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 ABSTRACT 
 

The Effect Of Frying Time And Temperature On Physical and Organoleptic 
Quality Of Fried Chicken Breast 

 
 The purpose of this research was knew to the effect of frying time and 
temperature on physical quality (pH and texture) and organoleptic properties of 
fried chicken breast. 

The method of the research was experiment using Split Plot Design with 
two factors and three times replication. The first factor were frying temperature 
consist 156oC (S1), 166oC (S2) and 176oC (S3), while the second factors were the 
frying time of 9 minutes (T1), 12 minutes (T2) and 15 minutes (T3).  

The result was that frying time, temperature and the interaction between 
the treatments did not significant effect on pH, but it gave a significant effect 
(P<0.05) on texture and organoleptic texture and significant gave to influence 
(P<0.01) on the organoleptic color and flavor. Frying a temperature 1560C and 15 
minutes of frying time is the best physical and organoleptic quality of fried 
chicken breast with value for variable, pH 6.21, texture 20.00 N, color 6.87 
(brown), flavor 6.93 (savory) and texture 6.53 (soft).  

The conclusion was the temperature and higher of frying time improved 
the texture value and tend to decrease pH, organoleptic properties of color, flavor 
and texture. It is recommended to use the temperature 1560C with 15 minutes of 
frying time for gives the best quality of fried chicken based on physical and 
organoleptic properties. 

 
Keywords: frying time, temperature, fried chicken, physical and organoleptic 

qualities. 
 



RINGKASAN 
 

PENGARUH LAMA DAN SUHU PENGGORENGAN TERHADAP 
KUALITAS FISIK DAN ORGANOLEPTIK DAGING AYAM GORENG 

BAGIAN DADA 
 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2011 sampai dengan bulan 
April 2011 di Laboratorium Fisiko Kimia Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya dan di Laboratorium Dasar Bersama Fakultas Farmasi Universitas 
Airlangga Surabaya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas fisik dan organoleptik 
daging ayam goreng bagian dada dengan lama dan suhu penggorengan tertentu. 
Kegunaan penelitian ini yaitu sebagai bahan informasi bagi konsumen tentang 
pengaruh lama dan suhu penggorengan terhadap kualitas fisik dan organoleptik 
daging ayam goreng bagian dada, serta sebagai masukan bagi produsen tentang 
pemilihan waktu dan suhu penggorengan yang tepat, sehingga dapat dihasilkan 
daging ayam goreng yang baik dari segi fisik dan organoleptik. 

Materi yang digunakan adalah daging dada ayam Broiler umur 35 hari 
yang berasal dari peternakan Bapak Hidayaturrohman Blitar, dan diproses atau 
digoreng di McDonalds yang berada di tempat perbelanjaan Mitra di kota Malang, 
dengan suhu dan lama penggorengan yang berbeda. Metode penelitian yang 
digunakan adalah Rancangan Petak Terbagi (RPT) dengan 2 faktor dan 3 
kelompok. Faktor pertama adalah suhu penggorengan, yaitu pada suhu (S1) 
156oC, (S2) 166oC, dan (S3) 176oC. Faktor kedua adalah lama penggorengan (T1) 9 
menit, (T2) 12 menit, dan (T3) 15 menit. Parameter yang diamati adalah pH, tekstur, 
dan sifat organoleptik. Data dianalisis dengan analisa ragam, apabila terdapat 
perbedaan maka dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil (BNT), dan 
dilanjutkan dengan menentuan perlakuan terbaik menggunakan indeks efektifitas 
sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dari pengaruh 
perlakuan yang diberikan dan variabel yang digunakan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu, lama penggorengan dan 
interaksi antar pelakuan pada dada ayam goreng tidak memberikan pengaruh 
terhadap pH, namun berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap tekstur dan sifat 
organoleptik tekstur dan berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap sifat 
organoleptik warna dan rasa. Perlakuan penggorengan menggunakan suhu 1560C 
dan lama waktu penggorengan 15 menit menghasilkan dada ayam goreng dengan 
kualitas fisik dan sifat organoleptik terbaik dengan nilai untuk masing-masing 
variabel, yaitu: pH 6,21, tekstur 20,00 N, dan sifat organoleptik warna 6,87 
(coklat keemasan), rasa 6,93 (gurih), dan tekstur 6,53 (empuk).  
 Kesimpulan hasil penelitian adalah penggunaan suhu tinggi dan waktu 
penggorengan yang semakin lama mengakibatkan nilai tekstur meningkat dan 
cenderung menurunkan nilai pH, sifat organoleptik warna, rasa dan tekstur daging 
ayam goreng. Disarankan menggunakan suhu 1560C dengan lama waktu 
penggorengan 15 menit untuk mendapatkan hasil ayam goreng dengan kualitas 
baik berdasarkan kualitas fisik dan organoleptik yang meliputi warna menarik 
(coklat keemasan), dengan rasa yang gurih dan tekstur yang empuk. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Daging merupakan salah satu sumber protein hewani yang berasal dari 

ternak dan hampir tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena selain 

mempunyai nilai gizi yang tinggi, juga memiliki rasa dan aroma yang enak 

sehingga disukai oleh hampir seluruh masyarakat. Daging dapat berasal dari 

ternak besar, ternak kecil, ternak unggas, aneka ternak dan ikan. Ayam termasuk 

ternak unggas yang karkasnya banyak tersedia di pasar, daging ayam disukai 

masyarakat karena harganya yang relatif murah dibanding daging sapi dan mudah 

cara pengolahannya. 

Proses pengolahan daging dapat dilakukan dengan cara digoreng, 

dipanggang, dibakar, diasap atau diolah menjadi produk lain (Soeparno, 2005). 

Cara pengolahan daging ayam yang mudah dan sering dilakukan masyarakat 

adalah dengan digoreng. Penggorengan merupakan proses perpindahan panas dan 

massa dengan minyak yang berfungsi sebagai media penghantar panas. Proses 

pemasakan ini dapat atau tidak dapat mengubah karakter bahan pangan, 

tergantung dari kondisi bahan, suhu dan lama penggorengan. Permukaan luar 

(outer zone surface) akan berwarna coklat akibat penggorengan yang disebabkan 

oleh reaksi browning atau reaksi Maillard (Ketaren, 1986). 

Proses penggorengan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pan friying 

dan deep friying. Cara penggorengan yang umum digunakan oleh masyarakat 

adalah deep frying. Penggorengan dengan cara deep frying adalah merendam 



bahan makanan di dalam ketel yang berisi minyak panas. Proses ini membutuhkan 

minyak dalam jumlah banyak agar bahan pangan dapat terendam seluruhnya di 

dalam minyak. Minyak mempunyai fungsi ganda dalam penyiapan makanan, 

karena minyak berfungsi sebagai media transfer panas antara makanan dan 

penggorengan, dan minyak juga sebagai pemberi kontribusi pada tekstur dan cita 

rasa bahan pangan yang digoreng (Sartika, 2009).  

Penggorengan yang kurang tepat dapat memungkinkan penurunan kualitas 

fisik, warna, rasa dan tekstur ayam goreng. Menurut Ketaren (1986), kerusakan 

minyak diakibatkan oleh proses penggorengan pada suhu tinggi (200oC-250oC), 

karena pada proses penggorengan suhu lebih dari 200oC akan memudahkan 

kerusakan berupa reaksi oksidasi terutama pada minyak dengan derajat 

ketidakjenuhan tinggi.  

Daging ayam yang digoreng dengan suhu yang terlalu tinggi juga akan 

mengalami penurunan dan bahkan kerusakan nilai gizi. Sebagai contoh, daging 

ayam yang digoreng dengan suhu tinggi dan waktu yang lama akan mempunyai 

warna yang cenderung gosong dan tekstur yang keras, sementara tekstur 

merupakan parameter penting dari mutu makanan, terkadang lebih penting dari 

aroma, rasa dan warna karena tekstur dipengaruhi oleh juiceness dari produk 

daging olahan (Lan, Novacfski, McCuster, Brewer, Carr and McKeith, 1995). 

Suhu dan lama penggorengan juga dapat mempengaruhi nilai pH daging goreng. 

Menurut Abustam (2005), suhu yang semakin tinggi akan mempercepat 

penurunan pH otot karena menyebabkan pengerutan sarkomer dan denaturasi 

protein meningkat sehingga air cenderung banyak yang keluar dari sarkomer. 

Proses penggorengan yang tepat akan menghasilkan tekstur yang empuk dan 



memberikan cita rasa yang lebih gurih dan nikmat, yang akan mempengaruhi 

penilaian organoleptik produk. 

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan suatu 

penelitian mengenai pengaruh lama dan suhu penggorengan terhadap kualitas fisik 

dan organoleptik daging ayam goreng bagian dada.  

1.2. Rumusan Masalah 

 Bagaimana interaksi antara perlakuan lama dan suhu penggorengan 

terhadap kualitas fisik dan organoleptik daging ayam goreng bagian dada ditinjau 

dari pH, tekstur dan organoleptik (warna, rasa, dan tekstur)? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas fisik dan organoleptik 

daging ayam goreng bagian dada dengan lama dan suhu penggorengan yang 

berbeda. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini yaitu:  

a. Sebagai informasi bagi konsumen tentang pengaruh lama dan suhu 

penggorengan terhadap kualitas fisik dan organoleptik daging ayam 

goreng bagian dada. 

b. Sebagai masukan bagi produsen tentang pemilihan waktu dan suhu 

penggorengan yang tepat, sehingga dapat dihasilhan daging ayam goreng 

yang baik dari segi fisik dan organoleptik. 

 

 



1.5. Kerangka Pikir 

Ayam goreng merupakan salah satu produk olahan daging dengan 

menggunakan minyak goreng sebagai media transfer panas dalam pengolahannya, 

selama penggorengan minyak akan mengalami reaksi-reaksi kimia secara 

bertahap yaitu pembentukan warna, oksidasi dan hidrolisis (Sartika, 2009). 

Kualitas daging ayam goreng sangat dipengaruhi oleh lama dan suhu 

penggorengan, selain juga daging ayam sebagai bahan baku dan minyak goreng 

yang digunakan. 

 Penggorengan yang kurang tepat dapat menurunkan kualitas fisik, warna, 

rasa dan tekstur ayam goreng. Menurut Gaman dan Sherington (1992), proses 

menggoreng adalah cara pengolahan yang cepat karena suhu yang digunakan 

tinggi, biasanya sekitar 180oC, dan pemindahan panas dari lemak atau minyak ke 

dalam makanan berlangsung cepat, makanan yang digoreng mempunyai warna 

dan flavour yang khas dan dapat diterima oleh hampir seluruh masyarakat. 

Kandungan gizi dalam daging ayam khususnya protein dan lemak sangat 

berpengaruh terhadap kualitas fisik dan organoleptik daging ayam yang digoreng. 

Penggorengan dengan menggunakan temperatur tinggi dapat mempengaruhi 

tekstur, rasa dan warna daging. Costa, Fernanda, Delaney and Gekas., (1999) 

menyatakan bahwa, akibat adanya proses transfer panas, bahan makanan yang 

digoreng mengalami kenaikan suhu bersamaan dengan itu terjadi pemasakan 

bahan makanan yang ditunjukkan dengan terjadinya penurunan kadar air, 

denaturasi protein dan lapisan luar produk yang keras. Lemak dalam daging akan 

mencair  akibat pemanasan dan mengakibatkan pecahnya komponen-komponen 

lemak menjadi produksi volatil seperti aldehid, keton, alkohol, asam, dan 



hidrokarbon yang merupakan komponen pembentuk citarasa daging goreng 

(Putrissa, 2009). 

Daging yang dimasak dengan suhu diatas 1000C akan mengalami reaksi 

antara grup amino dan gula pereduksi (reaksi Maillard) yang menghasilkan 

produk akhir berwarna coklat, namun apabila suhu dan waktu penggorengan yang 

digunakan semakin tinggi akan menurunkan penampilan produk akhir (lebih 

gelap) (Soeparno, 1994). Penggorengan juga dapat mengakibatkan perubahan 

nilai pH daging. Pemanasan akan menyebabkan peningkatan pH daging. Daging 

yang dipanaskan akan mengalami denaturasi protein dan menyebabkan protein 

kehilangan gugus asidik, asam amino menjadi bermuatan negatif sehingga asam 

amino berada pada kondisi pH lebih tinggi dari pH isoelektrik (Lawrie, 2003).  

Lama waktu dan suhu penggorengan dapat mempengaruhi kualitas fisik 

dan organoleptik daging ayam goreng bagian dada. 

1.6. Hipotesis 

Diduga suhu dan lama penggorengan memberikan pengaruh terhadap 

kualitas fisik dan organoleptik daging ayam goreng bagian dada. 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Daging Ayam 

Daging didefinisikan sebagai semua jaringan hewan dan semua produk 

hasil pengolahan jaringan-jaringan tersebut yang sesuai untuk dimakan serta tidak 

menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang memakannya. Organ-organ misalnya 

hati, ginjal, paru-paru, jantung, limpa, pankreas dan jaringan otot termasuk dalam 

definisi ini. Daging dapat diperoleh dari ternak sapi, kambing, domba, babi, 

unggas dan aneka ternak serta hewan liar (Soeparno, 2005). Menurut Hartono 

(1997), kualitas daging dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain umur ternak, 

fungsi ternak sewaktu hidup, jenis makanan yang dimakan ternak sebelum 

dipotong dan bagian tubuh ternak. 

Karkas ayam adalah daging bersama tulang ayam hasil pemotongan, 

setelah dipisahkan dari darah, bulu, kepala sampai batas pangkal leher dan dari 

kaki sampai batas persendian di bawah lutut serta isi dari rongga perut ayam. 

Daging dada ayam memiliki warna yang agak putih sedangkan daging paha 

berwarna lebih merah. Perbedaan ini disebabkan kandungan mioglobin pada 

daging kaki dan paha lebih banyak dari pada kadar mioglobin pada daging dada 

(Huda, 2002). Daging ayam terdiri dari serat-serat yang pendek dibandingkan 

dengan daging sapi, oleh karena itu daging ayam lebih lunak (Winarno, 1993).  

Daging ayam merupakan salah satu bahan makanan asal ternak yang 

mengandung gizi tinggi diantaranya protein, zat besi dan vitamin, selain itu, 



kandungan lemak daging ayam termasuk asam lemak tidak jenuh, sehingga baik 

untuk tubuh. Nilai gizi daging ayam dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi Zat Gizi Daging Ayam per 100 gram Bahan 

Zat gizi        Daging ayam (%) 
Air      74 
Protein      22 
Lemak      1,5 
Abu      0,89 

Sumber : Triyanti, Bintang, Abubakar dan Antawidjaya (1997) 

 Komponen karkas terdiri dari otot, lemak dan tulang. Jenis kelamin 

berpengaruh pada kandungan lemak, biasanya kandungan lemak pada betina lebih 

tinggi dibandingkan kandungan lemak pada jantan. Karkas ayam dapat dibagi 

menjadi lima bagian besar potongan komersial yaitu dada, sayap, punggung, 

pangkal paha dan paha. Bagian dada banyak disukai konsumen karena serat 

dagingnya lebih lunak dibandingkan bagian paha atau bagian lainnya (Muchtadi 

dan Sugiyono, 1992). 

 Bagian-bagian tubuh ayam broiler memiliki bagian yang tidak sama satu 

dengan yang lain. Bagian punggung memiliki tulang yang lebih banyak. Bagian 

betis lebih keras karena lebih berotot, sebaliknya, bagian dada lebih empuk dan 

sedikit mengandung lemak. Proporsi bagian-bagian karkas dari ayam broiler 

adalah bagian sayap, betis, paha dan dada berturut-turut sebanyak 10, 15, 17,5 dan 

30% dari bobot karkas. Bagian-bagian dada dan punggung dapat dibelah dua 

sehingga seluruh potongan komersial berjumlah 10 buah (Amrullah, 2004).  

 
2.2. Suhu dan Lama Penggorengan 

 Penggorengan merupakan salah satu kegiatan pengolahan dengan media 

perambat panas mengunakan minyak (Fachrudin, 1997). Menurut Sartika (2009), 



sistem penggorengan ada dua yaitu, pan frying (goreng datar) dan deep frying 

(goreng rendam). Sistem goreng rendam adalah salah satu cara menggoreng 

dengan bahan pangan terendam minyak, selama penggorengan minyak akan 

mengalami reaksi-reaksi kimia secara bertahap yaitu pembentukan warna dan 

oksidasi. Kelebihan sistem penggorengan deep frying adalah bahan yang digoreng 

akan terendam seluruhnya dalam minyak sehingga penetrasi panas dari minyak 

dapat masuk secara bersamaan pada seluruh permukaan bahan yang digoreng 

sehingga kematangan bahan yang digoreng dapat merata dan menghasilkan warna 

dan penampakan produk yang seragam. Sistem penggorengan deep frying juga 

memiliki kekurangan diantaranya, membutuhkan minyak dengan jumlah yang 

banyak dan apabila bahan makanan yang digoreng memiliki bentuk yang tidak 

teratur, maka bahan makanan yang digoreng cenderung mengangkat minyak 

dalam volume besar ketika diangkat dari alat penggoreng. 

 Proses menggoreng adalah cara pengolahan yang cepat karena suhu yang 

digunakan tinggi, biasanya sekitar 180oC dan pemindahan panas dari lemak atau 

minyak ke dalam makanan berlangsung cepat, makanan yang digoreng 

mempunyai warna dan flavour yang khas dan diterima oleh hampir seluruh 

masyarakat (Gaman dan Sherington, 1992).  

 Pemilihan suhu penggorengan merupakan faktor yang menentukan mutu 

hasil penggorengan yang didasarkan pada flavour, lemak yang diserap, rupa, 

stabilitas penyimpanan dan faktor ekonomi (Ketaren, 1986). Pada umumnya 

penggorengan berkisar antara 100°C - 180°C (Soeparno, 1994). Kesalahan dalam 

penggorengan dapat berdampak buruk bagi bahan pangan. Daging ayam yang 

digoreng dengan suhu yang terlalu tinggi akan mengalami penurunan dan bahkan 



kerusakan nilai gizi selama penggorengan. Proses penggorengan pada suhu lebih 

dari 200oC akan memudahkan kerusakan berupa reaksi oksidasi terutama pada 

minyak dengan derajat ketidakjenuhan tinggi (Ketaren, 1986). 

 Proses penggorengan berlangsung oleh penetrasi panas dari minyak ke 

dalam bahan pangan. Proses pemasakan ini dapat atau tidak dapat mengubah 

karakter bahan pangan, tergantung dari kondisi bahan, suhu dan lama 

penggorengan. Permukaan luar (outer zone surface) akan berwarna coklat akibat 

penggorengan yang disebabkan oleh reaksi browning atau reaksi Maillard 

(Ketaren, 1986). 

 
2.3. Minyak Goreng 

 Minyak goreng berfungsi sebagai medium penghantar panas, penambah 

rasa gurih, menambah nilai gizi dan kalori pada bahan pangan dalam 

penggorengan. Minyak goreng yang baik digunakan dalam penggorengan  adalah 

minyak kelapa, minyak kacang tanah dan lemak babi. Minyak goreng yang 

dihasilkan dari bahan yang berbeda mempunyai stabilitas yang berbeda pula. Hal 

ini disebabkan stabilitas minyak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

derajat ketidakjenuhan asam lemaknya, penyebaran ikatan rangkap dan bahan-

bahan pembantu yang dapat mempercepat atau memperlambat terjadinya proses 

kerusakan, dimana bahan tersebut bisa terdapat secara sengaja atau alami 

(Ketaren, 1986). 

 Mutu minyak goreng ditentukan oleh titik asapnya yaitu suhu pemanasan 

minyak sampai terbentuk akreolin yang tidak diinginkan dan dapat menyebabkan 

rasa gatal pada tenggorokan, makin tinggi asap makin baik mutu minyak goreng 



tersebut (Winarno, 1995). Syarat mutu minyak goreng menurut (Ketaren, 1986) 

dapat dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2. Syarat Mutu Minyak Goreng  

Komponen mutu     Kandungan 
Air      Maks. 0,3% 

 Bilangan peroksida    Maks. 1% Oksigen/100gr 
 Asam lemak bebas    Maks. 0,3% 
 Logam berbahaya (Pb, Cu, Hg, As)  Negatif 
 Minyak pelikan    Negatif 
 Keadaan (bau, warna, rasa)   Negatif 

Sumber : Ketaren (1986)  

 Minyak goreng yang biasa digunakan untuk menggoreng adalah minyak 

kelapa sawit. minyak kelapa sawit termasuk dalam gugus laurat mengandung 40-

50% asam laurat dan hanya sekitar 8% mengandung asam lemak tak jenuh. Sifat 

yang membedakan gugus laurat dengan golongan lain adalah pada kandungan 

asam lemak rantai pendek dan sedang yang tinggi, karena ketidakjenuhan asam 

lemak cukup rendah maka minyak kelapa relatif resistan terhadap ketengikan 

(Ketaren, 1986). 

 Minyak goreng yang digunakan dapat menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi kualitas bahan gorengan. Minyak yang digunakan dalam 

penggorengan harus berkualitas baik, belum tengik dan memiliki titik asap yang 

tinggi (Fachrudin, 1997). Ketaren (1986), minyak yang telah rusak tidak hanya 

mengakibatkan kerusakan nilai gizi, tetapi juga merusak tekstur dan flavor dari 

bahan pangan yang digoreng. Penggunaan minyak yang sudah digunakan berkali-

kali akan mempengaruhi aroma bahan pangan dan kurang baik dari segi 

kesehatan, karena bersifat karsinogenik atau dapat memicu timbulnya kanker. 

 Menurut Ketaren (1986), kerusakan minyak diakibatkan oleh proses 

penggorengan pada suhu tinggi (200oC-250oC). Proses penggorengan pada suhu 



lebih dari 200oC akan memudahkan kerusakan berupa reaksi oksidasi terutama 

pada minyak dengan derajat ketidakjenuhan tinggi. 

 
2.4. Kualitas Fisik 

2.4.1. pH 

pH merupakan indikator utama yang digunakan dalam menentukan 

kualitas daging, sehingga perubahan pH setelah postmortem akan mempengaruhi 

mutu organoleptik daging. (Beriani, Bas, Purroy and Treacher, 2005).  

Nilai pH digunakan untuk menunjukkan tingkat keasaman dan kebasaan 

suatu produk. pH ultimat normal daging postmortem adalah sekitar 5,5 yang 

sesuai dengan titik isoelektrik sebagian besar protein daging termasuk protein 

miofibril. Nilai pH juga berpengaruh terhadap keempukan daging. Daging dengan 

pH tinggi mempunyai keempukan yang lebih tinggi daripada daging dengan pH 

rendah. Kealotan atau keempukan serabut otot pada kisaran pH 5,4 - 6,0 lebih 

banyak ditentukan oleh status kontraksi serabut otot dari pada oleh status fisik 

serabut otot (Lawrie, 2003). 

Penurunan pH yang cepat disebabkan oleh denaturasi dari protein-protein. 

Protein-protein di dalam daging dengan pH yang rendah (< 5,4) tidak dapat 

mengikat air dengan kuat. Warna, pH, kapasitas menahan air dan marbling adalah 

sebagian dari pengukuran-pengukuran umum yang banyak digunakan di dalam 

menentukan mutu daging. Selama postmortem pH menurun, selaput-selaput sel 

dan jumlah dari  intrasel dan cairan ekstraseluler berubah (Syamsir, 2007). 

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

pH isoelektrik ini protein daging tidak bermuatan (jumlah muatan positif sama 

dengan jumlah muatan negatif). Pemasakan daging akan mengakibatkan 



pemecahan protein dan berdampak terhadap perubahan daya ikat air. Suhu yang 

tinggi akan meningkatkan denaturasi protein. Penurunan pH akan mengakibatkan 

kontraksi aktomiosin dan menurunkan daya ikat air terhadap protein, demikian 

pula suhu yang semakin tinggi akan mempercepat penurunan pH otot sebagai 

akibat dari meningkatnya denaturasi protein otot sehingga meningkatkan 

perpindahan air ke ruang ekstraselular (Abustam, 2005). 

2.4.2. Tekstur 

        Tekstur dan keempukan merupakan salah satu kriteria mutu yang 

melibatkan mekanisme degradasi protein-protein daging. Otot daging 

mengandung kolagen yang merupakan protein struktural pokok pada jaringan ikat 

dan mempunyai pengaruh besar terhadap keempukan daging (Purnomo, Radiati, 

Rosyidi dan Purnomo, 1999).  

 Faktor-faktor yang mempengaruhi keempukan yang ada hubungannya 

dengan komposisi daging yaitu berupa tenunan pengikat, serabut daging dan sel-

sel lemak yang ada diantara sel serabut daging. Keempukan daging dapat 

dipengaruhi oleh rigormortis yang terjadi setelah ternak dipotong (Winarno, 

1995). Menurut Soeparno (2005), keempukan daging banyak ditentukan setidak-

tidaknya oleh tiga komponen daging, yaitu struktur miofibrilar, status 

kontraksinya, kandungan jaringan ikat, tingkat ikatan silang dan daya ikat air oleh 

protein serta jus daging. 

 Tekstur merupakan parameter penting dari mutu makanan, terkadang lebih 

penting daripada aroma, rasa, dan warna karena tekstur dipengaruhi oleh juiceness 

dari produk daging olahan (Lan et al., 1995). Faktor penting dalam pembuatan 

produk olahan daging adalah pada kemampuan saling mengikat antara partikel 



daging dengan bahan lain yang ditambahkan dan tekstur yang terbentuk 

(Purnomo, 1998).  

Kapasitas mengikat air juga sangat menentukan keempukan daging selama 

pemasakan karena berpengaruh langsung terhadap keadaan fisik daging. Kapasitas 

mengikat air didefinisikan sebagai kemampuan daging untuk mengikat air selama 

ada pengaruh kekuatan dari luar, misalnya pemanasan, penggilingan dan tekanan 

absorbsi air atau kapasitas (kemampuan) daging menyerap air secara spontan dari 

lingkungan yang mengandung cairan (Soeparno, 2005). Saguy dan Pinthus (1995) 

menambahkan, waktu menggoreng yang semakin lama memungkinkan terjadi 

penetrasi panas (heat transfer) dari permukaan menuju ke dalam sampel, sehingga 

air yang terdapat pada sampel akan menguap. Waktu penggorengan yang semakin 

lama akan memberikan kesempatan lebih banyak untuk terjadi penguapan air, 

akibatnya sampel yang digoreng mempunyai kadar air yang rendah dan cenderung 

memiliki tekstur yang keras.  

2.5. Kualitas Organoleptik 

2.5.1. Warna 

Ada tiga penyebab warna suatu bahan pangan yaitu pigmen yang secara 

alami terdapat pada bahan pangan, reaksi karamelisasi, reaksi Maillard, oksidasi 

dan penambahan zat pewarna alami atau buatan. Warna yang terdapat pada bahan 

pangan dapat memberikan petunjuk mengenai perubahan dalam makanan 

(Winarno, 2004). 

Pemasakan dengan menggunakan temperatur tinggi mempengaruhi warna 

daging menjadi warna daging masak. Daging yang dimasak dengan suhu di atas 

1000C akan mengalami reaksi antara grup amino dan gula pereduksi (reaksi 



Maillard) yang menghasilkan produk akhir berwarna coklat, namun apabila suhu 

dan waktu penggorengan yang digunakan semakin tinggi akan menurunkan 

penampilan produk akhir (lebih gelap) (Soeparno, 1994). 

Warna pada daging ayam goreng dipengaruhi konsentrasi mioglobin pada 

daging (Soeparno, 1994). Menurut Arief, Suryati dan Maheswari (2006), pigmen 

yang memberikan warna pada daging adalah struktur heme. Heme berkombinasi 

dengan protein membentuk hemoglobin dan mioglobin. Asyhari (1993) 

menambahkan bahwa panas yang diterima daging ayam selama penggorengan 

akan menyebabkan struktur protein mengalami denaturasi yang berakibat protein 

mioglobin menggumpal sehingga heme terlepas dan mudah teroksidasi menjadi 

hemin yang berwarna coklat. 

 Semua zat makanan yang digoreng akan menyumbangkan zat – zat seperti 

gula, pati dan protein. Zat-zat yang terekstrak dari makanan akan mengalami 

warna pencoklatan sendiri atau bereaksi dengan minyak yang menyebabkan 

minyak menjadi gelap. Minyak juga dapat berkontribusi terhadap perubahan 

warna bahan selama penggorengan (Elinda, 2007). Putrissa (2009) menambahkan 

bahwa pemasakan daging pada suhu di atas 80oC menyebabkan pigmen warna 

terdenaturasi dan warna daging berubah menjadi coklat yang merupakan warna 

khas daging yang digoreng.  

2.5.2. Rasa 

Rasa makanan dapat dikenali dan dibedakan oleh kuncup-kuncup cecapan 

yang terletak pada papilla yaitu bagian noda merah jingga pada lidah. Rasa 

mempunyai 4 cecapan utama yaitu asin, asam, manis, dan pahit (Winarno, 2004). 

Rasa pada produk daging dapat dipengaruhi oleh reaksi kimia yang terjadi selama 



proses pengolahan pangan salah satunya reaksi pencoklatan (Belitz dan Grosch, 

1999).  

Rasa suatu bahan pangan dapat berasal dari bahan  pangan itu sendiri dan 

apabila telah mendapatkan perlakuan atau pengolahan maka rasanya akan 

dipengaruhi oleh bahan yang ditambahkan selama pengolahan (Damayanti, 2002). 

Rasa sebagian besar bahan pangan biasanya tidak stabil, yaitu dapat mengalami 

perubahan selama penanganan dan pengolahan, selain itu perubahan tekstur dapat 

pula mengubah cita rasa (Winarno, 1993). 

Salah satu komponen gizi yang dapat berpengaruh terhadap rasa bahan 

pangan selama proses pemanasan adalah lemak. Pemanasan menyebabkan lemak 

dalam daging akan mencair sehingga menambah daya terima daging tersebut bagi 

yang memakannya. Hal ini disebabkan oleh pecahnya komponen-komponen 

lemak menjadi produksi volatil seperti aldehid, keton, alkohol, asam, dan 

hidrokarbon yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan flavor (Putrissa, 

2009). 

Reaksi Maillard yang merupakan reaksi antara protein daging terhidrolisa, 

peptida dan asam amino dengan gula pereduksi berperan penting dalam 

menghasilkan flavor daging masak. Faktor Aw, pH, suhu dan waktu pemanasan 

akan mempengaruhi jenis dan intensitas komponen flavor daging masak yang 

dihasilkan. Reaksi ini berlangsung optimum pada kisaran Aw 0,5 – 0,8, pH tinggi 

dengan suhu antara 100°C sampai 180°C (flavor daging goreng) (Soeparno, 

1994). 

 

 



2.5.3. Tekstur 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keempukan yang ada hubungannya 

dengan komposisi daging yaitu berupa tenunan pengikat, serabut daging dan sel-

sel lemak yang ada diantara sel serabut daging. Keempukan daging dapat 

dipengaruhi oleh rigormortis yang terjadi setelah ternak dipotong (Winarno, 

1995). 

Tekstur daging sering dinyatakan sebagai derajat keempukan daging. 

Keempukan daging ditentukan oleh dua komponen daging, yaitu struktur miofibril 

dan status kontraksinya serta daya ikat air oleh protein daging (Soeparno, 2005). 

Selain tiga komponen daging di atas, tekstur daging dipengaruhi juga oleh 

perubahan nilai daya ikat air. Penurunan nilai daya ikat air menyebabkan 

penurunan nilai keempukan daging. Penurunan nilai tekstur daging dipengaruhi 

pula oleh struktur protein daging dan pemecahan ATP secara terus menerus. 

Rendahnya ATP akan meningkatkan kerusakan struktur protein (Padaga dan 

Purnomo, 1989). 

Menurut Purnomo, dkk., (1999), tekstur dan keempukan daging adalah hal 

yang lebih diprioritaskan oleh konsumen dalam memilih daging dibandingkan 

dengan flavour dan warna. Penilaian keempukan daging meliputi pengamatan : 

a.  Kelembutan daging yang dirasakan oleh lidah dan alat pengunyah 

b. Keuletan daging saat daging dipecahkan menjadi bagian kecil – kecil 

c.  Jumlah residu yang tertinggal setelah dikunyah  



BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pelaksanaan dan pengambilan data penelitian ini dilaksanakan di 

McDonalds yang berada di tempat perbelanjaan Mitra di kota Malang, 

Laboratorium Fisikokimia, Program Studi Teknologi Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya, Laboratorium Dasar Bersama Fakultas Farmasi 

Universitas Airlangga Surabaya mulai bulan Maret 2011 sampai dengan April 

2011. 

3.2. Materi Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah minyak kelapa sawit 

dan daging dada ayam Broiler umur 35 hari yang berasal dari peternakan bapak 

Hidayaturrohman Blitar, dan diproses atau digoreng di McDonalds yang berada di 

tempat perbelanjaan Mitra di kota Malang, dengan suhu dan lama penggorengan 

yang berbeda.  

Peralatan yang digunakan diantaranya : Penggorengan henny penny, pH 

meter (Hanna Instruments, Prancis), aquades, botol timbang, timbangan analitik 

(Mettler AJ 150), universal testing intstrument (Instron) (Model 1130, Corp. 

Canton, MA), pipet volume 1 ml, kertas tissue, pisau, piring plastik dan tusuk gigi 

kayu. 

 

 

 



3.3. Metode Penelitian  

3.3.1. Rancangan Percobaan 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Petak Terbagi 

(RPT) dengan 2 faktor dan 3 kelompok. Faktor pertama adalah suhu 

penggorengan, yaitu dengan suhu (S1) 156oC, (S2) 166oC, (S3) 176oC. Faktor 

kedua adalah lama penggorengan (T1) 9 menit, (T2) 12 menit, (T3) 15 menit. 

Masing-masing perlakuan dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Desain perlakuan 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rancangan Petak Terbagi yang Digunakan pada Penelitian. 

Main Treatment 
(Suhu Penggorengan) 

Sub Treatment 
(Lama Penggorengan) 

Kelompok 

1 2 3 

S1 (156oC) 

T1   (9 menit) S1T1U1 S1T1U2 S1T1U3 

T2 (12 menit) S1T2U1 S1T2U2 S1T2U3 

T3 (15 menit) S1T3U1 S1T3U2 S1T3U3 

Jumlah S1     

S2 (166oC) 

T1   (9 menit) S2T1U1 S2T1U2 S2T1U3 

T2 (12 menit) S2T2U1 S2T2U2 S2T2U3 

T3 (15 menit) S2T3U1 S2T3U2 S2T3U3 

Jumlah S2     

S3 (176oC) 

T1   (9 menit) S3T1U1 S3T1U2 S3T1U3 

T2 (12 menit) S3T2U1 S3T2U2 S3T2U3 

T2 (15 menit) S3T3U1 S3T3U2 S3T3U3 

Jumlah S3     
 

3.3.2. Tahapan Penelitian 

 Proses pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

mempersiapkan daging ayam bagian dada seberat 150 gr/sampel original (tanpa 

bumbu), kemudian dilanjutkan dengan mempersiapkan alat penggorengan henny 



penny. Minyak goreng dituangkan ke dalam alat penggorengan, dilanjutkan 

dengan memanaskan minyak hingga mencapai suhu 156oC, 166oC dan 176oC. 

Daging ayam dimasukkan ke penggorengan apabila suhu 156oC, 166oC dan 176oC 

tercapai, dan digoreng dengan waktu penggorengan 9 menit, 12 menit dan 15 

menit. Tahap selanjutnya adalah penirisan selama 10 menit, dilanjutkan dengan 

analisa pH, tekstur dan organoleptik (warna, rasa dan tekstur). Skema penelitian 

terdapat pada Gambar 1. 

   

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Diagram alir penelitian 

 

 

Karkas ayam 

Digoreng pada suhu    : 156°C selama 9, 12, 15 menit 
  : 166°C selama 9, 12, 15 menit 

   : 176°C selama 9, 12, 15 menit
   

Penirisan dengan spiner selama 10 menit 

Dada ayam goreng 

Analisa :  
1. pH 
2. Tekstur 
3. Organoleptik 

Diambil daging bagian dada 

Ditimbang 



3.4. Variabel Penelitian 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengukuran pH (Lampiran 1) 

2. Pengujian tekstur (Lampiran 2) 

3. Pengujian mutu organoleptik (warna, rasa dan tekstur) (Lampiran 3) 

3.5. Analisis Data 

Data yang diperoleh ditabulasi berdasarkan model analisis ragam 

(ANOVA), apabila terdapat perbedaan akan dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata 

Terkecil (BNT) (Sastrosupadi, 2000), dan dilanjutkan dengan menentuan 

perlakuan terbaik menggunakan indeks efektifitas (Idris, 2005) sebagai bahan 

pertimbangan untuk pengambilan keputusan dari pengaruh perlakuan yang 

diberikan dan variabel yang digunakan. 

3.6. Batasan Istilah 

Penggorengan : merupakan salah satu cara memasak bahan makanan 

mentah (raw food) menjadi makanan matang 

menggunakan minyak goreng. 

Deep frying : teknik penggorengan yang membutuhkan minyak dalam 

jumlah banyak sehingga bahan  makanan dapat terendam 

seluruhnya di dalam minyak (Sartika, 2009). 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pengaruh Lama dan Suhu Penggorengan terhadap pH Dada Ayam 
Goreng 

 
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan suhu dan waktu 

penggorengan serta interaksi antara kedua perlakuan tidak memberikan perbedaan 

yang nyata (P>0,05) terhadap pH dada ayam goreng. Data dan analisis statistik 

dari pH dada ayam goreng selengkapnya terdapat pada  Lampiran 5. Rata-rata pH 

daging dada ayam goreng dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rata-rata pH Daging Dada Ayam Goreng 

Suhu (S) 
Lama Penggorengan (T) 

Rata-rata 
T1 T2 T3 

S1  6,06 ± 0,16 6,22 ± 0,06 6,21 ± 0,06 6,17 ± 0,09 

S2  6,07 ± 0,02 6,15 ± 0,08 6,13 ± 0,05 6,12 ± 0,04 

S3  6,15 ± 0,04 6,12 ± 0,02 6,10 ± 0,03 6,12 ± 0,03 

Rata-rata 6,10 ± 0,05 6,16 ± 0,05 6,15 ± 0,06 

 
pH merupakan faktor penting yang harus diketahui dalam semua produk 

pangan olahan khususnya olahan daging. pH merupakan indikator utama yang 

digunakan dalam menentukan kualitas daging, sehingga perubahan pH akan 

mempengaruhi mutu organoleptik daging (Beriani, et al., 2005). Lawrie (2003) 

menambahkan, pengukuran nilai pH digunakan untuk menunjukkan tingkat 

keasaman dan kebasaan suatu produk. 

Suhu penggorengan yang berbeda cenderung mempengaruhi perubahan 

nilai pH dada ayam goreng. Peningkatan suhu penggorengan cenderung dapat 

menurunkan rataan nilai pH dada ayam goreng. Tabel 4 menunjukkan bahwa dada 

ayam yang digoreng dengan suhu 156°C memiliki rata-rata nilai pH yang lebih 



tinggi yaitu 6,17 dibandingkan dengan dada ayam yang digoreng dengan suhu 

176°C yang memiliki rata-rata nilai pH 6,12. Hal ini diduga disebabkan karena 

suhu yang semakin tinggi mengakibatkan daging mengalami pengerutan sarkomer 

dan degradasi protein, sehingga kemampuan protein untuk menahan atau 

mengikat air dalam bahan menurun. Menurut Syamsir (2007), penurunan pH 

disebabkan oleh pengerutan sarkomer dan denaturasi protein akibat pemanasan, 

pada kondisi ini protein miofibril berkontraksi membentuk aktomiosin, jumlah 

molekul bermuatan menurun, jarak antar sarkomer memendek sehingga air 

cenderung akan didorong keluar dari sarkomer. Abustam (2005) menambahkan, 

penurunan pH akan mengakibatkan kontraksi aktomiosin dan menurunkan daya 

ikat air terhadap protein, demikian pula suhu yang semakin tinggi akan 

meningkatkan denaturasi protein otot sehingga perpindahan air ke ruang 

ekstraselular meningkat dan mempercepat penurunan pH otot. 

Pada perlakuan lama penggorengan, data penelitian menunjukkan bahwa 

Waktu penggorengan yang semakin lama dapat menyebabkan nilai pH dada ayam 

goreng cenderung meningkat. Berdasarkan Tabel 4, rata-rata nilai pH dada ayam 

goreng tertinggi diperoleh pada dada ayam yang digoreng selama 12 menit (T2), 

dan rata-rata nilai pH dada ayam goreng terendah diperoleh pada dada ayam yang 

digoreng selama 9 menit (T1). Hal ini sesuai dengan pendapat Cross and Overby 

(1988) yang menyatakan bahwa, penggorengan akan menyebabkan peningkatan 

pH daging.  

Proses penggorengan dapat meningkatkan nilai pH dada ayam goreng. 

Dada ayam setelah digoreng cenderung mengalami peningkatan nilai pH dari pH 

titik isoelektrik protein daging (5,4 – 5,6) (Nicola and Rosemary, 2006) menjadi 



sekitar 6,0 – 6,2. Nilai pH hasil penelitian (Latif, 2009) pada daging dada ayam 

yang dimasak dengan metoda berbeda, didapatkan daging yang dimasak dengan 

cara dioven memiliki nilai pH 5,95, dipanggang memiliki nilai pH 5,85, dan di 

goreng memiliki nilai pH 5,77. Rata-rata nilai pH diatas lebih tinggi dari pH 

kontrol sampel yaitu 5,65. Meningkatnya nilai pH diduga disebabkan karena 

terjadi perubahan muatan pada pH daging selama proses penggorengan. Daging 

yang dipanaskan akan melepaskan ion H+. Waktu penggorengan yang semakin 

lama akan menyebabkan pelepasan ion H+ semakin besar, karena pada dasarnya 

pH adalah ukuran kuantitatif dari konsentrasi ion H+ (Murray, Granner, Mayes 

and Rodwel, 1993).  

Interaksi antara perlakuan suhu dan lama pengorengan tidak memberikan 

pengaruh terhadap pH dada ayam goreng, namun suhu tinggi dengan waktu 

penggorengan yang semakin lama cenderung akan menyebabkan perubahan rata-

rata nilai pH dada ayam goreng. Hal ini diduga dipengaruhi oleh kondisi dan jenis 

asam amino dalam bahan saat proses penggorengan, karena pada saat 

penggorengan protein dalam bahan akan mengalami reaksi-reaksi kimia seperti 

denaturasi dan perubahan muatan yang dapat berpengaruh terhadap perubahan 

nilai pH bahan pangan yang digoreng, karena pada dasarnya suatu asam amino 

dapat bersifat asam ataupun basa. Menurut Cahyati dan Andian (2009), asam 

amino dalam kondisi netral (pH isoelektrik yaitu antara 5,4 – 5,5) berada dalam 

bentuk ion dipolar (ion positif dan negatif seimbang), apabila setelah dipanaskan 

asam amino menjadi bermuatan positif, maka asam amino berada pada kondisi pH 

lebih kecil dari pH isoelektrik, sebaliknya bila setelah dipanaskan asam amino 

menjadi bermuatan negatif, maka asam amino berada pada kondisi pH lebih besar 



dari pH isoelektrik. Murray, et al., (1993) menambahkan, turunan asam amino 

yang tidak dalam keadaan terionisasi mempunyai titik didih + 100oC. Seperti 

halnya senyawa ion yang lain, asam amino tersebut lebih mudah larut dalam 

pelarut polar dibanding dalam pelarut non polar dan sebagian besar asam amino 

larut dalam air tetapi tidak larut dalam pelarut organik. 

4.2. Pengaruh Lama dan Suhu Penggorengan terhadap Tekstur Dada Ayam 
Goreng 

 
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan suhu dan waktu 

penggorengan memberikan perbedaan yang nyata (P<0,05) terhadap tekstur dada 

ayam goreng, sedangkan interaksi antara kedua perlakuan memberikan perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap tekstur dada ayam goreng. Data dan analisis 

statistik dari tekstur dada ayam goreng selengkapnya terdapat pada Lampiran 6. 

Rata-rata tekstur daging dada ayam goreng dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rata-rata Tekstur Daging Dada Ayam Goreng (N) 

Suhu (S) 
Lama Penggorengan (T) 

Rata-rata 
T1 T2 T3 

S1 13,00
j
 + 0,50 15,77

k
 + 1,17 20,00

l
 + 3,77 16,26

a + 3,53  

S2 18,00
l
 + 0,87 16,63

kl
 + 1,76 18,37

l
 + 0,78 17,67

ab + 0,91  

S3 16,23
kl

 + 1,17 20,00
l
 + 1,00 22,63

m
 + 2,87 19,62

b
 + 3,22  

Rata-rata 15,74
d
 + 2,54 17,47

d
 + 2,24 20,33

e
 + 2,15 

Keterangan : 

- superskrip (a dan b), (d dan e) dan (j, k, l dan m) pada baris dan kolom yang sama 
menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) antar perlakuan suhu, lama penggorengan 
dan interaksi antar perlakuan. 

Suhu penggorengan dapat mempengaruhi nilai tekstur dada ayam goreng. 

Suhu penggorengan yang semakin tinggi dapat meningkatkan rataan nilai tekstur 

dada ayam goreng. Data Tabel 5 menunjukkan, semakin tinggi suhu 



penggorengan maka nilai tekstur dada ayam goreng semakin meningkat. Nilai 

tekstur dada ayam goreng terendah ditunjukkan oleh suhu penggorengan 156oC 

(S1), sedangkan nilai tekstur dada ayam goreng tertinggi terdapat pada suhu 

penggorengan 176oC (S3). Hal ini disebabkan karena protein miofibril pada dada 

ayam hampir seluruhnya terdenaturasi pada pemasakan suhu tinggi. Menurut 

Soeparno (2005), protein miofibril hampir mengalami denaturasi sempurna pada 

temperatur 60oC, sehingga pemasakan pada temperatur yang lebih tinggi dapat 

menyebabkan pengeringan dan kealotan protein miofibril. Nilai tekstur dada ayam 

goreng juga dipengaruhi oleh transfer panas dari minyak goreng. Costa, et al., 

(1999) menyatakan, akibat adanya proses transfer panas, bahan makanan yang 

digoreng mengalami kenaikan suhu bersamaan dengan itu terjadi pemasakan 

bahan makanan yang ditunjukkan dengan terjadinya penurunan kadar air, 

denaturasi protein dan lapisan luar produk yang keras. 

Penggunaan suhu yang terlampau tinggi pada saat penggorengan diduga 

dapat merusak struktur dari serat-serat otot daging, sehingga serat-serat daging 

mengkerut dan memendek, semakin tinggi suhu pemasakan maka semakin besar 

pula kadar cairan daging yang hilang dan semakin banyak minyak yang terserap 

ke dalam bahan akibat semakin banyaknya serabut-serabut otot yang mengkerut 

dan memendek karena panas, kondisi ini menyebabkan banyak perubahan dalam 

bahan, baik secara fisik maupun kimiawi pada bahan yang digoreng. Saguy dan 

Pinthus (1995) menyatakan, semakin tinggi suhu minyak goreng yang digunakan 

maka semakin banyak minyak yang terserap, hal ini disebabkan semakin banyak 

air yang teruapkan dan semakin besar rongga/ruang kosong yang dapat terisi oleh 

minyak sebagai media penggoreng. Tingginya penyerapan minyak oleh bahan 



akan menghasilkan produk yang digoreng menjadi keras. Garayo and Moreira 

(2001) menambahkan, faktor yang mempengaruhi penyerapan minyak antara lain 

suhu penggorengan, waktu penggorengan, ketebalan irisan dan spesifikasi produk.  

Pada perlakuan lama penggorengan, data penelitian menunjukkan bahwa 

semakin lama waktu penggorengan menyebabkan nilai tekstur dada ayam goreng 

juga mengalami peningkatan. Hal ini dapat terjadi akibat adanya degradasi protein 

selama penggorengan sehingga kemampuan mengikat air menurun, namun waktu 

penggorengan yang semakin lama juga dapat menyebabkan penyerapan panas 

lebih merata sehingga dapat mempengaruhi stabilitas daging dan rongga-rongga 

kapiler.  

Menurut Garayo and Moreira (2001), waktu penggorengan menjadi faktor 

penting pada produk akhir hasil penggorengan, karena semakin lama waktu 

penggorengan  menyebabkan kandungan minyak bertambah, kadar air menurun, 

lapisal luar bahan menjadi tebal dan produk menjadi lebih renyah berdasarkan 

lamanya waktu penggorengan. Kapasitas mengikat air juga sangat menentukan 

keempukan daging selama penggorengan karena berpengaruh langsung terhadap 

keadaan fisik daging. Soeparno (2005) menyatakan bahwa, kapasitas mengikat air 

didefinisikan sebagai kemampuan daging untuk mengikat air selama ada pengaruh 

kekuatan dari luar, misalnya pemanasan, penggilingan dan tekanan absorbsi air 

atau kapasitas (kemampuan) daging menyerap air secara spontan dari lingkungan 

yang mengandung cairan. Padaga dan Purnomo (1989) menambahkan, penurunan 

nilai daya mengikat air menyebabkan penurunan nilai keempukan daging, 

kemudian nilai keempukan daging meningkat lagi setelah mencapai pH 

isoelektrik. Penurunan keempukan daging dipengaruhi pula oleh struktur protein 



daging dan pemecahan ATP secara terus menerus. Rendahnya ATP akan 

meningkatkan kerusakan struktur protein. 

Interaksi suhu dan lama penggorengan berpengaruh besar terhadap nilai 

tekstur dada ayam goreng. Berdasarkan data interaksi antara perlakuan suhu dan 

lama pengorengan pada Tabel 5, nilai tekstur dada ayam goreng tertinggi 

diperoleh pada interaksi S3T3 sebesar 22,63 N dan nilai tekstur dada ayam goreng 

terendah diperoleh pada interaksi S1T1 sebesar 13,00 N. Hal ini menunjukkan 

bahwa perlakuan suhu tinggi dengan waktu penggorengan yang semakin lama 

akan menyebabkan nilai tekstur dada ayam goreng meningkat, sedangkan suhu 

yang semakin rendah dengan waktu penggorengan yang singkat akan 

menghasilkan nilai tekstur dada ayam goreng yang rendah. 

Pada saat menggoreng, proses utama yang terjadi adalah transfer massa 

dan panas. Pertukaran massa dalam hal ini adalah minyak goreng sebagai medium 

penggorengan dan air dalam makanan yang teruapkan, sedangkan pertukaran 

panas dalam hal ini adalah panas dari minyak goreng yang diterima oleh daging 

ayam selama penggorengan. Tingginya suhu pada saat menggoreng akan 

mengakibatkan terjadinya penguapan air yang semakin besar, begitu juga halnya 

dengan perlakuan lama penggorengan, semakin lama waktu penggorengan juga 

dapat menyebabkan penyerapan panas lebih merata sehingga semakin banyak pula 

air dalam daging ayam yang menguap karena protein daging yang terdenaturasi.  

Saguy dan Pinthus (1995) menyatakan, waktu menggoreng yang semakin 

lama memungkinkan terjadi penetrasi panas (heat transfer) dari permukaan 

menuju ke dalam sampel, sehingga air yang terdapat pada sampel akan menguap. 

Waktu penggorengan yang semakin lama akan memberikan kesempatan lebih 



banyak untuk terjadi penguapan air, akibatnya sampel yang digoreng mempunyai 

kadar air yang rendah dan cenderung memiliki tekstur yang keras. Soeparno 

(2005) menambahkan, semakin tinggi suhu dan semakin lama waktu pemasakan, 

maka semakin besar pula kadar cairan daging yang hilang sampai mencapai 

tingkat yang konstan, sehingga dihasilkan daging masak dengan nilai tekstur yang 

tinggi. 

4.3. Pengaruh Lama dan Suhu Penggorengan terhadap Mutu Organoleptik 
Dada Ayam Goreng 

 
4.3.1. Warna Dada Ayam Goreng 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan suhu dan waktu  

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

dada ayam goreng, sedangkan interaksi antar perlakuan memberikan perbedaan 

yang nyata (P<0,05) terhadap warna dada ayam goreng. Data dan analisis statistik 

warna dada ayam goreng selengkapnya terdapat pada Lampiran 7. Rata-rata nilai 

kesukaan warna dada ayam goreng dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rata-rata Nilai Kesukaan Warna Dada Ayam Goreng 

Suhu (S) 
Lama Penggorengan (T) 

Rata-rata 
T1 T2 T3 

S1 7,13
l
 6,67

kl
 6,87

l
 6,89

b + 0,23  

S2 6,40
k
 7,20

l
 6,40

k
 6,67

b + 0,46  

S3 6,47
k
 6,20

jk
 5,93

j
 6,20

a
 + 0,27  

Rata-rata 6,67 + 0,60 6,69 + 0,50 6,40 + 0,25 
Keterangan : 

- Superskrip (a dan b) dan (j, k, l dan m) pada baris dan  kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) antar perlakuan suhu dan interaksi antar perlakuan. 

Tabel 6 menunjukkan bahwa skor rataan nilai kesukaan warna pada dada 

ayam yang digoreng dengan suhu 156°C (dada ayam goreng berwarna coklat 



keemasan) lebih disukai oleh panelis dengan rata-rata nilai 6,89. Hal ini diduga 

disebabkan karena penggorengan pada suhu 156°C protein mioglobin belum 

terdenaturasi secara keseluruhan sehingga mioglobin belum seluruhnya 

menggumpal dan masih dapat mengikat sebagian struktur heme. Menurut Asyhari 

(1993), Stuktur heme adalah struktur yang berpengaruh terhadap warna daging, 

apabila daging dipanaskan, maka sebagian struktur heme akan teroksidasi menjadi 

hemin yang berwarna coklat. Suhu penggorengan yang semakin tinggi, akan akan 

mengakibatkan semakin banyak heme yang teroksidasi menjadi hemin. Arief, 

dkk., (2006) menyatakan, pigmen yang memberikan warna pada daging adalah 

struktur heme. Heme berkombinasi dengan protein membentuk hemoglobin dan 

mioglobin. Asyhari (1993) menambahkan, bahwa panas yang diterima daging 

selama penggorengan akan menyebabkan struktur protein mengalami denaturasi 

yang berakibat protein mioglobin menggumpal sehingga heme terlepas dan mudah 

teroksidasi menjadi hemin. 

Suhu penggorengan yang semakin tinggi juga dapat memicu terjadinya 

reaksi antara senyawa-senyawa kimia dalam daging. Penggorengan dengan 

menggunakan temperatur tinggi dapat mengakibatkan terjadinya reaksi Maillard 

yang berkontribusi besar terhadap perubahan warna dada ayam goreng. Cahyati 

dan Andian, (2009), reaksi Maillard adalah reaksi antara karbohidrat, khususnya 

gula pereduksi dengan gugus amina primer. Reaksi tersebut menghasilkan warna 

coklat, yang sering dikehendaki atau kadang malah menjadi pertanda penurunan 

mutu. Suhu yang semakin tinggi, akan mengakibatkan warna coklat pada daging 

goreng semakin dominan. 



Waktu penggorengan dada ayam yang singkat dapat mengurangi kesukaan 

panelis terhadap warna dada ayam goreng, namun waktu penggorengan yang 

terlalu lama juga menyebabkan tingkat kesukaan oleh panelis menurun. Tabel 6 

menunjukkan bahwa rataan tingkat kesukaan warna pada dada ayam yang 

digoreng dengan waktu 9 menit sebesar 6,67, meningkat pada waktu 

penggorengan 12 menit sebesar 6,69, dan menurun menjadi 6,40 pada waktu 

penggorengan 15 menit. 

Waktu penggorengan dada ayam yang semakin lama akan mengakibatkan 

warna coklat pada dada ayam goreng semakin dominan. Hal ini bisa juga 

disebabkan akibat kerusakan minyak goreng. Ketaren (1986), minyak yang telah 

rusak tidak hanya mengakibatkan kerusakan nilai gizi, tetapi juga merusak warna, 

tekstur dan flavor dari bahan pangan yang digoreng. Penggunaan minyak yang 

sudah digunakan berkali-kali akan mengakibatkan warna bahan pangan yang 

digoreng menjadi lebih gelap. Cahyati dan Andian, (2009) menambahkan, 

menggoreng dalam waktu yang lama akan menyebabkan minyak rusak karena 

seringnya minyak berkontak dengan oksigen, bahan pangan dan akumulasi 

senyawa hasil pemecahan lemak. 

 Interaksi suhu dan lama penggorengan yang berbeda dapat mempengaruhi 

kesukaan panelis terhadap warna dada ayam goreng. Berdasarkan Tabel 6, skor 

kesukaan terhadap warna terendah diberikan panelis pada dada ayam yang 

digoreng dengan suhu 176°C dan lama penggorengan 15 menit (S3T3), sedangkan 

untuk penilaian warna tertinggi didapatkan pada perlakuan S2T2 yakni dada ayam 

yang digoreng dengan suhu 166°C dan lama penggorengan 12 menit. Hal ini 

menunjukkan bahwa interaksi suhu dan lama penggorengan dada ayam goreng 



mempengaruhi penilaian panelis dari aspek warna untuk menentukan tingkat 

kesukaan terhadap suatu produk, oleh karena itu warna yang dihasilkan pada 

produk makanan harus diperhatikan untuk dapat menarik kesukaan 

panelis/konsumen. 

Interaksi suhu dan lama penggorengan dapat mempengaruhi perubahan 

warna dada ayam goreng. Penggorengan dengan suhu yang tinggi dapat 

menyebabkan pigmen warna terdenaturasi. Menurut Putrissa (2009), pemasakan 

daging pada suhu di atas 80oC menyebabkan pigmen warna terdenaturasi dan 

warna daging berubah menjadi coklat yang merupakan warna khas daging yang 

digoreng. Suhu penggorengan yang tinggi juga dapat mengakibatkan daging 

mengalami pencoklatan non-enzimatis yang disebabkan reaksi Maillard. 

Soeparno (1994), daging yang dimasak dengan suhu di atas 1000C akan 

mengalami reaksi antara grup amino dan gula pereduksi yang menghasilkan 

produk akhir berwarna coklat, namun apabila suhu dan waktu penggorengan yang 

digunakan semakin tinggi akan menurunkan penampilan produk akhir (lebih 

gelap). Waktu penggorengan yang semakin lama akan menyebabkan kerusakan 

minyak goreng dan juga dapat berkontribusi besar terhadap perubahan warna dada 

ayam goreng. Ketaren (1986), penggunaan minyak yang sudah digunakan berkali-

kali akan mengakibatkan warna bahan pangan yang digoreng menjadi lebih gelap. 

 Semua zat makanan yang digoreng akan menyumbangkan zat – zat seperti 

gula, pati dan protein. Zat-zat yang terekstrak dari makanan akan mengalami 

warna pencoklatan sendiri atau bereaksi dengan minyak yang menyebabkan 

minyak menjadi gelap. Minyak juga dapat berkontribusi terhadap perubahan 

warna bahan selama penggorengan (Elinda, 2007). 



4.3.2. Rasa Dada Ayam Goreng 

 Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan suhu dan waktu 

penggorengan serta interaksi antar perlakuan memberikan perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap rasa dada ayam goreng. Data dan analisis statistik rasa 

dada ayam goreng selengkapnya terdapat pada Lampiran 8. Rata-rata nilai 

kesukaan rasa dada ayam goreng dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Rata-rata Nilai Kesukasan Rasa Dada Ayam Goreng 

Suhu (S) 
Lama Penggorengan (T) 

Rata-rata 
T1 T2 T3 

S1 6,87
m

 6,33
l
 6,93

m
 6,71

c + 0,33  

S2 6,13
kl

 5,87
k
 6,13

kl
 6,04

b + 0,15  

S3 5,93
k
 5,67

jk
 5,47

j
 5,69

a
 + 0,23  

Rata-rata 6,31
e
 + 0,70 5,96

d
 + 0,34 6,18

de
 + 0,53 

Keterangan : 

- superskrip (a, b dan c), (d dan e) dan (j, k dan l) pada baris dan kolom yang sama 
menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) antar perlakuan suhu, lama penggorengan 
dan interaksi antar perlakuan. 

Tabel 7 menunjukkan bahwa skor rataan nilai kesukaan rasa pada dada 

ayam yang digoreng dengan suhu 156°C lebih disukai oleh panelis dengan rata-

rata nilai 6,71. Hal ini disebabkan karena pada penggorengan dengan suhu 156°C 

kandungan lemak yang ada dalam dada ayam akan terpecah secara optimal dan 

menghasilkan volatil dengan jumlah yang besar. Surbakti dan Akhmat, (1997), 

selama penggorengan terjadi perubahan-perubahan fisikokimia baik pada bahan 

pangan yang digoreng, maupun minyak gorengnya. Apabila suhu 

penggorengannya lebih tinggi dari suhu normal (168-196oC) maka akan 

menyebabkan degradasi minyak goreng berlangsung dengan cepat (antara lain 

titik asap menurun). Titik asap adalah saat terbentuknya akreolin yang tidak 

diinginkan dan dapat menimbulkan rasa gatal pada tenggorokan. Titik asap 



minyak goreng tergantung pada kadar gliserol bebas. Winarno (2004) 

menambahkan, faktor yang mempengaruhi rasa yaitu senyawa kimia, suhu, 

konsentrasi, dan interaksi dengan komponen-komponen rasa yang lain.  

Suhu penggorengan dapat mempengaruhi konsentrasi kandungan gizi 

daging khususnya lemak yang dapat berpengaruh terhadap rasa bahan pangan. 

Pemanasan akan mengakibatkan komponen-komponen lemak terpecah menjadi 

produksi volatil yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan flavor. Menurut 

Muchtadi (1993), kandungan lemak dalam daging dapat menentukan kualitas 

daging, karena lemak merupakan komponen yang membentuk citarasa dan aroma 

khas pada daging. Putrissa (2009) menyatakan, lemak dalam daging akan mencair 

akibat pemanasan dan mengakibatkan pecahnya komponen-komponen lemak 

menjadi produksi volatil seperti aldehid, keton, alkohol, asam, dan hidrokarbon. 

 Proses penggorengan dada ayam dengan waktu yang semakin lama akan 

mengakibatkan rasa dada ayam goreng kurang disukai. Tabel 7 menunjukkan 

bahwa rataan tingkat kesukaan rasa pada dada ayam yang digoreng dengan waktu 

15 menit kurang disukai oleh panelis dengan rata-rata skor 6,18.  

 Waktu penggorengan yang semakin lama dapat merusak struktur 

komponen gizi yang terkandung dalam dada ayam. Waktu penggorengan yang 

semakin lama menyebabkan penyerapan panas pada daging semakin besar, panas 

yang masuk kedalam bahan pangan akan mengakibatkan terjadinya reaksi antara 

struktur protein dengan gula pereduksi serta pemecahan lemak dan menghasilkan 

produk akhir berupa senyawa volatil yang berperan besar terhadap flavor daging 

goreng. Tingginya panas yang terserap kedalam bahan, maka akan merusak 

senyawa-senyawa volatil yang ada dalam daging sehingga rasa produk yang 



digoreng terlalu lama juga kurang enak. Menurut Soeparno (1994), reaksi 

Maillard yang merupakan reaksi antara protein daging terhidrolisa, peptida dan 

asam amino dengan gula pereduksi berperan penting dalam menghasilkan flavor 

daging masak. Faktor suhu dan waktu pemanasan akan mempengaruhi jenis dan 

intensitas komponen flavor daging masak yang dihasilkan. Reaksi ini berlangsung 

optimum pada suhu antara 100°C sampai 180°C.  

Interaksi suhu dan lama penggorengan dapat mengakibatkan reaksi-reaksi 

kimia pada daging ayam khususnya pada lemak, protein dan gula. Lemak, protein 

dan gula merupakan komponen gizi dalam daging yang mempunyai kontribusi 

besar terhadap pembentukan rasa bahan pangan yang goreng. Surbakti dan 

Akhmat (1997) menyatakan bahwa, pemanasan protein dapat menyebabkan 

terjadinya reaksi-reaksi diantaranya denaturasi, kehilangan aktivitas enzim, 

pemutusan ikatan peptida, dan pembentukan senyawa yang secara sensori aktif. 

Reaksi ini dipengaruhi oleh suhu dan lama pemanasan. Pemanasan juga dapat 

menyebabkan reaksi Maillard. Muchtadi (1993), sumber utama penyebab 

perubahan nilai gizi protein selama pengolahan adalah reaksi browning non-

enzimatis (reaksi Maillard), yaitu reaksi antara protein dengan gula pereduksi. 

Reaksi ini efektif terjadi pada suhu tinggi. Pada lemak, pemanasan daging 

menyebabkan lemak dalam daging akan mencair sehingga menambah daya terima 

daging tersebut. Hal ini disebabkan oleh pecahnya komponen-komponen lemak 

menjadi produksi volatil yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan flavor 

(Surbakti dan Akhmat, 1997). 

Interaksi suhu dan lama penggorengan dapat mempengaruhi penilaian 

panelis dari aspek rasa untuk menentukan tingkat kesukaan terhadap dada ayam 



goreng. Berdasarkan Tabel 7, skor kesukaan terhadap rasa yang terendah 

diberikan panelis pada dada ayam yang digoreng dengan suhu 176°C dan lama 

penggorengan 15 menit (S3T3) dengan nilai rata-rata 5,47 (kurang gurih), 

sedangkan untuk penilaian rasa tertinggi didapatkan pada perlakuan (S1T3) yakni 

dada ayam yang digoreng dengan suhu 156°C dan lama penggorengan 15 menit 

dengan nilai rata-rata 6,93 (gurih). Hal ini menunjukkan bahwa daging ayam yang 

digoreng dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan waktu penggorengan yang 

lama akan menyebabkan nilai kesukaan rasa dada ayam goreng oleh panelis 

meningkat. 

Rasa suatu bahan pangan dapat berasal dari bahan pangan itu sendiri, dan 

apabila telah mendapatkan perlakuan atau pengolahan maka rasanya akan 

dipengaruhi oleh bahan yang ditambahkan selama pengolahan (Damayanti, 2002). 

Rasa sebagian besar bahan pangan biasanya tidak stabil, yaitu dapat mengalami 

perubahan selama penanganan dan pengolahan, selain itu perubahan tekstur dapat 

pula mengubah cita rasa (Winarno, 1993).  

4.3.3. Tekstur Dada Ayam Goreng 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan suhu dan waktu 

penggorengan serta interaksi antar perlakuan memberikan perbedaan yang nyata 

(P<0,05) terhadap tekstur dada ayam goreng. Data dan analisis statistik tekstur 

dada ayam goreng selengkapnya terdapat pada Lampiran 9. Rata-rata nilai 

kesukaan tekstur dada ayam goreng dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

 

 



Tabel 8. Rata-rata Nilai Kesukaan Tekstur Dada Ayam Goreng 

Suhu (S) 
Lama Penggorengan (T) 

Rata-rata 
T1 T2 T3 

S1 6,47
kl

 6,47
kl

 6,53
l
 6,49

b + 0,03 

S2 5,93
jk

 6,60
l
 5,73

j
 6,09

a
 + 0,46 

S3 6,13
k
 5,73

j
 5,67

j
 5,84

a
 + 0,25 

Rata-rata 6,18
de

 + 0,27 6,27
e
 + 0,47 5,98

d
 + 0,48 

Keterangan : 
- superskrip (a dan b), (d dan e) dan (j, k dan  l) pada baris dan kolom yang sama menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) antar perlakuan suhu, lama penggorengan dan interaksi 
antar perlakuan. 

Tabel 8 menunjukkan bahwa skor rataan nilai kesukaan tekstur pada dada 

ayam yang digoreng dengan suhu 156°C lebih disukai oleh panelis dengan rata-

rata nilai 6,49. Hal ini diduga disebabkan karena pada penggorengan dengan suhu 

156°C kolagen dalam otot daging belum banyak yang terdegradasi dan masih 

mampu mengikat sebagian besar cairan dalam daging sehingga tekstur daging 

goreng yang dihasilkan juga masih empuk. Menurut Purnomo, dkk., (1999), 

tekstur dan keempukan merupakan salah satu kriteria mutu yang melibatkan 

mekanisme degradasi protein-protein daging. Otot daging mengandung kolagen 

yang merupakan protein struktural pokok pada jaringan ikat yang dapat 

berpengaruh terhadap keempukan daging. Lawrie (2003) menambahkan, bahwa 

jaringan ikat merupakan faktor terpenting dalam menentukan keempukan daging. 

Makin banyak jaringan ikat pada daging maka keempukannya makin rendah. 

Suhu penggorengan yang semakin tinggi dapat mempengaruhi presentase 

kandungan air dalam bahan. Suhu penggorengan yang semakin tinggi akan 

menyebabkan perpindahan panas dari minyak panas ke permukaan bahan dan 

merambat ke dalam semakin cepat sehingga air dalam bahan yang keluar ke 

permukaan dalam bentuk uap air juga semakin banyak, terjadi penyerapan minyak 



oleh bahan dan menghasilkan tekstur akhir menjadi lebih keras. Menurut 

Soeparno (1994), pada umumnya semakin tinggi suhu pemasakan, makin besar 

kadar cairan daging yang hilang sampai mencapai tingkat yang konstan. Kondisi 

ini menyebabkan banyak perubahan dalam bahan, baik secara fisik maupun 

kimiawi pada bahan yang digoreng. 

Waktu penggorengan yang semakin lama pada dada ayam dapat 

mengurangi kesukaan panelis terhadap tektur dada ayam goreng. Tabel 8 

menunjukkan bahwa rataan tingkat kesukaan tekstur pada dada ayam yang 

digoreng dengan waktu 15 menit kurang disukai oleh panelis dibandingkan 

dengan dada ayam yang digoreng dengan waktu 9 dan 12 menit. Waktu 

penggorengan yang semakin lama akan menyebabkan degradasi protein semakin 

besar, akibatnya kemampuan protein untuk mengikat air menurun dan 

memudahkan air menguap keluar permukaan, sementara kapasitas mengikat air 

merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keempukan daging. Menurut Singh 

(1995), kehilangan air terjadi karena suhu tengah dan suhu permukaan bahan telah 

mencapai suhu penguapan. Soeparno (2005) menyatakan, kapasitas mengikat air 

didefinisikan sebagai kemampuan daging untuk mengikat air selama ada pengaruh 

dari luar salah satunya pemanasan. Padaga dan Purnomo (1989) menambahkan 

bahwa penurunan nilai daya mengikat air menyebabkan penurunan nilai 

keempukan daging. 

Waktu penggorengan yang semakin lama juga dapat menyebabkan protein 

miofibril mengalami pengerutan dan pengeringan oleh panas dan menyebabkan 

jarak antar sarkomer memendek sehingga daging yang digoreng cenderung 

memiliki tekstur yang keras. Soeparno (2005), pemasakan pada temperatur yang 



lebih tinggi dengan waktu yang lama dapat menyebabkan pengeringan dan 

kealotan protein miofibril. Warris (2000) menambahkan, bahwa tiga faktor utama 

yang diketahui mempengaruhi tekstur daging diantaranya panjang sarkomer, 

jumlah jaringan ikat dan ikatan silangnya. 

Interaksi suhu dan lama penggorengan dapat mempengaruhi kondisi 

komponen  daging diantaranya tenunan pengikat dan serabut daging. Menurut 

Soeparno (2005), keempukan daging banyak ditentukan setidak-tidaknya oleh tiga 

komponen daging, yaitu struktur miofibrilar, status kontraksinya, kandungan 

jaringan ikat, tingkat ikatan silang dan daya ikat air oleh protein serta jus daging. 

Transfer panas pada saat penggorengan dapat menyebabkan serat-serat daging 

mengkerut dan memendek akibat panas, hal ini terjadi karena protein miofibril 

dan serabut daging mengalami kontraksi, sehingga air dalam bahan cenderung 

didorong keluar. Suhu penggorengan yang semakin tinggi menyebabkan semakin 

besar pula kadar cairan daging yang hilang dan semakin banyak minyak yang 

terserap ke dalam bahan. Saguy dan Pinthus (1995) menyatakan, semakin tinggi 

suhu minyak goreng yang digunakan maka semakin banyak minyak yang terserap, 

hal ini disebabkan semakin banyak air yang teruapkan dan semakin besar 

rongga/ruang kosong yang dapat terisi oleh minyak sebagai media penggoreng. 

Tingginya penyerapan minyak oleh bahan akan menghasilkan produk yang 

digoreng menjadi keras. Sementara waktu penggorengan yang semakin lama akan 

menyebabkan penyerapan panas lebih besar dan merata sehingga dapat 

mempengaruhi stabilitas dari rongga-rongga kapiler daging. Menurut Garayo and 

Moreira (2001), waktu penggorengan menjadi faktor penting pada produk akhir 

hasil penggorengan, karena semakin lama waktu penggorengan menyebabkan 



kandungan minyak bertambah, kadar air menurun, lapisal luar bahan menjadi 

tebal dan produk menjadi lebih renyah berdasarkan lamanya waktu penggorengan. 

Berdasarkan Tabel 8, skor kesukaan terhadap tekstur terendah diberikan 

panelis pada dada ayam yang digoreng dengan suhu 176°C dan lama 

penggorengan 15 menit (S3T3) dengan nilai rata-rata 5,67, sedangkan untuk 

penilaian tekstur tertinggi didapatkan pada perlakuan S2T2 yakni dada ayam yang 

digoreng dengan suhu 166°C dan lama penggorengan 12 menit, dengan nilai rata-

rata 6,60. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu dan semakin lama 

waktu penggorengan akan menyebabkan penurunan kesukaan tekstur dada ayam 

goreng oleh panelis. 

4.4. Perlakuan Terbaik 

Perlakuan terbaik dari penelitian ini didapat dengan menggunakan indeks 

efektifitas (Idris, 2005). Prosedur pengukuran dan hasil perhitungan disajikan 

pada Lampiran 4 dan Lampiran 12. Penentuan perlakuan terbaik menggunakan 

indeks efektifitas dilakukan karena data rata-rata nilai tertinggi dari hasil analisis 

tiap variabel tidak seragam, sehingga sulit untuk menyimpulkan perlakuan mana 

yang paling baik dari semua variabel yang digunakan. Penentuan perlakuan 

terbaik dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dari 

pengaruh perlakuan yang diberikan dan variabel yang digunakan. 

Penentuan perlakuan terbaik ditentukan oleh rata-rata nilai produk 

tertinggi berdasarkan parameter organoleptik yang didapat dari penilaian panelis. 

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penerimaan konsumen terhadap produk dada 

ayam goreng sudah cukup sehingga penilaian konsumen merupakan faktor utama 

dalam menentukan suatu produk yang disukai. 



Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata rangking dalam menentukan 

perlakuan terbaik diketahui bahwa konsumen lebih menyukai produk dada ayam 

goreng dengan perlakuan suhu 1560C dengan lama waktu penggorengan 15 menit 

(S1T3) dengan total nilai hasil (Nh) sebesar 0,81. Pada kombinasi perlakuan 

tersebut diperoleh pH dada ayam goreng sebesar 6,21, tekstur 20,00 N, serta 

penilaian terhadap uji organoleptik warna sebesar 6,87 (coklat keemasan), rasa 

6,93 (gurih) dan tekstur 6,53 (empuk).  

Hal ini menunjukkan bahwa penggorengan dengan menggunakan suhu 

yang tidak terlalu tinggi dengan waktu penggorengan yang lama akan 

mendapatkan produk dada ayam goreng yang baik berdasarkan kualitas fisik dan 

organoleptiknya. 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1.  Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perlakuan lama, suhu penggorengan dan interaksi antar perlakuan pada dada 

ayam goreng tidak memberikan pengaruh terhadap pH, namun berpengaruh 

nyata terhadap tekstur dan sifat organoleptik tekstur (P<0,05) dan 

berpengaruh sangat nyata terhadap sifat organoleptik warna dan rasa 

(P<0,01).  

2. Perlakuan suhu dan lama penggorengan yang semakin tinggi dapat 

meningkatkan nilai tekstur dan cenderung menurunkan nilai pH, sifat 

organoleptik warna, rasa dan tekstur daging ayam goreng. 

3. Daging ayam goreng dengan perlakuan suhu 1560C dengan lama 

penggorengan 15 menit merupakan perlakuan terbaik berdasarkan kualitas 

fisik dan sifat organoleptik dengan nilai untuk masing-masing variabel, yaitu: 

pH 6,21, tekstur 20,00 N, dan sifat organoleptik warna 6,87 (coklat 

keemasan), rasa 6,93 (gurih) dan tekstur 6,53 (empuk). 

 
5.2.  Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk menggunakan suhu 1560C 

dengan lama waktu penggorengan 15 menit untuk mendapatkan hasil dada ayam 

goreng yang berkualitas baik berdasarkan kualitas fisik dan organoleptik yang 

meliputi warna menarik (coklat keemasan), dengan rasa yang gurih dan tekstur 

yang empuk. 
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Lampiran 1. Pengukuran pH Menggunakan pH Meter (Sudarmadji dkk, 
1997). 

 
 
1. Diatur pada test mode selective dengan posisi pH, 

2. Dikalibrasi knop meter dengan memasukkan elektroda dari pH meter ke 

dalam buffer dengan pH 7, kemudian elektroda dibilas dengan aquades dan 

dikeringkan dengan kertas tissue. Setelah itu dilakukan kalibrasi dengan 

menggunakan buffer dengan pH 4, 

3. Sampel diencerkan dengan aquades dengan perbandingan 1 : 2 (5 gr sampel : 

10 ml aquades), 

4. Elektroda yang telah dikalibrasi dimasukkan ke dalam sampel, 

5. Dibaca dan dicatat angka yang terbaca pada layar pH meter setelah angka 

konstan, kemudian elektroda dibilas dengan aquades. 



Lampiran 2. Prosedur Pengukuran Tekstur dengan Menggunakan Alat 
Universal Testing Instrument (Instron) model Lloyd 
(Fernandez et al., 1996) 

 
 

Prosedur pengukuran tekstur dengan menggunakan alat universal testing 

intstrument (Instron) model Lloyd adalah sebagai berikut: 

1. Persiapan, dihidupkan alat minimal 30 menit sebelum dipakai 

2. Disetting program Lloyd, memilih untuk pengukuran tekstur dengan satu kali 

penekanan, upper cycle limit 4,0 mm; lower cycle limit 3,0 mm; mode 

compression, exstensomer internal, test speed 60,0 mm/min; inch speed 20,0 

mm/min; width 10,0 mm; depth 10,0 mm dan gauge length 10,0 mm 

3. Sampel dipotong-potong berbentuk kubus dengan ukuran 1 x 1 x 1 cm3 

4. Sampel diletakkan di bawah alat penekan kemudian alat dijalankan 

5. Besarnya ukuran tekstur dapat dilihat di layar dengan satuan Newton (N) 

6. Pembacaan ukuran tekstur : sampel yang memiliki nilai tekstur rendah 

menunjukkan tekstur yang lembek. dan sebaliknya, sampel yang memiliki 

nilai tekstur tinggi menunjukkan tekstur yang keras. 

 



Lampiran 3. Pengujian Mutu Organoleptik (Watts, Ylimaki, Jeffery and  
Elias, 1989). 

 
 
Lembar Kuisioner Uji Organoleptik  

 

UJI ORGANOLEPTIK 

 
Nama  :............................................ 
Tanggal :............................................ 
Produk  : Daging ayam goreng  
 
 Ujilah warna, rasa dan tekstur beberapa contoh daging ayam goreng yang 

tersedia serta tulislah sejauh mana anda menyukai dengan memberi nilai pada 

tempat yang tersedia di bawah ini. Perlu anda ingat hanya anda orang yang dapat 

menyatakan mana daging ayam goreng yang anda sukai. 

 Suatu pernyataan dari anda pribadi akan sangat membantu kami. 

Kode produk Warna Rasa Tekstur 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Keterangan Nilai: 

• Amat sangat menyukai  : 9 
• Sangat menyukai   : 8 
• Menyukai    : 7 
• Agak menyukai   : 6 
• Netral     : 5 
• Agak tidak menyukai   : 4 
• Tidak menyukai   : 3 
• Sangat tidak menyukai  : 2 
• Amat sangat tidak menyukai  : 1 

 
Komentar / saran :  



Lampiran 4. Prosedur Perhitungan Penentuan Perlakuan Terbaik (Idris, 
2005) 

 
1. Dicari data penilaian responden berdasarkan tingkat kepentingan variabel yang 

diuji pada daging ayam goreng dengan perlakuan suhu dan waktu 

penggorengan yang berbeda, menggunakan lembar penilaian seperti berikut ini.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2. Variabel diurutkan sesuai prioritas dan kontribusi terhadap hasil. 

3. Ditentukan bobot setiap variabel sesuai dengan kontribusi antara 0 sampai 1. 

4. Ditentukan bobot normal dari variable, yaitu bobot variable yang dibagi bobot 

total.  

5. Dicari nilai efektif (Ne) dari masing-masing perlakuan terhadap variabel yang 

diteliti, dengan menggunakan rumus: 

Ne =  

Untuk variabel dengan nilai rerata semakin baik maka rerata terendah sebagai 

nilai perlakuan terjelek dan rerata tertinggi sebagai nilai perlakuan terbaik. 

Sebaliknya untuk variabel dengan nilai rerata terendah menunjukkan perlakuan 

terbaik dari rerata tertinggi sebagai nilai perlakuan terbaik. 

Produk   : Daging ayam goreng 
Nama Responden : ………………… 
Tanggal  : ………………… 
 
Mohon Anda memberikan penilaian pada masing-masing variabel di 
bawah ini berdasarkan tingkat kepentingan variable tersebut, mulai dari 
yang kurang penting sampai yang makin penting dengan nilai 1-5.   
Atas partisipasinya terima kasih. 
 

Variabel Nilai 
Warna  
Rasa  

Tekstur  
Tekstur fisik  

pH  
 

Nilai Perlakuan – Nilai Terjelek 
Nilai Terbaik – Nilai Terjelek 



6. Dihitung nilai hasil masing-masing perlakuan (Nh) yang diperoleh dari 

perkalian antara bobot normal masing-masing dengan efektivitasnya. 

7.  Nh semua variabel untuk masing-masing perkalian dijumlahkan. 

8.  Dipilih perlakuan terbaik yaitu dengan memiliki jumlah Nh tertinggi. 



Lampiran 5. Hasil Pengukuran dan Analisa Statistik pH Daging Ayam 
Goreng 

 
 

Main Treatment 
(Suhu 

Penggorengan) 

Sub Treatment 
(Lama 

Penggorengan) 

Kelompok 
Total Rata - rata sd 

1 2 3 

 
T1 5,98 5,96 6,25 18,19 6,06 

 
S1 T2 6,27 6,15 6,24 18,66 6,22 0,12 

 
T3 6,16 6,27 6,21 18,64 6,21  

Jumlah  S1 
 

18,41 18,38 18,70 55,49   

 
T1 6,06 6,09 6,06 18,21 6,07  

S2 T2 6,07 6,16 6,22 18,45 6,15 0,06 

 
T3 6,16 6,15 6,07 18,38 6,13  

Jumlah S2 
 

18,29 18,40 18,35 55,04   

 
T1 6,16 6,19 6,11 18,46 6,15  

S3 T2 6,13 6,12 6,10 18,35 6,12 0,03 

 
T3 6,13 6,07 6,11 18,31 6,10 

 
Jumlah  S3 

 
18,42 18,38 18,32 55,12 

  
Total 

 
55,12 55,16 55,37 165,65 

  
Keterangan : 
S : Suhu Penggorengan  
T : Lama Penggorengan 
 
                                    h   l    r           2 

                                   Σ  Σ  Σ Yabk 
                                   a=1 b=1 k=1        165,652 

FK   =   =   =  1016,29 
                                       h.l.r                    3.3.3  
             

                      (55,122 + 55,162 + 55,372) 
JKKelompok     =              -  1016,29 
                                3.3     
    =    0,00 

 
Untuk Menghitung JK Suhu Penggorengan (S) dan JK Galat (a) disusun Tabel 2 
arah sebagai berikut : 

Suhu Penggorengan (S) 
Kelompok 

Total Rata-rata 
1 2 3 

S1 18,41 18,38 18,70 55,49 18,50 

S2 18,29 18,40 18,35 55,04 18,35 

S3 18,42 18,38 18,32 55,12 18,37 

Total 55,12 55,16 55,37 165,65 
 

Rata-rata 18,37 18,39 18,46 
  

  
                               



                    (18,412 + 18,382 + ...... + 18,322) 
 JKMain Plot Total (PU)    =              -  1016,29 
                                3     
     =      0,04 

 

                    (55,492 + 55,042 + 55,122) 
 JKSuhu Penggorengan (S)    =                       -  1016,29 
                             3.3     
    =      0,01 

 

JKGalat (a)     =  JK PU Total – JKKelompok – JKSuhu Penggorengan(S)  

   = 0,04 - 0,00 - 0,01 

    = 0,02 

Untuk Menghitung JK Lama Penggorengan (T) dan JK Interaksi (S-T) disusun 

Tabel 2 arah sebagai berikut :  

Perlakuan suhu (S) 
Lama Penggorengan (T) 

Total Rata-rata 
T1 T2 T3 

S1 18,19 18,66 18,64 55,49 18,50 
S2 18,21 18,45 18,38 55,04 18,35 
S3 18,46 18,35 18,31 55,12 18,37 

Total 54,86 55,46 55,33 165,65 
 

Rata-rata 18,29 18,49 18,44 
  

 
                                         (54,862 + 55,462 + 55,332) 
 JKLama Penggorengan (T)    =                       -  1016,29 
                             3.3     
    =      0,02 

 

                                        (18,192 + 18,662 + .... + 18,312) 
 JKPerlakuan Kombinasi   =                       -  1016,29 
                               3     

    =      0,07 

                          
 JKInteraksi  (S-T)   =  JKPerlakuan Kombinasi – (JK (S) + JK (T)) 
   
   = 0,07 - (0,01 + 0,02) 

   = 0,04 



 JKTotal   = (5,98)2 + (5,96)2 + .... + (6,11)2  -  1016,29 
                                    
   = 0,16 

 

JKGalat (b)    =  JKTotal – (JKKelompok + JK(S)  + JKGalat (a) + JK(T) + JK(S-T)) 

    = 0,16 – (0,00 + 0,01 + 0,02 + 0,02 + 0,04) 

   = 0,06 

  Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F Hitung 
F Tabel 

0,05 0,01 

Kelompok 2 0,00 0,00 0,39 3,89 6,93 

Suhu Penggorengan (S) 2 0,01 0,01 1,25 3,89 6,93 

Galat (a) 4 0,01 0,01 
   

       
Lama Penggorengan (T) 2 0,01 0,01 2,07 3,89 6,93 

Interaksi S-T 4 0,01 0,01 1,83 3,26 5,41 

Galat (b) 12 0,01 0,01 
   

Total 26 0,16 
    

Keterangan : Tidak terdapat perbedaan yang nyata (P>0,05) 
  
 



Lampiran 6. Hasil Pengukuran dan Analisa Statistik Tekstur Daging Ayam 
Goreng (N) 

 

Main Treatment 
(Suhu 

Penggorengan) 

Sub Treatment 
(Lama 

Penggorengan) 

Kelompok 
Total Rata - rata sd 

1 2 3 

 
T1 12,50 13,00 13,50 39,00 13,00   

S1 T2 16,00 14,50 16,80 47,30 15,77 3,65 

 
T3 16,00 23,50 20,50 60,00 20,00 

 
Jumlah  S1 

 
44,50 51,00 50,80 146,30 

  

 
T1 17,50 17,50 19,00 54,00 18,00 

 
S2 T2 16,40 15,00 18,50 49,90 16,63 1,32 

 
T3 17,50 19,00 18,60 55,10 18,37 

 
Jumlah S2 

 
51,40 51,50 56,10 159,00 

  

 
T1 17,50 16,00 15,20 48,70 16,23 

 
S3 T2 19,00 21,00 20,00 60,00 20,00  3,23 

 
T3 21,50 25,90 20,50 67,90  22,63   

Jumlah  S3 
 

58,00 62,90 55,70 176,60     
Total 

 
153,90 165,40 162,60 481,90     

Keterangan : 
S : Suhu Penggorengan  
T : Lama Penggorengan 
 
                                    h   l    r           2 

                                   Σ  Σ  Σ Yabk 
                                   a=1 b=1 k=1        481,902 

FK  =   =   =  8601,02 
                                       h.l.r                    3.3.3  
             

                      (153,902 + 165,402 + 162,602) 
JKKelompok     =              -  8601,02 
                                3.3     
    =    7,99 

 
Untuk Menghitung JK Suhu Penggorengan (S) dan JK Galat (a) disusun Tabel 2 

arah sebagai berikut : 

Suhu Penggorengan (S) 
Kelompok 

Total Rata-rata 
1 2 3 

S1 44,50 51,00 50,80 146,30 48,77 

S2 51,40 51,50 56,10 159,00 53,00 

S3 58,00 62,90 55,70 176,60 58,87 

Total 153,90 165,40 162,60 481,90 
 

Rata-rata 51,30 55,13 54,20 
  



                        
                    (44,502 + 51,002 + ...... + 55,702) 
 JKMain Plot Total (PU)    =              -  8601,02 
                                3     
     =      74,38 

 

                    (146,302 + 159,002 + 176,602) 
 JKSuhu Penggorengan (S)    =                       -  8601,02 
                             3.3     
    =      51,45 

 

JKGalat (a)     =  JK PU Total – JKKelompok – JKSuhu Penggorengan(S)  

     = 74,38 - 7,99 - 51,45 

    = 14,94 

Untuk Menghitung JK Lama Penggorengan (T) dan JK Interaksi (S-T) disusun 

Tabel 2 arah sebagai berikut :  

Suhu Penggorengan (S) 
Lama Penggorengan (T) 

Total Rata-rata 
T1 T2 T3 

S1 39,00 47,30 60,00 146,30 48,77 
S2 54,00 49,90 55,10 159,00 53,00 
S3 48,70 60,00 67,90 176,60 58,87 

Total 141,70 157,20 183,00 481,90 
 

Rata-rata 47,23 52,40 61,00 
  

 
                                         (141,702 + 157,202 + 183,002) 
 JKLama Penggorengan (T)    =                       -  8601,02 
                             3.3     
    =      96,73 

 

                                        (39,002 + 47,302 + .... + 67,902) 
 JKPerlakuan Kombinasi   =                       -  8601,02 
                               3     
    =      193,11 

                                         
 JKInteraksi  (S-T)   =  JKPerlakuan Kombinasi – (JK (S) + JK (T)) 
   
   = 193,11- (51,45 + 96,73) 

   = 44,94 



 JKTotal   = (12,50)2 + (13,00)2 + .... + (20,50)2 -  8601,02 
                                    
   = 254,99 

 

JKGalat (b)    =  JKTotal – (JKKelompok + JK(S)  + JKGalat (a) + JK(T) + JK(S-T)) 

    = 254,99 – (7,99 + 51,45 + 14,94 + 96,73 + 44,94) 

   = 38,94 

  Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F Hitung 
F Tabel 

0,05 0,01 

Kelompok 2 7,99 4,00 1,07 3,89 6,93 

Suhu Penggorengan (S) 2 51,45 25,72 6,89* 3,89 6,93 

Galat (a) 4 14,94 3,73 
   

       
Lama Penggorengan (T) 2 96,73 48,36 14,90** 3,89 6,93 

Interaksi S-T 4 44,94 11,23 3,46* 3,26 5,41 

Galat (b) 12 38,94 3,25 
 

    

Total 26 254,99 
  

    
Keterangan : *)  Terdapat perbedaan yang nyata (P<0,05) 

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

• Membandingkan Potensi Suhu Penggorengan : 
 

BNT 0.05  =  t (a) 0.05 (4) 
r

KT 2 (a)galat  

  =  2,766 
3

7,47
  

   =  2,52 
 

Suhu Total Rataan Notasi 
S1 146,30 16,26 a 
S2 159,00 17,67   ab 
S3 176,60 19,62     b 

 
• Membandingkan Potensi Lama Waktu Penggorengan : 

 

BNT 0.05  =  t (b) 0.05 (12) 
r

KT 2 (b)galat  



  =  2,179 
3

6,49
  

  =  1,85 
 

Waktu Total Rataan Notasi 
T1 141,70 15,74 d 
T2 157,20 17,47 d 
T3 183,00 20,33     e 

 
• Membandingkan Potensi Kombinasi Suhu Waktu dan Penggorengan :  

 

BNT 0.05  =  t ab 
r.b

 (a)]G  KT + (b)G  KT 1)-[(b 2
 

t ab   =  (b - 1) (KT G (a)) (t b) + (KT G (a)) (t a) 

              (b - 1) (KT G (b)) + (KT G (a)) 

t a  0.05 (4)  =  2,766 

t b  0.05 (12) =  2,179 

t ab   =  (3 - 1) (3,73) (2,179) + (3,73) (2,766) 

                   (3 - 1) (3,25) + (3,73) 

  =  26,57      =  2,60 

      10,23 

BNT 0.05  =  4,16 
3.3

 3,73] + 3,25 1)-[(3 2
 

  =  2,09 

 
Kombinasi Perlakuan Rata - Rata Notasi 

S1T1 13,00             j 

S1T2 15,77 k 

S3T1 16,23  kl 

S2T2 16,63  kl 

S2T1 18,00    l 

S2T3 18,37    l 

S1T3 20,00    l 

S3T2 20,00    l 

S3T3 22,63        m 

 



Lampiran 7. Hasil Pengukuran dan Analisa Statistik Uji Organoleptik Warna Ayam Goreng 

Panelis 
Warna 

K1 K2 K3 

Total 
S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

91 12 15 92 22 25 93 32 35 91 12 15 92 22 25 93 32 35 91 12 15 92 22 25 93 32 35 

1 7 6 7 7 7 6 5 6 6 6 7 6 6 7 6 4 6 5 8 6 7 7 7 6 4 6 5 166 

2 5 6 6 5 6 5 7 5 5 5 6 6 5 6 5 7 5 5 6 6 5 5 6 5 7 5 5 218 

3 6 6 6 7 7 8 6 8 6 6 6 6 7 7 8 6 8 6 7 6 6 8 7 8 6 8 6 182 

4 8 8 7 4 8 5 7 4 4 8 8 7 4 8 5 7 4 5 8 8 7 4 8 5 7 4 4 166 

5 9 7 9 9 8 8 9 8 9 9 7 9 9 8 8 7 8 9 9 7 9 9 8 8 8 8 9 225 

Total 35 33 35 32 36 32 34 31 30 34 34 34 31 36 32 31 31 30 38 33 34 33 36 32 32 31 29 957 
 

  
 



 
                                    p   n   r           2 

                                   Σ  Σ  Σ Yijk 
                                   i=1 j=1 k=1                      (889)2 

Faktor Koreksi (FK)  =   =   =  8601,02 
                                     p.n.r                    5.9.3  
 
JK Total  = 72

 + 62 + 72 +… + 82
  + 92  - FK  

= 268,77   

JK Perlakuan  = (S1T1 (K1)+ S1T1 (K2)+ S1T1 (K3))2+(S1T2 (K1)+ S1T2 (K2) 

  + S1T2 (K3))2+........+ (S3T3 (K1)+ S3T3 (K2)+ S3T3 (K3))2 / p.r 

- FK  

  = 
3 x 5

29)+30+(30 +........+ 33)+34+(33+38)+34+(35 222

 - FK  

         =
3 x 5

7921...... 10000 11449 +++
 - FK  

= 21,30 
 

JK Kelompok  = (S1T1 (K1)+ S1T2 (K1)+ S1T3 (K1))2+(S2T1 (K1)+ S2T2 (K1) 

  + S2T3 (K1))2+........+ (S3T1 (K3)+ S3T2 (K3)+ S3T3 (K3))2 / p.r 

- FK  

  = 
3 x 5

29)+31+(32 +........+ 32)+36+(32+35)+33+(35 222

 - FK  

         =
3 x 5

8464...... 10000 10609 +++
 - FK  

= 11,97 
 

JK Panelis = 
9 x 3

225166  182  150 166 22222 ++++
-  FK  

= 122,10 

 
JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok – JK Panelis 

= 268,77 – 21,30 – 11,97 – 122,10 

  = 113,39 

 



Tabel Analisis Ragam 

Sumber Keragaman db JK KT F Hitung 
F Tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 8 21,30 2,66 2,82** 2,03 2,69 

Panelis 4 122,10 30,53 32,30** 2,45 3,51 

Kelompok 2 11,97 5,99 6,33** 3,08 4,82 

Galat 120 113,39 0,94 

Total 134 268,77         

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

• Suhu Penggorengan (S) 

JNT 1% = JND 1% x 
tp

KTG

.
 

 

  = JND 1% x  
275

0,94

x
 

 
  = JND 1% x 0,08 

 
  2 3 

JND 1% 3,71 3,86 
JNT 1% 0,31 0,32 

 
UJBD Mean Notasi 

S3 6,20 a 
S2 6,67     b 

S1 6,89     b 
 
 
• Lama Penggorengan (T) 

  2 3 

JND 1% 3,71 3,86 
JNT 1% 0,31 0,32 

 
UJBD Mean Notasi 

T3 6,40 d 
T1 6,67 d 
T2 6,69 d 



 
• Interaksi Antar Perlakuan (S-T) 
 

  2 3 4 5 6 7 8 9 

JND 1% 3,71 3,86 3,98 4,06 4,11 4,17 4,21 4,25 
JND 1% 0,31 0,32 0,33 0,34 0,34 0,35 0,35 0,36 

 
 

UJBD Mean Notasi 

S3T3 5,93            j 

S3T2 6,20            jk 

S2T1 6,40 k 

S2T3 6,40 k 

S3T1 6,47 k 

S1T2 6,67  kl 

S1T3 6,87    l 

S1T1 7,13    l 

S2T2 7,20    l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 8. Hasil Pengukuran dan Analisa Statistik Uji Organoleptik Rasa Ayam Goreng 

Panelis 
Rasa 

K1 K2 K3 
Total 

S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 S1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

 
91 12 15 92 22 25 93 32 35 91 12 15 92 22 25 93 32 35 91 12 15 92 22 25 93 32 35 

1 6 6 8 6 7 6 5 7 5 5 6 7 6 7 7 5 8 5 6 6 8 6 7 6 5 8 4 168 

2 6 6 6 6 4 6 6 4 4 6 6 6 6 4 6 6 4 4 6 6 6 6 4 6 6 4 4 144 

3 6 6 8 6 7 6 5 8 4 6 6 6 6 4 6 6 4 4 6 6 6 4 5 6 5 4 5 151 

4 7 7 7 4 4 5 4 3 5 8 7 7 5 4 4 5 3 5 8 6 6 4 4 5 4 4 6 141 

5 9 7 5 9 9 9 9 8 9 9 7 9 9 9 7 9 8 9 9 7 9 9 9 7 9 8 9 226 

Total 34 32 34 31 31 32 29 30 27 34 32 35 32 28 30 31 27 27 35 31 35 29 29 30 29 28 28 830 



 
                                    p   n   r           2 

                                   Σ  Σ  Σ Yijk 
                                   i=1 j=1 k=1                      (830)2 

Faktor Koreksi (FK)  =   =   =  5102,96 
                                     p.n.r                    5.9.3  
 

JK Total  = 62
 + 62 + 82 +… + 82

  + 92  − FK   

= 355,04 

JK Perlakuan  = (S1T1 (K1)+ S1T1 (K2)+ S1T1 (K3))2+(S1T2 (K1)+ S1T2 (K2) 

  + S1T2 (K3))2+........+ (S3T3 (K1)+ S3T3 (K2)+ S3T3 (K3))2 / p.r 

- FK  

  = 
3 x 5

28)+27+(27 +........+ 31)+32+(32+35)+34+(34 222

 - FK  

         =
3 x 5

6724...... 0259 10609 +++
 - FK  

= 29,84 
 

JK Kelompok  = (S1T1 (K1)+ S1T2 (K1)+ S1T3 (K1))2+(S2T1 (K1)+ S2T2 (K1) 

  + S2T3 (K1))2+........+ (S3T1 (K3)+ S3T2 (K3)+ S3T3 (K3))2 / p.r 

- FK  

  = 
3 x 5

28)+28+(29 +........+ 32)+31+(31+34)+32+(34 222

 - FK  

         =
3 x 5

7225......883610000 +++
 - FK  

= 25,57 
 

JK Panelis = 
9 x 3

226141  151  144 168 22222 ++++
-  FK  

= 182,89 

 
JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok – JK Panelis 

= 355,04 – 29,84 – 25,57 – 182,89 

= 116,74 

 



Tabel Analisis Ragam 

Sumber Keragaman db JK KT F Hitung 
F Tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 8 29,84 3,73 3,83** 2,03 2,69 

Panelis 4 182,89 45,72 47,00** 2,45 3,51 

Kelompok 2 25,57 12,79 13,14** 3,08 4,82 

Galat 120 116,74 0,97 

Total 134 355,04         

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

• Suhu Penggorengan (S) 

JNT 1% = JND 1% x 
nr

KTG
 

 

  = JND 1% x  
275

0,97

x
 

 
  = JND 1% x 0,08 

  2 3 

JND 1% 3,71 3,86 
JNT  1% 0,31 0,33 

 

UJBD Mean Notasi 

S3 5,69 a 
S2 6,04    b 
S1 6,71      c 

 
 
• Waktu Penggorengan (T) 

  2 3 

JND 1% 3,71 3,86 
JNT  1% 0,31 0,33 

 
UJBD Mean Notasi 

T2 5,96 d 

T3 6,18   de 
T1 6,31     e 

 
 



• Interaksi Antar Perlakuan (S-T) 
 

  2 3 4 5 6 7 8 9 

JND 1% 3,71 3,86 3,98 4,06 4,11 4,17 4,21 4,25 
JND 1% 0,31 0,33 0,34 0,34 0,35 0,35 0,36 0,36 

 
 

UJBD Mean Notasi 

S3T3 5,47             j 

S3T2 5,67 jk 

S2T2 5,87  k 

S3T1 5,93  k 

S2T1 6,13   kl 

S2T3 6,13   kl 

S1T2 6,33     l 

S1T1 6,87         m 

S1T3 6,93         m 
 
 
 
 



Lampiran 9. Hasil Pengukuran dan Analisa Statistik Uji Organoleptik Tekstur Ayam Goreng 

Panelis 
Tekstur 

K1 K2 K3 

Total 
S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

91 12 15 92 22 25 93 32 35 91 12 15 92 22 25 93 32 35 91 12 15 92 22 25 93 32 35 

1 4 6 7 4 7 5 4 6 4 5 6 6 5 7 5 4 6 5 4 5 6 5 8 5 4 6 4 143 

2 6 6 6 5 6 6 5 4 7 6 6 6 5 6 6 5 4 7 6 6 6 5 6 6 5 4 7 153 

3 7 7 7 6 7 6 6 6 6 7 7 5 6 7 6 6 6 6 7 7 6 6 7 5 6 6 6 170 

4 8 8 7 5 8 6 7 5 4 8 8 7 5 8 6 7 6 4 7 7 7 5 7 6 6 4 4 170 

5 7 6 7 9 5 6 9 8 7 7 6 7 9 5 6 9 8 7 8 6 8 9 5 6 9 7 7 193 

Total 
32 33 34 29 33 29 31 29 28 33 33 31 30 33 29 31 30 29 32 31 33 30 33 28 30 27 28 829 



 
                                    p   n   r           2 

                                   Σ  Σ  Σ Yijk 
                                   i=1 j=1 k=1                      (829)2 

Faktor Koreksi (FK)  =   =   =  5090,67 
                                     p.n.r                    5.9.3  
 

JK Total  = 42
 + 62 + 72 +… + 72

  + 72  − FK   

= 210,33 

JK Perlakuan  = (S1T1 (K1)+ S1T1 (K2)+ S1T1 (K3))2+(S1T2 (K1)+ S1T2 (K2) 

  + S1T2 (K3))2+........+ (S3T3 (K1)+ S3T3 (K2)+ S3T3 (K3))2 / p.r 

- FK  

  = 
3 x 5

28)+29+(28 +........+ 31)+33+(33+32)+33+(32 222

 - FK  

         =
3 x 5

7225...... 9409 9409 +++
 - FK  

= 17,66 
 

JK Kelompok  = (S1T1 (K1)+ S1T2 (K1)+ S1T3 (K1))2+(S2T1 (K1)+ S2T2 (K1) 

  + S2T3 (K1))2+........+ (S3T1 (K3)+ S3T2 (K3)+ S3T3 (K3))2 / p.r 

- FK  

  = 
3 x 5

28)+27+(30 +........+ 29)+33+(29+34)+33+(32 222

 - FK  

         =
3 x 5

7225......8281 8019 +++
 - FK  

= 10,73 
 

JK Panelis = 
9 x 3

193170  170  153 143 22222 ++++
 -  FK  

= 54,03 

 
JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok – JK Panelis 

= 210,33 – 17,66 – 10,73 – 54,03 

= 127,91 

 



Tabel Analisis Ragam 

Sumber Keragaman db JK KT F Hitung 
F Tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 8 17,66 2,21 2,07* 2,03 2,69 

Panelis 4 54,03 13,51 12,67** 2,45 3,51 

Kelompok 2 10,73 5,37 5,03** 3,08 4,82 

Galat 120 127,91 1,07 

Total 134 210,33         

Keterangan : *)  Terdapat perbedaan yang nyata (P<0,05) 
              **)  Terdapat perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). 
   
 
Uji Jarak Berganda Duncan 1% 

• Suhu Penggorengan (S) 

JNT 1% = JND 1% x 
nr

KTG
 

  = JND 1% x  
275

1,07

x
 

 
  = JND 1% x 0,09 

  2 3 

JND 1% 2,80 2,95 

JNT  1% 0,25 0,26 
 

UJBD Mean Notasi 

S3 5,84 a 

S2 6,09 a 

S1 6,49    b 
 
 
• Waktu Penggorengan (T) 

  2 3 

JND 1% 2,80 2,95 

JNT  1% 0,25 0,26 
 

UJBD Mean Notasi 
T3 5,98 d 

T1 6,18   de 

T2 6,27     e 



 

• Interaksi Antar Perlakuan (S-T) 

 

  2 3 4 5 6 7 8 9 

JND 1% 3,71 3,86 3,98 4,06 4,11 4,17 4,21 4,25 

SE x JND 1% 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,37 0,37 0,37 
 
 

UJBD Mean Notasi 

S3T3 5,67           j 

S2T3 5,73           j 

S3T2 5,73           j 

S2T1 5,93  jk 

S3T1 6,13   k 

S1T1 6,47    kl 

S1T2 6,47    kl 

S1T3 6,53      l 

S2T2 6,60      l 
 



Lampiran 10.  Hasil Ranking Pentingnya Peranan Variable Terhadap Mutu 
Produk dan Bobot Masing-Masing Variabel 

 

Responden 
Mutu Organoleptik Mutu Fisik 

Warna Rasa Tekstur pH Tekstur 
1 4 5 3 1 2 
2 5 4 3 1 2 
3 5 4 3 1 2 
4 4 5 3 2 1 
5 5 3 4 1 2 

Jumlah 23 21 16 6 9 

Rata-rata 4,60 4,20 3,20 1,20 1,80 
Ranking I II III V IV 

 
 



Lampiran 11. Nilai Tertinggi dan Terendah Dari Masing-Masing Variabel 
Untuk Masing-Masing Perlakuan 

 

Perlakuan 
Mutu Organoleptik Mutu Fisik 

Warna Rasa Tekstur pH Tekstur (N) 
S1T1 7,13 6,87 6,47 6,06* 13,00* 
S1T2 6,67 6,33 6,47 6,22** 15,77 
S1T3 6,87 6,93** 6,53 6,21 20,00 
S2T1 6,40 6,13 5,93 6,07 18,00 
S2T2 7,20** 5,87 6,60** 6,15 16,63 
S2T3 6,40 6,13 5,73 6,13 18,37 
S3T1 6,47 5,93 6,13 6,15 16,23 
S3T2 6,20 5,67 5,73 6,12 20,00 
S3T3 5,93* 5,47* 5,67* 6,10 22,63** 

Keterangan :  
*) Nilai Terendah 
**) Nilai Tertinggi 
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Lampiran 12. Daftar Nilai Untuk Menentukan Perlakuan Terbaik 
 

Variabel B. Variabel B. Normal 
S1T1 S1T2 S1T3 S2T1 S2T2 S2T3 S3T1 S3T2 S3T3 

Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh 

Warna 1 0,31 0,90 0,28 0,27 0,08 0,55 0,17 
- 

0,10 
- 

0,03 
1 0,31 - 0,10 

- 
0,03 

-1 0 - 0,37 - 0,11 0,00 0,00 

Rasa 0,91 0,28 0,96 0,27 0,59 0,16 1 0,28 0,45 0,13 0,27 0,08 0,45 0,13 0 0 0,14 0,04 0,00 0,00 

Tekstur 0,70 0,21 0,86 0,18 0,86 0,18 0,92 0,20 0,28 0,06 1 0,21 0,06 0,01 0,49 0,11 0,06 0,01 0 0 

pH 0,26 0,08 0 0 1 0,08 0,96 0,08 0,04 0 0,55 0,04 0,40 0,03 0,57 0,05 0,34 0,03 0,26 0,02 

Tekstur 0,39 0,12 0 0 0,29 0,03 0,73 0,09 0,52 0,06 0,38 0,05 0,56 0,07 0,34 0,04 0,73 0,09 1 0,12 

BT 3,26 
  0,73 

 
0,55 

 
0,81 

 
0,22  0,69 

 
0,21 

 
0,05 

 
0,05 

 
0,14 
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