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EFFECT OF ROASTING TIME IN MICROWAVE TO 

PHYSICAL QUALITY OF CHICKEN STEAK  

 

Nazhar V. Billy Rasyad, Djalal Rosyidi and Aris Sri Widati 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to know effect of roasting 

time on chicken steak using microwave based on physical quality 

(pH, texture and WHC). The material of research was steak of 

broiler breast. The treatments of roasting time were 3 minutes (T3), 

4 minutes (T4), 6 minutes (T6) and 10 minutes (T10). The 

experiment design of this research was with Completely Random 

Design (CRD). The data was analyzed by Analysis of variance 

(ANOVA) followed by least significance  there was significant 

differences between samples. The results showed that the roasting 

time for 10 minutes gave significant effect (P<0.01) on steak 

texture. Whilst the roasting time of 3 minutes, 4 minutes and 6 

minutes gave no significant effect (P>0.05) on pH and WHC. It can 

be concluded that roasting time using microwave for 10 minutes was 

the best treatment to improve chicken steak texture and this may 

lead to produced good physical quality steak. 

 

Keywords : Steak, Microwave, Physical Quality      
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Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Rekayasa Hasil 
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Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya. Pelaksanaan pada bulan Agustus 2011 

sampai dengan Oktober 2011. 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan waktu yang  

tepat pembuatan steak daging ayam yang dipanggang dalam 

microwave, ditinjau dari pH, tekstur dan WHC.  

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah steak 

ayam bagian dada yang dipanggang dalam microwave dengan 

bumbu khusus untuk pembuatan steak. Metode yang digunakan 

adalah percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuannya adalah lama 

pemanggangan dalam microwave : T3 = 3 menit, T4 = 4 menit, T6 = 

6 menit, T10 = 10 menit. Variabel yang diamati adalah  pH, tekstur 

dan WHC steak daging ayam. Data dianalisa dengan analisis ragam 

dan dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) bila terdapat 

perbedaan yang sangat nyata. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan lama 

pemanggangan dalam microwave memberikan pengaruh yang tidak 

nyata (P>0,05) terhadap pH dan WHC tetapi memberikan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) pada nilai tekstur. Steak daging ayam 

dari perlakuan lama pemanggangan (3,4,6,10) menit menunjukkan 

hasil pH dengan rata-rata sebagai berikut: (6,33; 6,33; 6,40; 6,43). 

Tekstur (N) sebagai berikut: (21, 76;  27, 43; 32, 36; 43, 53). WHC  

(%) sebagai berikut: (35,94; 36,68; 36,81; 39,08). 
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 Kesimpulan dari penelitian ini adalah lama pemanggangan 

dalam microwave dengan waktu 10 menit memberikan hasil terbaik, 

karena memiliki nilai tekstur lebih tinggi, sementara nilai pH dan 

WHC yang cenderung lebih tinggi. 

 Saran yang dapat disampaikan yakni untuk memanggang 

steak dalam microwave, lebih baik menggunakan lama 

pemanggangan 10 menit untuk memperoleh kualitas fisik yang baik.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang  

Dalam lima tahun terakhir industri peternakan nasional 

berkembang dengan pesat akibat kenaikan konsumsi ayam domestik 

seiring peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Pendapatan 

per kapita masyarakat Indonesia tahun ini diproyeksikan mencapai 

US$ 3.465, naik dari US$ 3.015 di 2010. Jumlah penduduk juga 

meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sejak 2006 sebesar 1,5% 

per tahun. Dengan jumlah penduduk 240 juta jiwa, konsumsi ayam 

dalam lima tahun terakhir tumbuh rata-rata 7,9%. Organisasi Pangan 

Dunia melaporkan konsumsi ayam di Indonesia hanya lima 

kilogram per kapita per tahun, terendah dibanding negara Asia 

Tenggara lain kecuali Kamboja sehingga perlu cara untuk 

meningkatkan konsumsi daging (Amri dan Wellson, 2011). 

Proses pengolahan daging ayam dapat dilakukan dengan cara 

digoreng, dipanggang, dibakar, diasap atau diolah menjadi produk 

lain (Soeparno, 2005). Pengolahan dan pengawetan daging perlu 

diterapkan sebagai cara untuk menghambat perubahan-perubahan 

yang menyebabkan daging tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagai 

bahan pangan atau yang menurunkan beberapa aspek mutunya. 

Perubahan-perubahan daging dapat di akibatkan olehproses fisik, 

kimiawi maupun mikroorganisme, oleh karena itu dalam pengolahan 

dan pengawetan daging perlu diperhatikan metode-metode 

pengolahan atau pemasakan yang tepat sehingga memperoleh 

produk daging yang optimal (Purnomo, 1996).  

Pemanggangan merupakan metode pengolahan atau 

pemasakan daging secara kering dengan menggunakan alat khusus. 

Hal yang perlu diperhatikan adalah cara pemasakannya, cara 

pemasakan yang benar akan menghasilkan makanan matang 
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sempurna, memiliki penampakan dan cita rasa baik, serta zat nutrisi 

yang prima (Murtidjo, 2008). Produk daging yang membutuhkan 

metode pemasakan yang benar sehingga membuat produk tersebut 

memiliki penampakan dan cita rasa yang baik adalah produk daging 

“steak”. Steak adalah suatu makanan produk daging yang beberapa 

tahun ini sangat digemari oleh banyak orang. Steak adalah suatu 

irisan daging dari bagian tertentu karkas ternak yang dipanggang 

dengan beberapa cara antara lain: broiling (pemanggangan di atas 

kawat grill), roasting (pemanggangan didalam oven panas dengan 

suhu ± 250
o
F), grill pan (wajan khusus) dan lain-lain (Kramlich, 

Pearson and Tauber, 1992). 

Kualitas steak dipengaruhi oleh kualitas daging serta metode 

pemasakan yang digunakan. Lama pemasakan akan menentukan 

kualitas fisik daging seperti tekstur, pH, kekuatan tarik, DIA atau 

WHC, susut masak dan organolaptik (Soeparno, 2005). Menurut 

hasil penelitian Sudrajat (2003) perlakuan pemasakan  akan 

mempengaruhi kualitas daging, karena panas akan menguapkan air, 

mendegradasi protein, mendekomposisi asam amino dan 

mengakibatkan jaringan ikat mengalami pengembangan sehingga 

akan mempengaruhi keempukan, kesan jus daging, Daya Ikat Air 

(DIA) dan komposisi kimia seperti kadar air dan lemak. 

Menurut penelitian dari Peterson, Cranston dan Loh (1995), 

kualitas fisik daging terutama juice daging akan berkurang seiring 

dengan lama pemanggangan.Waktu pemanggangan yang lama akan 

lebih banyak kehilangan juice daging dan daya ikat air akan 

berkurang. Pada suhu 50
0
C dengan lama pemanggangan 28 menit  

kehilangan 4,9 persen  jus daging serta pada waktu 60
0
C dengan 

lama pemanggangan 60 menit kehilangan 9,7 persen jus daging.  

Hal ini menunjukkan bahwa daging dengan daya ikat air yang 

rendah juga akan berpengaruh pada keempukan, warna, serta 

pengerutan daging.  

 Salah  satu alat pemanggang yang dapat diatur suhu dan 

lama pemanggangan adalah microwave, dengan begitu akan 
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memberikan kualitas steak yang baik dan juga dapat memberikan 

efek matang yang merata pada daging. Kualitas steak yang baik juga 

dapat diusahakan dengan metode dan tahapan yang tepat. Tahapan 

persiapan tersebut dapat diawali dari pemilihan bahan baku yang 

digunakan, pengempukan daging, pengemasan daging dan 

penyimpanan daging (Yahyono, 2009). 

Pemasakan steak dalam microwave  memiliki 4 metode 

yang dapat menentukan tingkat kematangan steak. Tingkat 

kematangan steak tergantung dari lama dan suhu pemasakan yang 

digunakan sehingga akan memberikan suhu internal sesuai selera 

pada saat dihidangkan.Istilah tingkat kematangan steak yaitu (rare, 

medium rare, medium well done dan well done),masing-masing 

metode berbeda dalam lama pemanggangan. Microwave juga 

memiliki tingkat daya yangakan bertambah dengan memutar atau 

memilih suhu yang diinginkan. tingkat daya dapat digolongkan 

sebagai berikut; (high, medium high, medium, medium low, defrost 

dan low), bila makanan yang dimasak berupa steak daging ukuran 

kecil atau daging ayam sebaiknya menggunakan posisi medium 

dengan suhu sekitar 140
0
C - 150

0
C (Astawan, 2011). 

Tingkat kematangan dalam steak yaitu rare, medium rare, 

medium well done dan well done.  Rare adalah  memasak steak 

dengan waktu sangat singkat sehingga daging hanya seperempat 

matang kurang lebih 3 menit. Medium rare adalah memasak steak 

setengah matang yaitu daging dipanggang hingga hampir seluruh 

permukaannya berwarna coklat yaitu kurang lebih 4 menit setiap 

sisinya. Medium well done adalah memasak steak dengan lama 

pemanggangan sekitar 6 menit disetiap sisinya. Well done adalah 

memasak steak dengan lama pemanggangan antara 8 – 12 menit 

hingga daging benar-benar matang luar dan dalam (Yahyono, 2009). 

 Berdasar uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian 

tentang pengaruh lama pemanggangan dalam microwave terhadap 

steak daging ayam ditinjau dari kualitas fisik (tekstur, pH dan 

WHC). 
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1.2 Rumusan masalah 

1. Bagaimana pengaruh lama pemanggangan dalam microwave 

pada steak daging ayam ditinjau dari kualitas fisik (pH, 

tekstur dan WHC)? 

2. Berapa waktu optimal pemanggangan dalam  

microwave terhadap steak daging ayam ditinjau dari 

kualitas fisik (pH tekstur dan WHC)? 

1.3 Tujuan penelitian 

1. Mengetahui pengaruh lama pemanggangan dalam  

microwave pada steak daging ayam ditinjau dari kualitas 

fisik (tekstur, pH dan WHC). 

2.  Mengetahui waktu optimal pemanggangan dalam  

microwave pada steak daging ayam. 

1.4 Kegunaan penelitian 

 Kegunaan penelitian adalah : 

1. Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa dan semua pihak 

yang tertarik terhadap steak daging ayam dan pengaruh lama 

pemanggangan dalam microwave dalam meningkatkan 

karakteristik fisiknya. 

2. Sebagai bahan masukan bagi perusahaan industri pangan 

yang berkaitan dengan steak daging ayam. 

1.5 Kerangka pikir 

 Steak adalah sepotong daging yang empuk dengan lelehan 

saos yang menggugah selera. Steak banyak sekali macamnya, 

namanya dibedakan berdasarkan kualitas daging, jenis daging 

hingga teknik memasaknya. Dalam memasak steak ternyata tidak 

sekedar memasak daging biasa, tetapi ada hal-hal yang perlu 

diperhatikan. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah tingkat 

kematangan daging steak tersebut. 
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Daging ayam bagian dada banyak dipilih karena empuk 

terkesan bersih dan tebal, sedangkan paha ayam dipilih karena 

rasanya manis dibanding dada. Kulit ayam membuat rasa lebih enak 

tetapi untuk steak sehat sebaiknya jangan disertakan karena terdapat 

kandungan kolesterol. Daging ayam untuk steak biasanya diambil 

dari ayam broiler, karena lebih empuk bila dibandingkan dengan 

ayam kampung. Potongan dada ayam bisa dibeli di pasar tradisional 

atau pasar swalayan, baik yang berkulit maupun yang tanpa kulit 

dan tulang (fillet). Steak yang terbuat daging ayam biasanya 

menggunakan : 

1. Daging ayam bagian dada tanpa tulang, yang digunakan 1/2 

potong atau 1 potong utuh, dengan berat 150 -250 g. 

2. Bagian paha atas dan bawah ayam, biasanya digunakan 

untuk steak dengan bumbu oriental (Yahyono, 2009). 

 Beberapa tingkat kematangan steak, antara lain rare, 

medium rare, medium well done dan well done.  

1. Rare adalah  memasak steak dengan waktu sangat singkat (3 

menit), sehingga steak memiliki keadaan internal 

seperempat matang.  

2. Medium rare adalah memasak steak dengan waktu (4 

menit), sehingga steak memiliki keadaan internal setengah 

matang hingga hampir seluruh permukaanya berwarna 

coklat.  

3. Medium well done adalah memasak steak dengan lama 

pemanggangan sekitar 6 menit disetiap sisinya,keadaan 

internal ketika selesai yaitu seluruh permukaan steak 

berwarna kecoklatan dan bagian dalam daging berwarna 

agak kemerahan setengah matang. 

4. Well done adalah memasak steak dengan lama 

pemanggangan antara 8 – 12 menit hingga keadaan internal 

daging benar-benar matang luar dan dalam (Yahyono, 

2009). 
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Pemasakan pada temperatur dan jangka waktu yang berbeda 

akan menghasilkan perbedaan kualitas daging, baik kualitas fisik 

misalnya warna, susut masak, pH, keempukan  dan panjang 

sarkomer, dipengaruhi oleh temperatur pemasakan yang berbeda 

(Soeparno, 2005). Sudrajat (2003) perlakuan pemasakan  akan 

mempengaruhi kualitas daging, karena panas akan menguapkan air, 

mendegradasi protein, mendekomposisi asam amino dan 

mengakibatkan jaringan ikat mengalami pengembangan sehingga 

akan mempengaruhi keempukan, kesan jus daging, daya ikat air 

(DIA) dan komposisi kimia seperti kadar air dan lemak.  

Menurut Vasanthi, Venkataramanujam dan Dushyanthan 

(2006) lama pemanggangan daging akan mempengaruhi nilai pH, 

tenderness (keempukan) dan juiciness daging. Pada penelitian 

tersebut digunakan suhu 80
0
C dengan lama pemasakan 30 menit dan 

didapatkan nilai (pH = 6,30, tenderness = 3,15 dan juiciness = 3,98)  

sedangkan pada lama 60 menit didapatkan nilai (pH = 6,37, 

tenderness= 4,22 dan juiciness = 4,47). Pada suhu 90
0
C dengan 

lama 30 menit didapatkan nilai (pH = 6,38, tenderness = 4,36 dan 

juiciness = 4,82) sedangkan lama 60 menit didapatkan nilai (pH = 

6,41, tenderness = 5,51 dan juiciness = 5,30). Hal ini menunjukan 

bahwa semakin bertambahnya lama pemasakan akan menaikkan 

nilai pH, tenderness dan juiciness daging.    

Menurut penelitian dari Nikmaram, Yarmand, Emamjomeh 

dan Darehabi (2011), pemasakan pada microwave dengan lama dan 

suhu tertentu dapat meningkatkan susut masak paling besar 

dibanding dengan metode (panggang) dan braising (bakar) kurang 

lebih 40% dari total daging, sedangkan pH daging ayam yang 

dimasak dengan suhu di atas 160
0
C menggunakan metode domestic 

microwave oven pada 2450 MHz dengan  600 W memiliki nilai pH 

5,92 dengan lama 6 menit dan  pH 6,12 dengan lama pemasakan 12 

menit. Nilai tekstur dan juiciness yang didapat tidak berbeda nyata 

bila dibandingkan dengan menggunakan alat pemanggang 

konvensional (roasting), metode braising memiliki cita rasa dan 
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keempukan yang lebih tinggi akan tetapi nilai nutrisi daging akan 

menurun drastis seiring dengan lamanya pemanggangan. 

Menurut Soeparno (2005) daging roast atau daging 

panggang sapi dilakukan dengan pemanasan dalam oven listrik pada 

suhu 160
o
C sampai temperatur internal daging mencapai 80

o
C atau 

pada temperatur 149
o
C dalam oven gas sampai temperatur internal 

70
o
C. Daging steak sapi dapat dipanaskan pada temperatur 177

o
C 

dalam oven gas dengan udara berputar sampai temperatur internal 

70
o
C. Pemasakan daging dalam temperatur 135

o
C sampai 

temperatur internal 60
o
C tidak mempengaruhi tekstur dan daya 

putus daging. Temperatur pemasakan sampai suhu bagian dalam 

daging 80
0
C adalah temperatur yang ideal dan popular untuk 

pemasakan, karena sampel menjadi cukup tepat kekerasanya untuk 

dipotong-potong menjadi sub sampel dalam pengujian kualitas. 

 Metode pemasakan steak dengan microwave atau oven 

listrik lebih memberikan kemudahan kepada pihak produsen atau 

rumah makan. Kemudahannya yaitu dapat memasak produk 

makanan  sekaligus dalam jumlah banyak, serta waktu pemasakan 

dan suhu yang dapat diatur. Waktu efektif dalam memperoleh 

kualitas fisik (tekstur, pH dan WHC) steak ayam yang optimum 

perlu dilakukan adanya penelitian. 

1.6 Hipotesis 

 Diduga lama pemanggangan dalam microwave dapat 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap kualitas fisik steak 

daging ayam ditinjau dari pH, tekstur dan WHC. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Daging  ayam 

Daging ayam memiliki intensitas permintaan yang tinggi 

baik untuk keperluan rumah tangga maupun bahan baku industri. 

Tingginya permintaan tersebut akan meningkatkan jumlah 

pemeliharaan dan jumlah pemotongan ayam. Data statistik 

menyebutkan tahun 2008 daging ayam potong broiler menguasai 

sekitar 43% dari total konsumsi daging (Erwanto dan Prasetyo, 

2010).  

Kualitas karkas ayam yang baik mempunyai bentuk dan 

ukuran normal dengan berat 0,9 – 1,7 kg, keadaan karkas tidak 

terlalu kering kulitnya maupun terlalu basah; konsistensi daging 

apabila dipegang tidak lembek dan tidak keras; permukaan karkas 

bersih dengan warna putih tidak kemerahan, tidak terdapat gurat-

gurat biru atau kehitaman; daging ayam tidak berbau, berlendir dan 

berbau amis atau busuk dan karkas disimpan di tempat dingin sejak 

selesai pemotongan (Wahri, 2006). 

Komposisi zat gizi daging ayam terdapat pada Tabel 1. 

 

Zat gizi Jumlah 

Air (g) 74,0 

Protein (g) 18,2 

Energi (K) 302,0 

Lemak (g) 25,0 

Kalsium (mg) 14,0 

Besi (mg) 1,5 

Vitamin A (SI) 810,0 

Tabel 1. Komposisi zat gizi daging ayam per 100 g bahan 

 

Stadelman, Olson, Shmwell dan Pasch, (1988) 
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Ayam broiler merupakan ayam ras yang mempunyai 

karakteristik ekonomi sebagai penghasil daging; dengan ciri khas 

pertumbuhan yang cepat, konversi makanan irit dan siap potong usia 

muda. Ayam broiler menghasilkan karkas dengan jaringan ikat 

lunak. Keempukan daging ayam ini ditentukan oleh kandungan 

jaringan ikat, semakin tua usia ayam, susunan jaringan ikat semakin 

banyak sehingga daging yang dihasilkan semakin liat (Murtidjo, 

2008). 

2.2 Pemanggangan dalam microwave 

Microwave adalah alat pemanggang yang 

menggunakan listrik dan gelombang mikro sebagai sumber panas. 

Gelombang mikro adalah gelombang radio frekuensi tinggi yang 

dihasilkan dari tabung elektronik yang disebut magnetron. 

Gelombang mikro akan memasuki area pemasakan melalui celah 

terbuka pada bagian atas oven. Alat ini dilengkapi baling-baling 

yang berfungsi untuk menyebarkan gelombang mikro secara merata, 

hingga terjadi keseragaman pemasakan (Astawan, 2011). 

Pada umumnya microwave dapat digunakan untuk 

memasak hampir semua jenis masakan. Hal yang perlu diperhatikan 

adalah cara pemasakannya. Cara pemasakan yang benar akan 

menghasilkan makanan matang sempurna, memiliki penampakan 

dan cita rasa baik, serta zat gizi yang prima,jika makanan yang 

hendak dimasak atau dihangatkan banyak mengandung cairan 

seperti puding, saus dan sup (daging, ikan, sereal, dan sayuran), 

sebaiknya gunakan posisi pemasakan high, bila makanan yang 

dimasak berupa pie crust, cake, frozen food siap santap, steak 

daging has ukuran kecil, dan ayam, sebaiknya gunakan posisi 

pemasakan medium, sedangkan bila makanan yang dimasak berupa 

roti, telur, keju, steak daging has ukuran besar, atau hendak 

melelehkan mentega, cokelat, atau bahan pangan mentah beku, 

sebaiknya gunakan posisi pemasakan low (Astawan, 2011). 
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Pemanggangan adalah salah satu metode memasak secara 

kering dengan menggunakan suatu alat khusus. Alat yang biasa 

digunakan untuk proses pemanggangan adalah wajan teflon, broill, 

roast ataupun juga dengan microwave (Murtidjo, 2008). Hal lain 

yang perlu diperhatikan adalah waktu pemasakan. Makanan dan 

minuman yang dimasak dalam microwave akan tetapi mengalami 

pemanasan sesaat setelah dikeluarkan dari oven, karena itu, perlu 

diperhatikan lama suatu bahan berada di microwave, supaya tidak 

terlalu matang. Microwave membuat bagian luar makanan akan 

lebih cepat matang, oleh karena itu harus diatur agar bagian yang 

paling tebal terletak di bagian terluar piring atau wadah (Astawan, 

2011). 

Pemasakan pada temperatur dan jangka waktu yang berbeda 

akan menghasilkan perbedaan kualitas daging, baik kualitas fisik 

maupun kimiawi organoleptik dan nutrisi. Misalnya warna, susut 

masak, pH, keempukan  dan panjang sarkomer, dipengaruhi oleh 

temperatur pemasakan yang berbeda (Soeparno, 2005). 

2.3 Steak 

Steak adalah istilah untuk potongan daging (yang awalnya 

berarti potongan daging sapi) yang harus memiliki tekstur empuk. 

Negara-negara yang menjadi sentra daging sapi seperti di benua 

Eropa, Amerika dan Australia, menjadikan steak sebagai menu 

utama yang disajikan  dengan masakan pelengkap lainnya seperti 

kentang, salad dan pasta. Steak banyak sekali macamnya, namanya 

dibedakan berdasarkan kualitas daging, jenis daging hingga teknik 

memasaknya. Dalam memasak steak ternyata tidak sekedar 

memasak daging biasa, tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. 

Salah satu yang perlu diperhatikan adalah tingkat kematangan 

daging steak tersebut (Anonymous, 2011).  

 Menurut Sejathi (2011) dalam pembuatan steak daging 

ayam diperlukan beberapa bumbu yang merupakan syarat agar 

daging tersebut memiliki cita rasa sehingga akan memberikan rasa 



 

11 
 

yang lezat. Bahan atau bumbu untuk 1 buah dada ayam yaitu: 1 sdm 

minyak sayur, ½ sdt merica bubuk 2,5 g, ½ sdt garam 2,5 g, 1 sdm 

mentega saus 15 g, 1 sdm margarine 15 g  dan 1 siung bawang 

putih. 

Pencampuran bumbu untuk 1 buah daging ayam bagian 

dada dengan berat 100 gram yaitu (bawang putih halus  5 g, merica 

bubuk 1,5 g, kecap manis 15 g, kecap asin 10 g dan minyak wijen 

10 g). Daging direndam dalam bumbu kemudian disimpan sekitar 20 

menit dalam suhu ruang agar bumbu lebih meresap dalam daging 

(Anonymous, 2010). 

2.4 Kualitas fisik steak 

 Kualitas karkas dan daging  dipengaruhi oleh faktor 

sebelum dan setelah pemotongan. Faktor sebelum pemotongan yang 

dapat mempengaruhi kualitas daging antara lain adalah genetik, 

spesies, bangsa, tipe ternak, jenis kelamin, umur, pakan  termasuk 

bahan aditif dan stres.  Faktor setelah pemotongan yang 

mempengaruhi kualitas daging antara lain meliputi metode 

pelayuan, metode pemasakan,  pH  karkas dan daging, bahan 

tambahan termasuk enzim pengempuk daging, macam otot daging 

dan lokasi pada suatu otot daging (Soeparno, 2005).  

Uji kualitas daging, otot yang dipilih adalah otot yang cukup 

besar dan arah serabut yang cukup jelas. Sub sampel daging dapat 

dipersiapkan dari otot yang secara relatif berukuran besar. Karkas 

unggas (ayam, kalkun dan itik), sampel otot yang digunakan adalah 

biceps femoris dan  pectoralis  (Soeparno, 2005). Menurut Jariyanto 

(2006) unggas mempunyai persentase karkas daging paha lebih 

besar  dibanding  dada. Wahri (2006)  bagian karkas ayam yang 

paling tinggi persentasenya adalah paha yaitu 26,8 persen dari bobot 

karkas dan dada  24,9 persen. 

Daging dari bagian dada banyak disukai konsumen karena 

lebih empuk, selain itu kandungan lemaknya rendah, serabut 

dagingnya seragam, sedikit jaringan ikat dan warnanya yang terang. 
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Berbeda dengan daging ayam bagian paha yang memiliki prosentase 

karkas yang lebih banyak dibanding dada, tetapi diikuti pula oleh 

kadar lemak dan kolesterol yang tinggi, selain itu jaringan kolagen 

atau ikat lebih kuat dan lebih banyak sehingga lebih alot (Sutaryo, 

Nurwantoro, Mulyani dan Setiani, 2006). 

 Karakteristik kualitas daging merupakan karakteristik yang 

dinilai oleh konsumen dalam memenuhi palatabilitasnya, berkaitan 

dengan penilaian organoleptik dan kualitas fisik yang meliputi susut 

masak, keempukan, daya ikat air, warna  dan pH daging merupakan 

parameter kualitas daging (Soeparno, 2005).  

2.4.1 pH daging  

 pH (Power of Hidrogen) adalah nilai keasaman suatu 

senyawa atau nilai hidrogen dari senyawa tersebut, kebalikan dari 

pH yaitu nilai kebasaan. Nilai pH digunakan untuk menunjukkan 

tingkat keasaman dan kebasaan suatu substansi. Jaringan otot hewan 

pada saat hidup mempunyai nilai pH sekitar 7,1 sampai 7,2 dan 

menurun setelah pemotongan karena mengalami glikolisis dan 

dihasilkan asam laktat yang akan mempengaruhi pH, pH ultimat 

normal daging postmortem adalah sekitar 5,5 (Lawrie, 2003). Nilai 

pH juga berpengaruh terhadap keempukan daging. Daging dengan 

pH tinggi mempunyai keempukan yang lebih tinggi daripada daging 

dengan pH rendah. Kealotan  keempukan serabut otot pada kisaran 

pH 5,4 sampai 6,0 (Bouton, Haris dan Shorthose, 1971) disitasi oleh  

Soeparno (2005). 

 pH daging berhubungan dengan DIA (Daya Ikat Air), jus 

daging, keempukan dan susut masak, juga bisa berhubungan dengan 

warna dan sifat mekanik daging (daya putus dan kekuatan tarik)  

(Bouton et al., 1971). Menurut  Lukman (2010)  nilai pH akhir 

daging akan menentukan karakteristik kualitas daging lainnya, 

seperti struktur otot,  DIA, pertumbuhan mikroorganisme, denaturasi 

protein dan enzim, keempukan daging.  
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2.4.2 Keempukan daging (Tekstur) 

 Keempukan daging adalah kualitas daging setelah dimasak 

yang didasarkan pada kemudahan waktu mengunyah tanpa 

menghilangkan sifat-sifat jaringan yang layak. Salah satu penilaian 

mutu daging adalah sifat keempukannya yang dipengaruhi oleh 

banyak faktor. Faktor yang mempengaruhi keempukan daging ada 

hubungannya dengan komposisi daging itu sendiri, yaitu berupa 

tenunan pengikat, serabut daging, sel-sel lemak yang ada diantara 

serabut daging  (Reny, 2009). Menurut Soeparno (2005), 

keempukan merupakan faktor paling penting dalam kualitas daging. 

Faktor yang mempengaruhi keempukan daging digolongkan 

menjadi faktor antemortem seperti genetik termasuk bangsa, spesies 

dan fisiologis, faktor umur, manajemen, jenis kelamin, dan stress, 

dan factor postmortem yang diantaranya meliputi metode chilling, 

refrigerasi, pelayuan dan pembekuan termasuk faktor lama dan 

temperatur penyimpanan, dan metode pengolahan, termasuk metode 

pemasakan dan penambahan bahan pengempuk.  

2.4.3 Daya ikat Air/Water-Holding Capacity (WHC) 

Daya ikat air oleh protein daging (WHC) adalah 

kemampuan daging untuk mengikat air yang ditambahkan selama 

ada pengaruh kekuatan dari luar, misalnya pemotongan daging, 

pemanasan, penggilingan dan tekanan. Absorpsi air atau kapasitas 

gel adalah kemampuan daging menyerap air secara spontan dari 

lingkungan yang mengandung cairan (Soeparno, 2005).  

WHC atau Daya Ikat Air (DIA) dipengaruhi oleh  pH. DIA 

menurun dari pH tinggi sekitar 7 – 10 sampai pada pH titik 

isoelektrik protein-protein daging antara antara 5,0 – 5,1. Nilai pH 

lebih tinggi atau lebih rendah dari titik isoelektrik protein-protein 

daging mengakibatkan DIA meningkat. Faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi DIA adalah metode penanganan (pelayuan, 

pemasakan dan pemanasan) disamping itu juga  disebabkan oleh 



 

14 
 

berbedanya spesies, umur, fungsi otot, pakan, transportasi, jenis 

kelamin, kesehatan dan lain lain. (Soeparno, 2005). 

Daya ikat air oleh protein daging dapat ditentukan dengan 

metode Hamm (1972) yaitu dengan mengepres 0,3 g sampel daging 

dengan beban 35 kg pada suatu kertas saring diantara dua plat kaca 

selama 5 menit. Area yang tertutup sampel daging yang telah 

menjadi pipih, dan luas area basah di sekelilingnya kertas saring 

beserta sampel daging ditandai dan setelah pengepresen selesai, 

dapat diukur dengan digambar pada kertas grafik. Area basah 

diperoleh dengan mengurangkan area yang tertutup daging dari area 

total yang meliputi area basah pada kertas saring. Kandungan air 

daging dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 Area basah (cm
2
) 

Mg H2O =  - 8,0 = X 

 0,0948 

WHC dapat dihitung dengan : 

% kadar air area basah = X / berat sampel x 100% 

% WHC = % kadar air sampel - % kadar air area basah.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi  dan  waktu  penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Rekayasa Hasil 

Ternak Bagian Teknologi Hasil Ternak (Milk Pilot Plant) Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya serta Laboratorium Teknologi 

Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 

Brawijaya. Pelaksanaan dari bulan Agustus 2011 sampai dengan 

bulan Oktober 2011. 

3.2 Materi  penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah steak 

yang dibuat dari daging ayam broiler bagian dada. Perlakuan lama 

pemanggangan dalam microwave  yaitu 3 menit, 4 menit, 6 menit 

dan 10 menit.  

Bahan-bahan lain yang  ditambahkan dalam penelitian ini 

yaitu bumbu pelengkap diantaranya (bawang putih halus, merica 

bubuk, kecap manis, kecap asin dan minyak wijen) didapatkan dari 

pasar tradisional. 

 

Alat-alat 

 Peralatan yang  digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

pH  meter, besi berat 35 kg, tensile strength, gelas ukur, pipet tetes, 

tabung reaksi, pipet volume, kertas saring, panci, pisau dan 

microwave merek “SANYO”. 
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3.3 Metode penelitian 

3.3.1 Rancangan percobaan 

 Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola searah. 

Perlakuan yang digunakan adalah lama pemanggangan pada 

suhu 150
0
C, yaitu sebagai berikut: 

T3 : Pemanggangan selama 3 menit (Rare) 

T4 : Pemanggangan selama 4 menit (Medium) 

T6    : Pemanggangan selama 6 menit (Medium Well Done) 

T10    : Pemanggangan selama 10 menit (Well Done) 

Desain perlakuan penelitian dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. RAL pola searah yang digunakan pada penelitian. 

Lama Pemasakan 

(T) 

Ulangan (U) 

1 2 3 

T3  (3 menit) T3U1 T3U2 T3U3 

T4  (4 menit) T4U1 T4U2 T4U3 

T6  (6 menit) T6U1 T6U2 T6U3 

T10  (10 menit) T10U1 T10U2 T10U3 

 

3.3.2 Tahapan penelitian 

Tahapan penelitian terdiri dari : 

 Persiapan daging ayam bagian dada tanpa kulit. 

Daging ayam tanpa kulit yang diperoleh dipotong dengan tebal 

yang sama yaitu 1 cm dan berat 100 gram. 
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 Pembumbuan 

Pencampuran  bumbu untuk 1 buah daging ayam bagian dada 

dengan berat 100 gram yaitu (bawang putih halus  5 g, merica 

bubuk 1,5 g, kecap  manis 15 g, kecap asin 10 g dan minyak wijen 

10 g). Daging direndam dalam bumbu kemudian disimpan sekitar 

20 menit dalam suhu ruang agar bumbu lebih meresap dalam 

daging (Anonymous, 2010
b
). 

 Pemanggangan 

Daging yang telah berbumbu dimasukkan ke dalam 

microwave, kemudian dinyalakan dengan mengatur lama 

pemanggangan sesuai dengan perlakuan. 

 Analisa steak ayam 

Steak yang sudah selesai dipanggang sesuai perlakuan, 

selanjutnya dilakukan analisa tentang kualitas fisik steak yang 

meliputi: nilai pH, nilai tekstur dan Daya Ikat Air (WHC). Skema 

penelitian terdapat pada gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram alir penelitian steak daging ayam 

Karkas ayam 

Dipotong dengan tebal 1 cm dan berat 100 g 

Pencampuran bumbu 

 Bawang putih 5 g 

 Merica bubuk 1,5 g 

 Kecap asin 10 g 

 Kecap manis 15 g  

 Minyak wijen 10 g 

Diambil bagian dada dan dicuci 

Didiamkan 20 menit 

pada suhu ruang 

Dipanggang dalam microwave  dengan suhu 

150
O
C  selama: 

 3 menit     (Rare) (T3) 

 4 menit     (Medium) (T4) 

 6 menit     (Medium Well Done) (T6) 

 10 menit   (Well Done) (T10) 

 

     

 

Analisa : 

1. Nilai pH 

2. Nilai tekstur 

3. Nilai WHC 

Steak daging ayam 
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3.4 Variabel  penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah uji 

tekstur, pH dan WHC. Pengujian sampel adalah sebagai berikut : 

1. Pengujian pH (Lukman, 2010) Lampiran  1. 

2. Pengujian tekstur (Lawrie, 2003) Lampiran 2. 

3. Pengujian WHC (Hamm,1972) disitasi 

(Soeparno, 2005) Lampiran 3. 

 

3.5 Analisis data 

Data yang  diperoleh  ditabulasi  berdasarkan  model 

analisis  ragam  (ANOVA), dan  apabila  ada  perbedaan  yang  

nyata dilanjutkan  dengan  uji  Beda  Nyata Terkecil (BNT)  

(Sastrosupadi, 2000). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Pengaruh lama pemanggangan  dalam  microwave terhadap  

pH  steak daging  ayam 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa lama 

pemanggangan tidak memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) 

terhadap pH steak daging ayam. Rata-rata nilai pH steak daging 

ayam dari masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 3. Data 

hasil pengujian dan analisis ragam terhadap pH steak daging ayam 

dapat dilihat pada Lampiran 4. 

Tabel 3. Rata-rata  pH  steak  daging  ayam  

Lama Pemanggangan (T) Rata-rata  

T3  (3 menit) 6,33±0,06 

T4  (4 menit) 6,33±0,06 

T6  (6 menit) 6,40±0,10 

T10  (10 menit) 6,43±0,06 

 

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa perlakuan lama 

pemanggangan T3 (3 menit), T4 (4 menit), T6 (6 menit), dan T10 

(10 menit) tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap pH 

steak daging ayam. Pada perlakuan T10 (10 menit) memberikan 

nilai pH cenderung lebih tinggi sampai pada nilai 6,43. Nilai pH 

yang lebih tinggi pada T10 disebabkan oleh metode pemasakan 

kering di dalam microwave. (lebih jelas dapat dilihat pada gambar 

2). 
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Gambar 2. Pengaruh lama pemanggangan dalam microwave 

terhadap  pH  steak  daging  ayam 

Gambar 2 menunjukkan tingkat lama pemanggangan yang 

digunakan tidak memberikan pengaruh yang nyata pada nilai pH 

steak daging ayam, akan tetapi pada perlakuan T10 cenderung lebih 

tinggi. Hal ini disebabkan aktivitas ion H
+
 menurun sehingga 

menyebabkan pH steak daging ayam meningkat dengan pengaruh 

lama pemanggangan 

Suhu yang digunakan untuk pemanggangan yaitu medium 

yang merupakan anjuran untuk memasak daging steak ayam dalam 

microwave, dengan waktu pemangganan sampai 10 menit yang 

menghasilkan pH tertinggi. Keadaan internal daging setelah 

dikeluarkan dari microwave memiliki kematangan sempurna luar 

dan dalam. Soeparno (2005) menyatakan bahwa pemanasan kering 

dengan suhu yang konstan meningkatnya lama pemasakan akan 

diikuti dengan kenaikan pH daging dan diikuti dengan 

meningkatnya keempukan. 

Daging ayam yang diberi perlakuan lama pemanasan tidak 

memberikan pengaruh yang nyata pada nilai pH, karena dalam 

pemanasan tidak mempengaruhi perubahan asam laktat. Lama 

pemasakan hanya cenderung menaikkan nilai pH daging (Rahardjo 

dan Santosa, 2005). Pemasakan pada temperatur dan jangka waktu 

yang berbeda akan menghasilkan perbedaan kualitas daging, baik 
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kualitas fisik misalnya pH, cooking loss, keempukan  dan panjang 

sarkomer (Soeparno, 2005).  

Menurut penelitian dari Nikmaram, dkk (2011), pemasakan 

pada microwave dengan lama dan suhu tertentu dapat 

mempengaruhi kualitas fisik daging. pH daging ayam yang dimasak 

dengan suhu sangat tinggi di atas 160
0
C menggunakan metode 

domestic microwave oven pada 2450 MHz dengan  600 W memiliki 

nilai pH 5,92 dengan lama 6 menit dan  pH 6,12 dengan lama 

pemasakan 12 menit, sedangkan pada suhu 150
o
C ke bawah nilai pH 

mengalami kenaikan. 

Daging segar mempunyai pH pada kisaran pH normal, yaitu 

5,4 sampai 5,9 sangat mudah busuk karena merupakan pH yang 

ideal bagi pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri. Pemanasan 

akan menyebabkan peningkatan  pH  daging (Cross dan Overby, 

1988). 

 

4.2  Pengaruh lama pemanggangan dalam microwave terhadap  

tekstur steak daging ayam 

Hasil analisis ragam menunjukkan lama pemanggangan 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) pada tekstur 

steak daging ayam. Rata-rata nilai tekstur steak daging ayam dari 

masing-masing perlakuan lama pemanggangan dalam microwave 

dapat dilihat pada Tabel 4. Data dan analisis ragam terhadap tekstur 

steak daging  ayam  dapat  dilihat  pada Lampiran 5. 
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Tabel 4. Rata-rata tekstur (N) steak  daging ayam 

Lama Pemanggangan (T) Rata-rata 

T3  (3 menit) 21,76
a
±3,60

 

T4  (4 menit) 27,43
ab

±3,87
 

T6  (6 menit) 32,36
b
±4,90

 

T10  (10 menit) 42,53
b
±5,60

 

Notasi a,ab,b pada kolom yang sama  menunjukkan adanya 

perbedaan yang sangat nyata pada P<0,01 

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata 

tekstur yang diperoleh dari perlakuan lama pemanggangan T3 (3 

menit), T4 (4 menit), T6 (6 menit), dan T10 (10 menit) mengalami 

kenaikan. Hal ini dikarenakan protein-protein dalam daging 

mengalami degradasi dan jaringan ikat mengalami pengembangan 

sehingga akan menambah nilai tekstur daging dan jus daging. 

Tekstur merupakan aspek yang paling penting untuk 

menentukan kualitas fisik daging, oleh karena itu dapat diambil 

kesimpulan bahwa lebih besar nilai tekstur akan semakin baik 

kualitas daging. Suhu yang biasa digunakan untuk pemanggangan 

daging steak dalam microwave adalah suhu medium sehingga 

keadaan internal daging setelah dikeluarkan dari microwave telah 

matang luar dan dalam. Lama pemanggangan yang paling baik 

untuk memperoleh tekstur optimal yaitu T10 (10 menit). Lebih jelas 

dapat dilihat pada gambar 3. 
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Gambar 3. Pengaruh lama pemanggangan dalam microwave terhadap   

tekstur steak  daging ayam 

Gambar 3 menunjukkan semakin lama waktu pemanggang- 

an maka nilai tekstur semakin tinggi. Suhu yang digunakan untuk 

pemanggangan yaitu medium ± 150
o
C dan keadaan internal daging 

setelah dikeluarkan dari microwave matang luar dan dalam. Lama 

pemanggangan yang paling baik untuk memperoleh tekstur optimal 

yaitu T10 (10 menit) atau dalam istilah steak  dinamakan Well Done. 

Soeparno (2005) menyatakan, temperatur pemasakan sampai suhu 

bagian dalam daging 80
0
C adalah temperatur yang ideal dan popular 

untuk pemasakan, karena sampel menjadi cukup tepat kekerasanya 

untuk dipotong-potong menjadi sub sampel dalam pengujian kualitas 

fisik.  

Menurut Vasanthi, dkk. (2006), lama pemanggangan daging 

akan mempengaruhi nilai tenderness (keempukan) dan juiciness 

daging. Pada penelitian tersebut digunakan suhu 80
0
C dengan lama 

pemasakan 30 menit dan 60 menit dan didapatkan nilai tekstur yang 

semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

bertambahnya lama pemasakan akan menaikkan nilai tekstur daging. 

Menurut penelitian dari Nikmaram, dkk. (2011) bahwa 

pemasakan pada microwave dengan lama dan suhu tertentu 

memberikan suatu hasil bahwa nilai tekstur daging yang didapat 

tidak berbeda nyata bila dibandingkan dengan menggunakan alat 
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pemanggang konvensional (roasting), akan tetapi jika mengacu pada 

efektivitas lama pemanggangan microwave memiliki waktu yang 

sangat singkat untuk memperoleh tekstur yang baik. 

Pemasakan pada jangka waktu yang berbeda akan 

menghasilkan perbedaan kualitas daging seperti nilai pH, 

keempukan dan panjang sarkomer, selain itu temperature juga ikut 

mempengaruhi (Soeparno, 2005). Ditambahkan Sudrajat (2003) 

perlakuan pemasakan  akan mempengaruhi kualitas daging, karena 

panas akan menguapkan air, mendegradasi protein, terjadinya 

dekomposisi asam amino dan mengakibatkan jaringan ikat 

mengalami pengembangan sehingga akan menambah keempukan 

dan kesan jus daging. 

4.3  Pengaruh lama pemanggangan dalam microwave  terhadap  

daya  ikat  air/WHC steak daging ayam 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa lama pemanggangan 

tidak memberikan  perbedaan yang nyata (P<0,05) pada WHC steak 

daging ayam. Rata-rata nilai WHC steak daging ayam dari masing-

masing perlakuan lama pemanggangan dalam microwave dapat 

dilihat pada Tabel 6. Data hasil pengujian dan analisis ragam 

terhadap WHC steak  daging  ayam  dapat  dilihat  pada Lampiran 6. 

 

Tabel 5. Rata-rata WHC (%) steak  daging  ayam 

Lama Pemanggangan (T) Rata-rata 

T3  (3 menit) 35,94±12,44 

T4  (4 menit) 36,68±  5,37 

T6  (6 menit) 36,81±10,74 

T10  (10 menit) 39,08±  7,00 
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Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata 

WHC yang diperoleh dari perlakuan lama pemanggangan T3 (3 

menit), T4 (4 menit), T6 (6 menit), dan T10 (10 menit) tidak 

mengalami perbedaan yang nyata. Lebih jelas dapat dilihat pada 

gambar 4. 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Pengaruh  lama  pemanggangan  dalam  microwave  

terhadap WHC  steak  daging  ayam 

Gambar 4 menunjukkan nilai WHC atau daya ikat air tidak 

mengalami perbedaan yang nyata pada T3, T4, T6 dan T10, tetapi 

pada perlakuan lama pemanggangan T10 (10 menit) memiliki nilai 

WHC yang cenderung lebih tinggi yaitu 39,08%. Hal ini 

dikarenakan daging mempunyai tiga bentuk ikatan air di dalam otot, 

lama pemanggangan yang singkat hanya akan merubah molekul air 

pada lapisan ketiga atau luar sedangkan molekul air yang terikat 

pada lapisan pertama dan kedua tidak banyak mengalami perubahan.   

Menurut Wismer dan Pedersen, (1971) disitasi oleh 

Soeparno (2005). ada tiga bentuk ikatan air di dalam otot yakni air 

yang terikat secara kimiawi oleh protein otot sebesar 4 – 5% sebagai 

lapisan mono molekuler pertama, kedua air terikat agak lemah 

sebagai lapisan kedua dari molekul air terhadap grup hidrofilik, 

sebesar kira-kira 4%, dimana lapisan kedua ini akan terikat oleh 

protein bila tekanan uap air meningkat. Ketiga adalah lapisan 
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molekul-molekul air bebas diantara molekul protein, besarnya kira-

kira 10%. Denaturasi protein tidak akan mempengaruhi perubahan 

molekul pada air terikat (lapisan pertama dan kedua), sedang air 

bebas yang berada diantara molekul akan menurun pada saat protein 

daging  mengalami  denaturasi. 

Sudrajat, (2003) menyatakan bahwa perlakuan pemasakan 

dan pemanasan akan mempengaruhi kualitas daging, karena panas 

akan menguapkan air, mendegradasi protein, dekomposisi asam 

amino dan mengakibatkan jaringan ikat mengalami pengembangan 

sehingga akan mempengaruhi kesan jus daging dan meningkatkan 

daya ikat air (DIA). Penelitian tentang steak daging ayam setelah 

pemanggangan dalam microwave mengalami kenaikan nilai pada 

perlakuan T10 (10 menit) sebesar 39%. Hal ini diakibatkan jaringan 

ikat mengalami pengembangan pada lapisan pertama dan kedua 

(Wismer dan Pedersen, 1971) disitasi oleh Soeparno (2005). akan 

tetapi pada lapisan luar daging mengalami denaturasi sehingga 

eksudasi cairan pada daging menurun setelah diuji dengan metode 

Hamm (1972) disitasi oleh Soeparno (2005). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pemanggangan dalam microwave pada pembuatan steak daging 

ayam memberikan hasil yang  baik  pada kualitas fisik. 

Perlakuan lama pemanggangan dapat memberikan pengaruh 

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

menunjukkan adanya pengaruh yang  nyata (P>0,05) terhadap 

pH dan WHC. 

2. Lama pemanggangan dalam microwave yang menghasilkan 

kualitas fisik steak daging ayam terbaik adalah pemanggangan 

10 menit (T10) karena menghasilkan nilai tekstur yang lebih 

tinggi (42,53 N) diikuti nilai pH (6,43) dan WHC (39,08%) yang 

cenderung lebih tinggi. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan menggunakan 

lama pemanggangan 10 menit dalam  microwave untuk memperoleh 

kualitas fisik yang baik..  
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Lampiran 1.  Prosedur pengukuran pH daging dengan (metode digital  

elektrometrik dalam Lukman, 2010). 

 

1. Test mode selective diatur pada posisi pH, 

2. Knop pengatur suhu diatur sesuai dengan suhu sampel, 

3. pH meter dikalibrasi dengan memasukkan elektroda dari pH 

meter ke dalam buffer dengan pH 7, kemudian elektroda 

dibilas dengan aquadest dan dikeringkan dengan tissu, 

setelah itu dilakukan kalibrasi dengan menggunakan buffer 

pada pH 4, 

4. Elektroda yang telah dikalibrasi kemudian dimasukkan ke 

dalam wadah yang telah berisi larutan sampel (5 g sampel 

dan 10 ml aquadest),  

5. Angka yang terbaca pada layar pH meter dicatat setelah 

angka konstan. 

6. Kemudian bilas elektroda dengan aquadest, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2. Pengujian tekstur daging (metode Lawrie, 2003). 
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Cara pengukuran tekstur daging dengan tensile strength adalah 

sebagai berikut :  

1. Menghidupkan mesin tensile strength kurang lebih 15 menit 

untuk pemanasan, (sambil setting aksesoris alat, sesuai 

dengan sampel yang akan dianalisa memakai tekanan atau 

tarikan), 

2. Menghidupkan komputer masuk program software untuk 

mesin tensile strength, (Filenya ZP Recorder), 

3. Setelah antara mesin tensile strength dan komputer terjadi 

hubungan, maka pada layar akan tampil program tersebut, 

4. Kursor ditempatkan di ZERO dan di ON kab supaya antara 

alat tensile strength dan monitor komputer menunjukkan 

angka 0,0 pada waktu pengujian, 

5. Menyiapkan sampel dengan ukuran 1,5 cm x 0,67 cm = 1 

cm
2
, kemudian dibuat tanda di bagian tengah sampel daging 

dengan lebar 0,67 cm, dan sampel dipotong hingga 

berbentuk seperti pasak, 

6. Sampel diletakkan dibawah aksesoris penekan atau menjepit 

sampel dengan aksesoris penarik, 

7. Kursor diletakkan pada tanda [ ], dan di ON kan sehingga 

komputer secara otomatis akan mencatat GAYA (N) dan 

jarak yang dtempuh oleh tekanan atau tekanan terhadap 

sampel, 

8. Menekan tombol [▼] untuk penekanan (Comporession) atau 

tombol [▲] untuk tarikan (Tension), yang ada pada alat 

tensile strength, 

9. Setelah pengujian selesai tekan tombol [■] untuk berhenti 

dan menyimpan data, 

10. Hasil pengukuran berupa grafik dapat dicatat atau langsung 

diprint, 

11. Setelah selesai pengukuran matikan komputer dan alat 

tensile strength, 
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12. Bersihkan alat dari sisa sampel yang menempel, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3. Prosedur pengukuran daya ikat air (WHC) (metode 

Hamm, 1972 dalam Soeparno, 2005). 
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1. Daging ditimbang sebanyak 0,3 g, kemudian dipres pada 

kertas saring Whatman No,42 yang diletakkan diantara dua 

plat kaca dengan beban 35 kg selama 5 menit, 

2. Daerah area basah dari daging yang telah dipres pada kertas 

saring kemudian digambar pada plastik dan dipindahkan 

pada kertas grafik, dari gambar diperoleh area basah setelah 

dikurangi area yang tertutup daging (dari total area), 

Kandungan air daging (pada area basah) dapat diukur dengan 

menggunakan rumus: 

 Area basah (cm
2
) 

Mg H2O =  - 8,0 = X 

 0,0948 

WHC dapat dihitung dengan : 

% kadar air area basah = X / berat sampel x 100% 

% WHC = % kadar air sampel - % kadar air area basah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4, Data dan analisis ragam pH steak daging ayam dengan 

Pengaruh  lama pemanggangan dalam microwave  

 

Data pH steak daging ayam 
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Lama 

Pemasakan (T) 

Ulangan (U)  

1 2 3 Rata-rata 

T3 (3 menit) 6,3 6,4 6,3 6,33±0,06 

T4 (4 menit) 6,3 6,3 6,4 6,33±0,06 

T6 (6 menit) 6,5 6,4 6,3 6,40±0,10 

T10 (10 menit) 6,4 6,4 6,5 6,43±0,06 

Total 25,5 25,5 25,5 25,5 

 

Analisis ragam 

 

FK  = 
rxt

yij
r

j

t

i

2

11

 = ( 76,5 )
2
 / 12   

=  487,68 

 

JK Total = FKyij
r

j

t

i 1

2

1

 

=[(6,3)
2 
+ (6,4)

2 
+ ………+ (6,5)

2
]-      487,68  

= 0,0625 

 

JK Perlakuan = FK
t

yij
r

j

t

ii

2

1

 

= 
3

7,182,191919
2222

- 487,68 

= 0,0225 
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JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

  = 0,0625 – 0,0225 

= 0,04 

 

KT perlakuan = JK Perlakuan / db Perlakuan = 0,0225/ 3 

  = 0,0075 

 

KT Galat  = JK Galat / db Galat =  0,04 / 8  

=  0,005 

 

F Hitung = KT perlakuan / KT Galat =  0,0075/ 0,005 

  =  1,5 

Berdasarkan analisis di atas, maka tabel analisis ragam 

adalah sebagai berikut : 

 

ANOVA 

 

      SK Db JK KT Fhitung F5% F1% 

Perlakuan 3 0,0225 0,0075 1,5 4,07 7,59 

Galat 8 0,04 0,005 

   Total 11 0,0625 

    Lampiran 5, Data dan analisis ragam tekstur (N) steak daging ayam 

dengan pengaruh  lama pemanggangan dalam microwave  

 

Lama Pemasakan 

(T) 

Ulangan (U) 
Rata-rata 

1 2 3 

T3 (3 menit) 19,3 20,1 25,9 21,76±3,60 

T4 (4 menit) 26,1 24,4 31,8 27,43±3,87 

T6 (6 menit) 36,1 26,8 34,2 32,36±4,91 

T10 (10 menit) 48,2 42,4 37 42,53±5,60 

Total 129,7 113,7 128,9 
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FK  = 
rxt

yij
r

j

t

i

2

11

 = ( 372,3 )
2
 / 12   

=  11550,6 

 

JK Total = FKyij
r

j

t

i 1

2

1

 

=[(19,3)
2 
+ (20,1)

2 
+ ……………+ (37)

2
]-11550,6    

= 856,602 

 

JK Perlakuan = FK
t

yij
r

j

t

ii

2

1

 

= 
3

53,4236,3287,2776,21
2222

- 11550,6    

= 698,576 

 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

  = 856,602- 698,576 

= 167,027 

 

KT perlakuan = JK Perlakuan / db Perlakuan = 698,576 / 3 

  = 232,859 

 

KT Galat  = JK Galat / db Galat =  167,027/ 8 
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=  20,87 

 

F Hitung = KT perlakuan / KT Galat =  232,859/ 20,87 

  =  11,153 

ANOVA 

 

      SK Db JK KT Fhitung F5% F1% 

Perlakuan 3 698,5758 232,8586 11,15312 4,07 7,59 

Galat 8 167,0267 20,87833 

   Total 11 865,6025 

     

Uji Jarak Beda Nyata Terkecil (BNT) 

 

 

Sd  = 

   

 

 =    =  3,72 

BNT = t(av) x Sd 

         = 3,35 x 3,72 = 12,4 

 

Tabel uji beda nyata terkecil pada perlakuan 

 

P Rata-rata BNT  = 12,4 

T3 21,76              a 

T4 27,43 ab 

T6 32,36   b 

T10 42,53   b 
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Lampiran 6, Data dan analisis ragam WHC (%) steak daging ayam 

dengan pengaruh  lama pemanggangan dalam microwave  

 

Lama 

Pemasakan (T) 

Ulangan (U)  

1 2 3 Rata-rata 

T3 (3 menit) 36,06 36,27 35,50  35,94±  0,39 

T4 (4 menit) 35,99 35,51 38,54  36,68±  1,62 

T6 (6 menit) 35,50 35,99 38,96  36,81±  1,87 

T10 (10 menit) 36,98 40,20 40,06  39,08±  1,82 

Total 144,53 147,97 153,06 148,52 

 

 

FK  = 
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 / 12   
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                       =[(36,06)
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       = 
3

24,12001,9704,11083,107
2222

- 16543,64    

       = 16,53407 

 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

  = 35,7912 -16,53407 

= 19,25713 

 

KT perlakuan = JK Perlakuan / db Perlakuan = 16.53407 / 3 

  = 5,5113 

KT Galat  = JK Galat / db Galat =  19.25713 / 8 

=  2,4071 

 

F Hitung       = KT perlakuan / KT Galat =  5,5113/ 2,4071  

            = 2,289585 

   

 

ANOVA 

 

      SK Db JK KT Fhitung F5% F1% 

Perlakuan 3 16,53407 5,511356 2,289585 4,07 7,59 

Galat 8 19,25713 2,407142 

   Total 11 787,0722 

    


