataan Notasi 

S0 5.3633 a 
S7 5.6633 b 
S14 5.8533 c 

 
S-P4 
Rataan penyimpanan pada perlakuan 4 
Perlakuan  Rataan Notasi 

S14 5.6700 a 
S7 5.7167 b 
S0 5.7733 c 
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Lampiran 8. Hasil Pengukuran dan Analisa Statistik WHC Daging CAB 
 

P S 
Ulangan 

Total Rata-
rata SD 

1 2 3 

P1 
S0 2.7025 2.2691 2.7167 7.6883 2.5628 0.2544 
S7 4.7093 6.1380 6.2546 17.1019 5.7006 0.8605 
S14 9.0186 10.6571 8.0471 27.7228 9.2409 1.3191 

P2 
S0 0.1553 3.1660 2.3841 5.7054 1.9018 1.5622 
S7 2.1590 3.8256 3.1531 9.1377 3.0459 0.8385 
S14 5.6924 6.8833 5.1990 17.7747 5.9249 0.8659 

P3 
S0 4.1810 8.3104 2.1383 14.6297 7.3149 3.1443 
S7 4.9888 4.3737 4.4268 13.7893 4.5964 0.3408 
S14 5.7899 7.1761 4.6560 17.6220 5.8740 1.2622 

P4 
S0 8.2578 7.0510 8.1989 23.5077 7.8359 0.6804 
S7 7.6439 6.0349 4.4438 18.1226 6.0409 1.6001 
S14 10.8971 9.3098 8.4287 28.6356 9.5452 1.2509 

        201.4377     
Keterangan : 
P : Perlakuan Penyuntikan 
S : Lama Penyimpanan 
SD : Standart Deviasi 
 

   h   l    r              2 

  Σ  Σ  Σ Yabk 
  a=1 b=1 k=1          201,43772 

FK =   =   = 1127,1430 
         h.l.r          4.3.3  
 
    h    l   r 2 

JKTotal = Σ  Σ  Σ Yabk   -   FK     
         a=1 b=1 k=1 
 
       = (2,70252 + 2,26912 + …………. + 8,42872 )  -  FK 
 
       = 240,7261 
 
   h    l    r              2 

  Σ   Σ  Σ Yabk 
  a=1  b=1 k=1       
JKPerl(P) =   - FK 
                 l.r  
 
       (52,51302 +32,6178 2 +46,041 2 +70,26592) 
        =           -  FK 
            3.3       
   = 81,5911 
 



61 
 

   l     r              2    l r 2                                                 

  Σ   Σ Yabk   Σ Σ Yabk 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(S-P1) =        -  
              r      l.r 
 
      (7,68832 +17,1019 2 +27,72282)     52,51302 

        =           -      
  3      3.3     
   
   = 66,9778 
 
   l     r              2    l r 

2 

  Σ   Σ Yabk   Σ Σ Yabk 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(S-P2) =        -  
              r      l.r 
 

     (5,70542 +9,1377 2 +17,77472)      32,61782 

        =             -   
  3       3.3     
   
   = 25,7829 
 
   l     r              2    l r 2 

  Σ   Σ Yabk   Σ Σ Yabk 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(S-P3) =        -  
              r      l.r 
 
           (14,62972 +18,1226 2 +17,62202)           46,0412 

        =           -   
  3        3.3     
   
   = 2,7055 
 
   l     r              2    l r 2 

  Σ   Σ Yabk   Σ Σ Yabk 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(S-P4) =        -  
              r      l.r 
 
 
        (23,50772 +117,0124 2 + 28,63562)         70,26592 

        =           -   
  3        3.3     
   
   = 18,4242 
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JK(S-P) = JK(S-P1)
 +  JK(S-P2) +JK(S-P3) + JK(S-P4) 

  = 66,9778 +  25,7829 +  2,7055 +  18,4242 

  = 113,8905 

JKGalat = JKTotal - JKPerl(P) - JK(S-P) 

  =  240,7261 – 81,5911 – 113,8905 

  = 45,2445 
 
Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F. Hit 
F. Tabel 

0.05 0.01 
Perlakuan 3 81.5911 27.19703 1.9104 3.01 4.72 
S-perlakuan 8 113.8905 14.2363 7.5517** 2.36 3.36 
Galat  24 45.2445 1.8852       
Total 35           

**) Terdapat perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 
 
Uji Jarak Berganda Duncan 1% 
 
S-Perlakuan 
SE = √ (KTgalat / ulangan) 

 = √ 1.8852/ 3 

 = 0,7927 

JNT 1% = JND 1% x SE 
 

Selingan 2 3 
JND 1% 3.96 4.14 
JNT 1% 3.1391 3.2818 

 
S-P1 
Rataan penyimpanan pada perlakuan 1 
Perlakuan  Rataan Notasi 

S0 2.5628 a 
S7 5.7006 a 
S14 9.24093 b 

 
S-P2 
Rataan penyimpanan pada perlakuan 2 
Perlakuan  Rataan Notasi 

S0 1.9018 a 
S7 3.0459 ab 
S14 5.9249 b 
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S-P3 
Rataan penyimpanan pada perlakuan 3 
Perlakuan  Rataan Notasi 

S7 4.5964 a 
S14 5.8740 a 
S0 7.3149 a 

 
S-P4 
Rataan penyimpanan pada perlakuan 4 
Perlakuan  Rataan Notasi 

S7 6.0409 a 
S0 7.8359 a 
S14 9.5452 a 
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Lampiran 9. Hasil Pengukuran dan Analisa Statistik Kadar Cooking Loss 
Daging CAB 

 

P S 
Ulangan 

Total Rata-
rata SD 

1 2 3 

P1 
S0 42.0000 42.7861 41.2935 126.0796 42.0265 0.7467 
S7 40.7128 42.2910 41.8424 124.8462 41.6154 0.8132 
S14 40.5098 40.7080 43.7120 124.9298 41.6433 1.7943 

P2 
S0 37.3134 39.1089 35.3234 111.7457 37.2486 1.8936 
S7 36.3212 38.4891 38.3804 113.1907 37.7302 1.2215 
S14 40.1911 41.4159 39.0952 120.7022 40.2341 1.1609 

P3 
S0 41.7910 46.2687 45.6853 133.7450 44.5817 2.4343 
S7 36.3212 38.4891 38.3804 113.1907 37.7302 1.2215 
S14 42.5349 44.4411 44.9897 131.9657 43.9886 1.2884 

P4 
S0 42.1320 36.8687 34.6535 113.6542 37.8847 3.8414 
S7 39.5011 38.6917 38.8196 117.0124 39.0041 0.4351 
S14 46.8787 44.2987 45.1549 136.3323 45.4441 1.3141 

        1467.3945     
Keterangan : 
P : Perlakuan Penyuntikan 
S : Lama Penyimpanan 
SD : Standart Deviasi 
 

   h   l    r              2 

  Σ  Σ  Σ Yabk 
  a=1 b=1 k=1          1467,39452 

FK =   =   = 59812,4061 
         h.l.r          4.3.3  
 
    h    l   r 2 

JKTotal = Σ  Σ  Σ Yabk   -   FK     
         a=1 b=1 k=1 
 
       = (42,00002 + 42,78612 + …………. + 45,15492 )  -  FK 
 
       = 350,4330 
 
   h    l    r              2 

  Σ   Σ  Σ Yabk 
  a=1  b=1 k=1       
JKPerl(P) =   - FK 
                 l.r  
 
      (375,85562 +345,6386 2 +378,9014 2 +366,99892) 
        =                     -  FK 
            3.3    
   = 75,1425 
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   l     r              2    l r 2                                                 

  Σ   Σ Yabk   Σ Σ Yabk 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(S-P1) =        -  
              r      l.r 
 
        (126,07962 +124,8462 2 +124,9298 2)     375,85562 

        =                         -      
  3                     3.3    
   
   = 0,3167 
 
   l     r              2    l r 

2 

  Σ   Σ Yabk   Σ Σ Yabk 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(S-P2) =        -  
              r      l.r 
 

     (111,74572 +113,1907 2 +120,70222)     345,63862 

        =                      -   
  3                 3.3     
   
   = 15,4144 
 
   l     r              2    l r 2 

  Σ   Σ Yabk   Σ Σ Yabk 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(S-P3) =        -  
              r      l.r 
 
      (133,74502 +113,1907 2 +131,96572)        378,90142 

        =           -   
  3        3.3     
   
   = 86,4606 
 
   l     r              2    l r 2 

  Σ   Σ Yabk   Σ Σ Yabk 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(S-P4) =        -  
              r      l.r 
 
      (113,65422 +117,0124 2 + 136,33232)      366,99892 

        =           -   
  3        3.3     
   
   = 99,8703 
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JK(S-P) = JK(S-P1)
 +  JK(S-P2) +JK(S-P3) + JK(S-P4) 

  = 0,3167 + 15,4144 + 86,4606 + 99,8703 

  = 202,0620 

JKGalat = JKTotal - JKPerl(P) - JK(S-P) 

  =  350,4330 – 75,1425 – 202,8703 

  = 73,2285 

 
Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F. Hit 
F. Tabel 

0.05 0.01 
Perlakuan 3 350.4330 116.8110 4.6248* 3.01 4.72 
S-perlakuan 11 202.0620 25.2578 8.2780** 2.36 3.36 
Galat  21 73.2285 3.0512       
Total 35           

*) Terdapat perbedaan yang nyata (P<0,05) 
**) Terdapat perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 
 
Uji Jarak Berganda Duncan 1% 
 
Perlakuan 
SE = √ (KTgalat / ulangan) 

 = √ 3,0512 / 3.3 

 = 0,5823 

JNT 5% = JND 5% x SE 
 

Selingan 2 3 4 
JND 5% 2.92 3.07 3.15 
JNT 5% 1.7003 1.7877 1.8342 

 
Rataan Perlakuan 
Perlakuan  Rataan Notasi 

P2 38.4043 a 
P4 40.7777 b 
P1 41.7617 b 
P3 42.1002 b 

 

S-Perlakuan 
SE = √ (KTgalat / ulangan) 

 = √ 3,0512 / 3 

 = 1,0085 
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JNT 1% = JND 1% x SE 
Selingan 2 3 

JND 1% 3.96 4.14 
JNT 1% 3.9937 4.1752 

 
S-P1 
Rataan penyimpanan pada perlakuan 1 
Perlakuan  Rataan Notasi 

S7 41.6154 a 
S14 41.6433 a 
S0 42.0265 a 

 
S-P2 
Rataan penyimpanan pada perlakuan 2 
Perlakuan  Rataan Notasi 

S0 37.2486 a 
S7 37.7302 a 
S14 40.2341 a 

 
S-P3 
Rataan penyimpanan pada perlakuan 3 
Perlakuan  Rataan Notasi 

S7 37.7302 a 
S14 43.9886 b 
S0 44.5817 b 

 
S-P4 
Rataan penyimpanan pada perlakuan  
Perlakuan  Rataan Notasi 

S0 37.8847 a 
S7 39.0041 a 
S14 45.4441 b 
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Lampiran 10. Hasil Pengukuran dan Analisa Statistik Kadar Air Daging CAB  

P S 
Ulangan 

Total Rata-rata SD 
1 2 3 

P1 
S0 76.4568 76.1547 76.5565 229.1680 76.3893 0.2092 
S7 77.0864 76.4663 77.1487 230.7014 76.9005 0.3773 
S14 74.1396 74.2208 74.2766 222.6370 74.2123 0.0689 

P2 
S0 74.5836 73.8467 74.2966 222.7269 74.2423 0.3714 
S7 74.9371 75.0396 75.1505 225.1272 75.0424 0.1067 
S14 74.0695 73.1694 73.9216 221.1605 73.7202 0.4827 

P3 
S0 77.1798 74.8142 77.3889 229.3829 76.4610 1.4300 
S7 71.8932 72.1229 73.3485 217.3646 72.4549 0.7824 
S14 54.4061 56.6309 54.9667 166.0037 55.3346 1.1571 

P4 
S0 71.9580 72.3147 71.5557 215.8284 71.9428 0.3797 
S7 74.6319 74.6262 74.7661 224.0242 74.6747 0.0792 
S14 77.2736 77.0423 76.9223 231.2382 77.0794 0.1786 

  2635.3630   
 
Keterangan : 
P : Perlakuan Penyuntikan 
S : Lama Penyimpanan 
SD : Standart Deviasi 
  
   h   l    r              2 

  Σ  Σ  Σ Yabk 
  a=1 b=1 k=1      2635,36302 

FK =   =   = 192920,5039 
         h.l.r          4.3.3  
 
     h    l   r 2 

JKTotal  = Σ  Σ  Σ Yabk   -   FK     
          a=1 b=1 k=1 
 
       = (76,45682 + 76,15472 + …………. + 76,92232 )  -  FK 
 
       = 1145,9306 
 
   h    l    r              2 

  Σ   Σ  Σ Yabk 
  a=1  b=1 k=1       
JKPerl(P) =   - FK 
                 l.r  
 
      (682,50642 + 669,01462 + 612,75122 + 671,09082) 
        =          -  FK 
            3.3     
   
   = 326,4312 
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   l     r              2    l r 2 

  Σ   Σ Yabk   Σ Σ Yabk 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(S-P1) =        -  
              r      l.r 
 
      (229,16802 + 230,70142 + 222,63702)      682,50642 

        =           -   
  3        3.3     
   
   = 12,2266 
 
   l     r              2    l r 

2 

  Σ   Σ Yabk   Σ Σ Yabk 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(S-P2) =        -  
              r      l.r 
 

     (222,72692 + 225,12722 + 221,16052)      669,01462 

        =           -   
  3        3.3     
   
   = 2,6611 
 
   l     r              2    l r 2 

  Σ   Σ Yabk   Σ Σ Yabk 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(S-P3) =        -  
              r      l.r 
 
      (229,38292 + 217,36462 + 166,00372)      612,75122 

        =           -   
  3        3.3     
   
   = 755,4783 
 
   l     r              2    l r 2 

  Σ   Σ Yabk   Σ Σ Yabk 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(S-P4) =        -  
              r      l.r 
 
      (215,82842 + 224,02422 + 231,23822)      671,09082 

        =           -   
  3        3.3     
   
   = 39,6305 
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JK(S-P) = JK(S-P1)
 +  JK(S-P2) +JK(S-P3) + JK(S-P4) 

  = 12,2266 + 2,6611 + 755,4783 + 39,6305 

  = 809,9966 

JKGalat = JKTotal - JKPerl(P) - JK(S-P) 

  = 1145,9306 - 326,4312 – 809,9966 
 =  9,5028 
 
Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F. Hit 
F. Tabel 

0.05 0.01 
Perlakuan 3 326,4312 108,8104 1,0747 3.01 4.72 
S-perlakuan 8 809,9966 101,2496 255,7130** 2.36 3.36 
Galat  24 9,5028 0,3960       
Total 35           

**) Terdapat perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 
 

Uji Jarak Berganda Duncan 1% 

S-Perlakuan 

SE = √ (KTgalat / ulangan) 

 = √ 0.3960 / 3 

 = 0,3633 

JNT 1% = JND 1% x SE 

Selingan 2 3 
JND 1% 3,96 4,14 
JNT 1% 1,4387 1.5041 

 

S-P1 
Rataan penyimpanan pada perlakuan 1  
Perlakuan  Rataan Notasi 

S14 74.2123 a 
S0 76.3893 b 
S7 76.9005 b 

 

S-P2 
Rataan penyimpanan pada perlakuan 2 
Perlakuan  Rataan Notasi 

S14 73.7202 a 
S0 74.2423 a 
S7 75.0424 a 
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S-P3 
Rataan penyimpanan pada perlakuan 3 

Perlakuan  Rataan Notasi 
S14 55.3346 a 
S7 72.4549 b 
S0 76.461 c 

 

S-P4 
Rataan penyimpanan pada perlakuan 4 

Perlakuan  Rataan Notasi 
S0 71.9428 a 
S7 74.6747 b 
S14 77.0794 c 
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Lampiran 11. Hasil Pengukuran dan Analisa Statistik Kadar Fosfat Daging CAB 
 

P S 
Ulangan 

Total Rata-rata SD 
1 2 3 

P1 
S0 0.359  0.289 0.337 0.985 0.3283 0.0358 
S7 0,415 0.353 0.429 1.197 0.3990 0.0404 
S14 0,426 0.385 0.421 1.232 0.4107 0.0224 

P2 
S0 0,336 0.352 0.307 0.995 0.3317 0.0228 
S7 0,424 0.364 0.354 1.142 0.3807 0.0379 
S14 0,384 0.411 0.354 1.149 0.3830 0.0285 

P3 
S0 0.463   0.453 0.473 1.389 0.4630 0.0100 
S7 0.449  0.447 0.449 1.345 0.4483 0.0012 
S14 0,400 0.390 0.382 1.172 0.3907 0.0090 

P4 
S0 0,309 0.309 0.351 0.969 0.3230 0.0242 
S7 - 0.330 0.349 0.679 0.2263 0.0134 
S14   0.301  0.358 0.307 0.966 0.3220 0.0313 

  13.220   
Keterangan : 
P : Perlakuan Penyuntikan 
S : Lama Penyimpanan 
SD : Standart Deviasi 
 

   h   l    r              2 

  Σ  Σ  Σ Yabk 
  a=1 b=1 k=1          13,2202 

FK =   =   =  4,9934 
         h.l.r          4.3.3  
 
    h    l   r 2 

JKTotal = Σ  Σ  Σ Yabk   -   FK     
         a=1 b=1 k=1 
 
       = (0,3592 + 0,2892 + …………. + 0,3072 )  -  FK 
 
       = 0,0930 
 
   h    l    r              2 

  Σ   Σ  Σ Yabk 
  a=1  b=1 k=1       
JKPerl(P) =   - FK 
                 l.r  
 
      (3,4142 + 3,2862 + 3,9062 + 2,6142) 
        =          -  FK 
            3.3     
   
   = 0,0507 
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   l     r              2    l r 2                                                 

  Σ   Σ Yabk   Σ Σ Yabk 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(S-P1) =        -  
              r      l.r 
 
         (0,9852 +1,197 2 +1,232 2)       3,4142 

        =           -   
  3       3.3     
   
   = 0,0119 
 
   l     r              2    l r 

2 

  Σ   Σ Yabk   Σ Σ Yabk 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(S-P2) =        -  
              r      l.r 
 

         (0,9952 +1,142 2 +1,149 2)        3,2862 

        =             -   
                                   3                  3.3     
   
   = 0,0050 
 
   l     r              2    l r 2 

  Σ   Σ Yabk   Σ Σ Yabk 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(S-P3) =        -  
              r      l.r 
 
        (1,3892 +1,345 2 +1,172 2)           3,9062 

        =        -   
                                 3                3.3     
   
   = 0,0088 
 
   l     r              2    l r 2 

  Σ   Σ Yabk   Σ Σ Yabk 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(S-P4) =        -  
              r      l.r 
 
        (0,9692 +0,670 2 + 0,9662)    2,6142 

        =       -   
                                  3      3.3     
   
   = 0,0004 
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JK(S-P) = JK(S-P1)
 +  JK(S-P2) +JK(S-P3) + JK(S-P4) 

  = 0,0119 + 0,0050 + 0,0088 + 0,0004 

  = 0,0262 

JKGalat = JKTotal - JKPerl(P) - JK(S-P) 

  = 0,0930 – 0,0507 – 0,0626 

  = 0,0161 

 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F. Hit 
F. Tabel 

0.05 0.01 
Perlakuan 3 0.0507 0.0169 5.1603** 3.01 4.72 
S-perlakuan 8 0.0262 0.0033 4.6786** 2.36 3.36 
Galat  23 0.0161 0.0007     
Total 34           

**) Terdapat perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 
 
Uji Jarak Berganda Duncan 1% 
Perlakuan 

SE = √ (KTgalat / ulangan) 

 = √ 0.0007 / 3.3 

 = 0,0088 

JNT 1% = JND 1% x SE 
 

Selingan 2 3 4 
JND 1% 3.96 4.14 4.24 
JNT 1% 0.0348 0.0364 0.0373 

 
Rataan Perlakuan 
Perlakuan  Rataan Notasi 

P4 0.3268 a 
P2 0.3651 b 
P1 0.3793 b 
P3 0.4340 c 

 

S-Perlakuan 

SE = √ (KTgalat / ulangan) 

 = √ 0.0007 / 3  

 = 0,0153 
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JNT 1% = JND 1% x SE 

Selingan 2 3 
JND 1% 3.96 4.14 
JNT 1% 0.0606 0.0633 

 
S-P1 
Rataan penyimpanan pada perlakuan 1 
Perlakuan  Rataan Notasi 

S0 0.3283 a 
S7 0.3990 b 
S14 0.4107 b 

 
S-P2 
Rataan penyimpanan pada perlakuan 2 
Perlakuan  Rataan Notasi 

S0 0.3317 a 
S7 0.3807 a 
S14 0.3830 a 

 
S-P3 
Rataan penyimpanan pada perlakuan 3 
Perlakuan  Rataan Notasi 

S14 0.3907 a 
S7 0.4483 ab 
S0 0.4630 b 

 
S-P4 
Rataan penyimpanan pada perlakuan 4 
Perlakuan  Rataan Notasi 

S7 0.2263 a 
S14 0.3220 b 
S0 0.3230 b 
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Lampiran 12. Hasil Pengukuran dan Analisa Statistik Kadar Garam Daging CAB 
 

P S 
Ulangan 

Total Rata-rata SD 
1 2 3 

P1 
S0 0.1322 0.1280 0.1120 0.3722 0.1241 0.0107 
S7 0.0998 0.0936 0.0956 0.2890 0.0963 0.0032 
S14 0.1272 0.1292 0.1184 0.3748 0.1249 0.0057 

P2 
S0 0.1447 0.1434 0.1553 0.4434 0.1478 0.0065 
S7 0.1403 0.1259 0.1332 0.3994 0.1331 0.0072 
S14 0.1586 0.1630 0.1559 0.4775 0.1592 0.0036 

P3 
S0 0.1036 0.1222 0.1277 0.3535 0.1178 0.0126 
S7 0.0973 0.1197 0.0972 0.3142 0.1047 0.0130 
S14 0.0775 0.0715 0.0796 0.2286 0.0762 0.0042 

P4 
S0 0.1105 0.0998 0.0900 0.3003 0.1001 0.0103 
S7 0.0929 0.0939 0.0907 0.2775 0.0925 0.0016 
S14 0.1034 0.0970 0.1086 0.3090 0.1030 0.0058 

  4.1394   
 
Keterangan : 
P : Perlakuan Penyuntikan 
S : Lama Penyimpanan 
SD : Standart Deviasi 
  
   h   l    r              2 

  Σ  Σ  Σ Yabk 
  a=1 b=1 k=1      4,13942 

FK =   =   = 0,4760 
         h.l.r          4.3.3  
 
      h    l   r 2 

JKTotal  =  Σ  Σ  Σ Yabk   -   FK     
           a=1 b=1 k=1 
 
       = (0,13222 + 0,12802 + …………. + 0,10862 )  -  FK 
 
       = 0,0206 
 
   h    l    r              2 

  Σ   Σ  Σ Yabk 
  a=1  b=1 k=1       
JKPerl(P) =   - FK 
                 l.r  
 
        (1,03602 + 1,32032 + 0,89632 + 0,88682) 
        =        -  FK 
      3.3     
   
   = 0,0136 
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   l     r              2    l r 2                                                 

  Σ   Σ Yabk   Σ Σ Yabk 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(S-P1) =        -  
              r      l.r 
 
      (0,37222 + 0,28902 + 0,37482)      1,03602 

        =           -   
                                   3                    3.3     
   
   = 0,0016 
 
   l     r              2    l r 

2 

  Σ   Σ Yabk   Σ Σ Yabk 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(S-P2) =        -  
              r      l.r 
 

      (0,44342 + 0.39942 + 0,47752)      1,32032 

        =             -   
  3       3.3     
   
   = 0,0010 
 
   l     r              2    l r 2 

  Σ   Σ Yabk   Σ Σ Yabk 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(S-P3) =        -  
              r      l.r 
 
       (0,35352 + 0,31422 + 0,22862)           0,89632 

        =             -   
                                    3                       3.3     
   
   = 0,0027 
 
 
   l     r              2    l r 2 

  Σ   Σ Yabk   Σ Σ Yabk 
  b=1  k=1   b=1 k=1 
JK(S-P4) =        -  
              r      l.r 
 
       (0,30032 + 0,27752 + 0,30902)        0,88682 

        =             -   
                                    3                       3.3     
   
   = 0,0002 
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JK(S-P) = JK(S-P1)
 +  JK(S-P2) +JK(S-P3) + JK(S-P4) 

  = 0,0016 + 0,0010 + 0,0027 + 0,0002 

  = 0,0055 

JKGalat = JKTotal - JKPerl(P) - JK(S-P) 

  = 0,0206 – 0,0136 – 0,0055 

  = 0,0015 

 
Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F. Hit 
F. Tabel 

0.05 0.01 
Perlakuan 3 0.0136 0.00453 6.5939** 3.01 4.72 
S-perlakuan 8 0.0055 0.00069 11.0000** 2.36 3.36 
Galat  24 0.0015 0.0001       
Total 35           

**) Terdapat perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 
 
Uji Jarak Berganda Duncan 1% 
Perlakuan 

SE = √ (KTgalat / ulangan) 

 = √ 0.0001 / 3.3 

 = 0,0033 

JNT 1% = JND 1% x SE 
 
Selingan 2 3 4 
JND 1% 3.96 4.14 4.24 
JNT 1% 0.0131 0.0137 0.0140 

 
Rataan Perlakuan 
Perlakuan  Rataan Notasi 

P4 0.0985 a 
P3 0.0996 a 
P1 0.1151 b 
P2 0.1467 c 

 

S-Perlakuan 

SE = √ (KTgalat / ulangan) 

 = √ 0.0001 / 3  

 = 0,0058 

JNT 1% = JND 1% x SE 
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Selingan 2 3 
JND 1% 3.96 4.14 
JNT 1% 0.0230 0.0240 

 
S-P1 
Rataan penyimpanan pada perlakuan 1  
Perlakuan  Rataan Notasi 

S7 0.0963 a 
S0 0.1241 b 
S14 0.1249 b 

 
S-P2 
Rataan penyimpanan pada perlakuan 2   
Perlakuan  Rataan Notasi 

S7 0.1331 a 
S0 0.1478 ab 
S14 0.1592 a 

 
S-P3 
Rataan penyimpanan pada perlakuan 3    
Perlakuan  Rataan Notasi 

S14 0.0762 a 
S7 0.1047 b 
S0 0.1178 b 

 
S-P4 
Rataan penyimpanan pada perlakuan 4    
Perlakuan  Rataan Notasi 

S7 0.0925 a 
S0 0.1001 a 
S14 0.1030 a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


