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ABSTRACT 
 
 

STUDY OF THE USE SHREDDED RED GINGER (Zingiber 
officinale Linn var Rubrum ) AND ELEPHANT GINGER ( Zingiber officinale 

Roscoe) ON QUALITY OF CHICKEN MEAT 
 

The objectives of this research were to find out the effect of difference 
concentration of use shredded red ginger and elephant ginger in chicken meat 
(cull) about pH, Water Holding Capacity (WHC), texture and water content of 
chicken meat.  

The material of this research was chicken meat (pectoralis), ginger 
(Zingiber officinale Linn var Rubrum dan Zingiber officinale  Roscoe). This 
research was conducted by using experiments method with a Nested Completely 
Randomized Design. The treatment by ginger species are Zingiber officinale Linn 
var Rubrum (J1) and Zingiber officinale  Roscoe (J2). Concentraion of ginger 
factor was used 0% (P0); 20%(P1); 30%(P2) and 40%(P33), with 3 groups. The 
data was analyzed by analysis of variances (ANOVA), significant differences 
were further tested by Least Significant Difference (LSD). 

Result showed that using differences ginger species had highly significant 
effect (P<0.01) on pH, WHC and texture. Using difference concentration of 
shredded Zingiber officinale Linn var Rubrum and Zingiber officinale  Roscoe in 
chicken meat had highly significant effect (P<0.01) on pH, texture and water 
content, but no significant on WHC (P>0.05). Based on these findings, it was 
found that with regard to the pH, WHC, texture and water content, the used 40% 
shredded Zingiber officinale Linn var Rubrum, resulted in the best treatment.  

The conclusion of this research was using shredded ginger (Zingiber 
officinale Linn var Rubrum dan Zingiber officinale  Roscoe) in chicken meat 
increased texture and water content, but then decreased pH and WHC. Therefore, 
in order to produce tender chicken meat it is recommended that 40% shredded 
Zingiber officinale Linn var Rubrum be used in chicken meat. 
 
Keyword: Chicken meat,  ginger, texture. 
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RINGKASAN 
 
 

KAJIAN PEMBALURAN DAGING AYAM PETELUR AFKIR DALAM 
PARUTAN JAHE MERAH ( Zingiber officinale Linn var Rubrum) DAN 
JAHE GAJAH ( Zingiber officinale  Roscoe) TERHADAP KUALITAS 

DAGING AYAM PETELUR AFKIR 
 
 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2010 sampai dengan Maret 
2011 di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak serta Laboratorium Nutrisi dan 
Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

Tujuan dilaksanakan penelitian adalah untuk mengetahui penggunaan 
parutan jahe merah dan jahe gajah ke dalam daging ayam petelur afkir terhadap 
pH, WHC, tekstur dan kadar air daging ayam petelur afkir. Hasil penelitian 
diharapkan dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan pengempukan 
daging ayam petelur afkir menggunakan jahe. 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah daging ayam petelur afkir 
bagian dada (pectoralis) tanpa tulang dan kulit, jahe merah serta jahe gajah. 
Metode penelitian adalah percobaan dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 
pola tersarang. Perlakuan berdasarkan jenis jahe, yaitu jahe merah (J1) dan jahe 
gajah (J2), dengan konsentrasi jahe yang digunakan adalah 0% (P0), 20% (P1), 
30% (P2), dan 40% (P3), kemudian diinkubasi pada suhu ruang selama 60 menit. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan jenis jahe yang berbeda 
memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai pH, WHC, 
tekstur daging ayam petelur afkir. Penambahan parutan jahe pada daging ayam 
petelur afkir dengan konsentrasi yang berbeda mengakibatkan terdapat perbedaan 
nilai pH, tekstur dan kadar air yang sangat nyata (P<0,01), sedangkan terhadap 
nilai WHC tidak terdapat perbedaan yang nyata (P>0,05).  

Kesimpulan dari penelitian, bahwa semakin besar konsentrasi parutan jahe 
yang diberikan, nilai tekstur dan kadar air daging ayam petelur afkir semakin 
tinggi, sedangkan nilai pH dan WHC mengalami penurunan. Disarankan apabila 
akan melakukan metode pengempukan daging, digunakan jahe merah dengan 
konsentrasi 40% dari berat daging. Selanjutnya diharapkan ada penelitian lebih 
lanjut yang berhubungan dengan kualitas mikrobiologis dan organoleptik dari 
daging ayam petelur afkir yang telah mendapat perlakuan enzimatis menggunakan 
jahe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



vi 
 

DAFTAR ISI                    
 
 

                  Halaman 
 
RIWAYAT HIDUP  .................................................................................  i 

KATA PENGANTAR   .............................................................................  ii 

ABSTRACT  ..............................................................................................  iv 

RINGKASAN  ...........................................................................................  v 

DAFTAR ISI  .............................................................................................  vi 

DAFTAR TABEL   ...................................................................................  viii 

DAFTAR GAMBAR  ................................................................................  ix 

DAFTAR LAMPIRAN  ............................................................................  x 

 
BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah ......................................................  1 
1.2. Rumusan Masalah ...............................................................  3 
1.3. Tujuan Penelitian   ...............................................................  3  
1.4. Manfaat Penelitian  ..............................................................  4 
1.5. Kerangka Pikir  ....................................................................  4 
1.6. Hipotesis  .............................................................................  6 

 
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Ayam  ..................................................................................  7 
2.2. Daging Ayam ......................................................................  8 
2.3. Jahe (Zingiber officinale)  ...................................................  10 
2.3.1. Jenis-Jenis Jahe  ...................................................................  11 
2.3.2. Komponen Kimiawi Jahe  ...................................................  12 
2.3.3. Peranan Jahe  .......................................................................  13 
2.4. Enzim Protease  ...................................................................  14 
2.5. Kualitas Daging Ayam  .......................................................  16 
2.5.1.        pH  .......................................................................................  17 
2.5.2.        Water Holding Capacity (WHC)   .......................................  18 
2.5.3.        Tekstur   ..............................................................................  21 
2.5.4.        Kadar Air  ...........................................................................  22 
 

BAB III. METODE KEGIATAN 
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian  ..............................................  25 
3.2. Materi Penelitian  ................................................................  25 
3.3. Metode Penelitian  ...............................................................  25 
3.4. Prosedur Penelitian  .............................................................  26 
3.4.1. Preparasi Enzim  .................................................................  26 
3.4.1.1. Preparasi Parutan  Jahe .......................................................  27 
3.4.1.2. Preparasi Ekstrak Jahe dengan Pelarut  ...............................  27 



vii 
 

3.4.2. Penembahan Enzim pada Daging Ayam  ............................  27 
3.5. Variabel Pengamatan  ..........................................................  28 
3.6. Analisa Data  .......................................................................  30 
3.7. Batasan Istilah  ....................................................................  30 

 
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Pengaruh Penggunaan Parutan Jahe Terhadap pH Daging 
Ayam Petelur Afkir .............................................................  31 

4.2. Pengaruh Penggunaan Parutan Jahe Terhadap Water 
Holding Capacity (WHC) Daging Ayam Petelur Afkir ......  33 

4.3. Pengaruh Penggunaan Parutan Jahe Terhadap Tekstur 
Daging Ayam Petelur Afkir.................................................  36 

4.4. Pengaruh Penggunaan Parutan Jahe Terhadap Kadar Air 
Daging Ayam Petelur Afkir ................................................  38  
 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan  ....................................................................................  41 
5.2. Saran  .............................................................................................  41 
 
DAFTAR PUSTAKA  .................................................................................  42 

LAMPIRAN  ...............................................................................................  47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



viii 
 

DAFTAR TABEL 
 
 

Tabel                              Halaman 
  
1. Komposisi zat gizi ayam per 100 g bahan  ...........................................  9 
2. Komposisi kimia jahe per 100 g (berat basah)  .....................................  13 
3. Kombinasi perlakuan  ...........................................................................  26 
4. Nilai rata-rata pH daging ayam petelur afkir ........................................  31 
5. Nilai rata-rata WHC daging ayam petelur afkir  ...................................  33 
6. Nilai rata-rata tekstur daging ayam petelur afkir ..................................  36 
7. Nilai rata-rata kadar air daging ayam petelur afkir  ..............................  39 
8. Nilai aktivitas enzim protease jahe dengan pelarut etanol  ...................  48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ix 
 

DAFTAR GAMBAR 
 
 
 

Gambar                             Halaman 
  
1. Jahe merah  ............................................................................................  71 
2. Jahe gajah  .............................................................................................  71 
3. Alur kerja penelitian  .............................................................................  72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



x 
 

DAFTAR LAMPIRAN 
 
 
 

Lampiran                            Halaman 
  
1. Prosedur pengujian aktivitas enzim  .....................................................  47 
2. Hasil uji aktivitas enzim protease jahe merah dan jahe gajah  ..............  48 
3. Prosedur pengujian pH  .........................................................................  49 
4. Prosedur pengujian WHC  .....................................................................  50 
5. Prosedur pengujian tekstur  ...................................................................  51 
6. Prosedur pengujian kadar air .................................................................  52 
7. Data dan hasil analisis perhitungan pH daging ayam petelur afkir  ......  53 
8. Data dan hasil analisis perhitungan WHC daging ayam petelur afkir ...  59 
9. Data dan hasil analisis perhitungan teksur daging ayam petelur afkir  .  63 
10. Data dan hasil analisis perhitungan kadar air daging ayam petelur afkir  67 
11. Gambar jahe  .........................................................................................  71 
12. Alur kerja penelitian  .............................................................................  72 

 
 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Daging didefinisikan sebagai semua jaringan hewan dan semua produk 

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

menimbulkan gangguan kesehatan bagi konsumen (Soeparno, 2005). Di Indonesia 

daging yang banyak dikonsumsi adalah daging sapi, domba, babi dan kambing. 

Daging-daging tersebut sering disebut daging merah, sedangkan daging unggas 

yang sering dikonsumsi adalah daging ayam yang biasa disebut daging putih. 

Daging ayam dapat diperoleh dari ayam kampung, ayam ras maupun ayam 

petelur afkir. Akan tetapi daging ayam yang berasal dari ayam petelur afkir 

memiliki karakterisasi yang keras dan warna lebih gelap dibanding dengan daging 

ayam yang berasal dari ayam pedaging. Hal ini menyebabkan daging ayam petelur 

afkir kurang diminati oleh konsumen.  

Daging ayam petelur afkir memiliki tingkat keempukan yang rendah, oleh 

sebab itu diperlukan upaya untuk meningkatkan keempukan daging ayam petelur 

afkir. Teknik-teknik  pengempukan daging dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

baik secara fisik maupun kimiawi. Salah satu teknik pengempukan yang sifatnya 

kimiawi adalah teknik pengempukan secara enzimatis, yaitu menggunakan enzim 

sebagai biokatalis pengempuk daging. 

Enzim yang digunakan untuk mengempukkan daging merupakan enzim 

protease, yaitu enzim yang dapat menguraikan protein menjadi bentuk yang lebih 

sederhana lagi. Enzim protease diketahui telah digunakan untuk meningkatkan 

keempukan daging dan keempukan tersebut disebabkan oleh terdegradasinya 
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protein (Murtini, 2003). Enzim protease yang sering diaplikasikan untuk 

pengempuk daging antara lain adalah enzim papain yang berasal dari buah 

pepaya, enzim bromelin yang berasal dari buah nanas, selain itu juga bisa 

menggunakan enzim protease yang terkandung dalam jahe. 

Penggunaan jahe dalam pengolahan daging dapat meningkatkan flavor dan 

keempukan daging. Selain tujuan utama untuk mengempukkan daging, 

penggunaan jahe juga tidak akan mempengaruhi rasa daging yang dikonsumsi, 

karena pada dasarnya jahe sudah digunakan sebagai bumbu untuk olahan daging. 

Kesukaan konsumen dengan mengaplikasikan jahe sebagai pengempuk daging 

akan semakin bertambah karena jahe juga dapat menghilangkan bau tidak sedap 

pada daging (bau amis). 

Jahe (Zingiber officinale) terdapat tiga jenis jahe yang populer, yaitu jahe 

gajah, jahe putih dan jahe merah (Anonimus, 2009b). Perbedaan jenis jahe ini 

menyebabkan setiap jahe memiliki komponen yang berbeda, sehingga 

menyebabkan sifat fungsional jahe seperti kandungan enzimatis dan flavornya 

berbeda. Aktivitas enzim tidak sama pada setiap jenis jahe, sehingga kemampuan 

untuk memecah protein juga berbeda. Dengan demikian, hal ini akan 

menyebabkan pengaruh terhadap metode pengempukan daging dengan jahe yang 

berbeda. 

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Swacita (2005), 

menyatakan bahwa rimpang jahe gajah mampu melunakkan daging sapi dan 

mempunyai aktivitas proteolitik, sedangkan Irawan (2010) juga pernah melakukan 

penelitian pembaluran parutan jahe putih terhadap daging sapi dan daging ayam 

petelur afkir, hasilnya menunjukkan bahwa pada penggunaan parutan jahe putih 
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pada konsentrasi 20%, 30% dan 40% dapat meningkatkan tekstur daging sapi dan 

ayam petelur afkir. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang 

bertujuan untuk mengkaji pembaluran daging ayam petelur afkir dalam parutan 

jahe terhadap kualitas daging ayam petelur afkir. Dalam penelitian ini digunakan 

dua jenis jahe, yaitu jahe merah (Zingiber officinale Linn var Rubrum) dan jahe 

gajah (Zingiber officinale Roscoe) untuk membandingkan kemampuan kedua 

jenis jahe tersebut sebagai bahan pengempuk daging ayam petelur afkir.  

 
1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh penggunaan parutan jahe merah dan jahe gajah ke 

dalam daging ayam petelur afkir terhadap pH, Water Holding Capacity 

(WHC), tekstur dan kadar air daging ayam petelur afkir. 

2. Apakah ada perbedaan pengaruh penggunaan parutan jahe merah dan jahe 

gajah terhadap daging ayam petelur afkir. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan parutan jahe merah dan jahe gajah ke 

dalam daging ayam petelur afkir terhadap pH, Water Holding Capacity 

(WHC), tekstur dan kadar air daging ayam petelur afkir. 

2. Mengetahui perbedaan pengaruh penggunaan parutan jahe merah dan jahe 

gajah terhadap daging ayam petelur afkir. 

 
 
 
 
 
 



4 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan  

pengempukan daging ayam petelur afkir menggunakan jahe. 

2. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut 

terutama dalam menentukan penggunaan ekstrak jahe merah maupun 

ekstrak jahe gajah yang tepat dalam melunakkan daging ayam petelur afkir. 

 
1.5 Kerangka Pikir  

Daging ayam dapat diperoleh dari ayam jenis pedaging, ayam kampung 

maupun ayam petelur afkir. Daging ayam yang berasal dari jenis ayam yang 

berbeda memiliki karakterisasi yang berbeda pula. 

Daging ayam petelur afkir memiliki tekstur yang lebih keras dan warna 

daging lebih gelap dibanding daging ayam ras (pedaging), sehingga diperlukan 

upaya untuk mengempukkan daging ayam petelur afkir supaya mendapatkan 

tekstur yang lebih disukai oleh konsumen. Ayam petelur afkir memiliki 

kelemahan yaitu dagingnya yang keras dan liat dikarenakan umurnya yang tua 

(Widiastuti, 2010). Menurut Soeparno (1992), umur ternak ikut menentukan 

kealotan daging karena ikatan-ikatan silang serabut secara individual meningkat 

sesuai dengan peningkatan umur. 

Keempukan daging dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

digolongkan menjadi faktor antemortem (genetik, bangsa, spesies, fisiologi, umur, 

manajemen, jenis kelamin, dan stres) serta faktor postmortem (meliputi metode 

chilling, pelayuan, refrigerasi dan pembekuan, termasuk lama penyimpanan, suhu 

penyimpanan dan metode pengolahan). Keempukan daging banyak ditentukan 

oleh struktur miofibrial, status kontraksi, kandungan jaringan ikat dan tingkat 



5 
 

ikatan silangnya, serta daya ikat air oleh protein (WHC) dan jus daging (Soeparno, 

2005). 

Teknik pengempukan daging yang sering dilakukan di masyarakat adalah 

teknik pengempukan secara enzimatis. Enzim yang digunakan untuk 

mengempukkan daging merupakan enzim protease, yaitu enzim yang dapat 

menguraikan protein menjadi bentuk yang lebih sederhana.  Enzim protease yang 

sering diaplikasikan untuk pengempuk daging antara lain adalah enzim papain 

yang berasal dari buah pepaya, enzim bromelin yang berasal dari buah nanas, 

selain itu juga bisa menggunakan enzim protease yang terkandung dalam jahe. 

Enzim protease yang terkandung dalam jahe digunakan untuk 

mengempukkan daging, dan keempukan tersebut disebabkan oleh terdegradasinya 

protein, protease mendegradsi protein dengan menghidrolisa sarkolema (Murtini, 

2003). Enzim tersebut memecah protein menjadi asam amino atau peptida lain 

yang lebih sederhana (Yandri, 2008).  

Protease dilibatkan dalam mencerna protein rantai panjang ke dalam 

fragmen yang pendek, memecah ikatan peptida yang menghubungkan residu asam 

amino. Beberapa diantaranya dapat melepas asam amino dari rantai protein. 

Protease yang demikian disebut dengan exopeptida, misalnya aminopeptida dan 

carboxypeptida, sedangkan protease yang lain menyerang ikatan peptida bagian 

dalam dari suatu protein, yang demikian disebut dengan endopeptidase, 

diantaranya trypsin, chymotrypsin, pepsin, papain, dan elastase. 

Jahe dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan ukuran, bentuk dan warna 

rimpangnya. Umumnya dikenal 3 varietas jahe, yaitu jahe gajah, jahe putih dan 

jahe merah. Kandungan enzimatis dan aktivitas enzim masing-masing jahe tidak 
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sama, sehingga dimungkinkan jenis jahe yang berbeda mempunyai pengaruh yang 

berbeda pula terhadap karakteristik daging ayam petelur afkir. 

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Swacita (2005), 

membuktikan bahwa rimpang jahe gajah mampu melunakkan daging sapi dan 

mempunyai aktivitas proteolitik, sehingga diduga di dalam jahe gajah 

mengandung enzim protease, selanjutnya Astuti (2008) melakukan penelitian 

untuk mengetahui aktivitas enzim protease pada jahe merah. 

 
1.6 Hipotesis 

Diduga penggunaan parutan jahe merah dan jahe gajah dengan konsentrasi 

yang berbeda memiliki pengaruh terhadap pH, Water Holding Capacity (WHC), 

tekstur dan kadar air daging ayam petelur afkir. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ayam 

Ayam merupakan unggas utama penghasil daging yang banyak 

dibudidayakan di Indonesia. Menurut Susilorini dkk., (2006), ayam dapat 

diklasifikasikan seperti berikut ini: 

Kerjaan  : Animalia  

Filum  : Chordata 

Kelas  : Aves 

Ordo : Galliformes 

Famili : Phasianidae 

Genus : Gallus 

Species : Gallus gallus 

Upaspesies : Gallus gallus domesticus 

 
Ayam sebagai unggas utama penghasil daging dapat dikelompokkan ke 

dalam menjadi 3 jenis (Wardana, 2010): 

• Ayam kampung/lokal 

Merupakan jenis ayam yang belum mengalami pemuliaan.  Berat rata-rata 

ayam kampung umur 2 tahun adalah 2,5 kg untuk betina dan 3 – 3,5 kg untuk 

ayam jantan.  Contoh ayam kampung yang telah banyak dikenal adalah ayam 

Sumatra, ayam Kedu, ayam Nunukan dan ayam Pelung. Jenis ayam kampung 

yang diternakkan biasanya mulai dipanen mulai umur 4 bulan, dengan rata-rata 

memiliki berat 1 – 2 kg, lemak tidak banyak, dan daging lebih padat. 
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• Ayam ras 

Merupakan jenis ayam yang telah mengalami pemuliaan, sehingga merupakan 

ayam pedaging yang unggul, mempunyai bentuk, ukuran dan warna yang 

seragam.  Daging ayam ini cukup lunak, lemak belum banyak, serta tulang 

tidak begitu keras. Biasanya dipanen mulai umur 40 hari, dengan berat 1 – 2 kg 

per ayam. 

• Ayam afkir (cull) 

Ayam yang sebenarnya bukan ayam pedaging tetapi dijadikan sebagai ayam 

pedaging dengan alasan tertentu.  Umumnya berasal dari ayam petelur yang 

sudah diafkir. Ayam jenis ini biasanya dikonsumsi pada umur lebih dari 1 

tahun, memiliki lemak yang cukup banyak dan daging lebih liat. 

 
2.2 Daging Ayam 

Daging secara umum didefinisikan sebagai semua jaringan hewan dan 

semua produk hasil pengolahan jaringan-jaringan tersebut yang sesuai untuk 

dimakan serta tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi konsumen (Soeparno, 

2005). Di Indonesia daging yang banyak dikonsumsi adalah daging sapi, domba, 

babi dan kambing. Daging-daging tersebut sering disebut daging merah, 

sedangkan daging unggas yang sering dikonsumsi adalah daging ayam yang biasa 

disebut daging putih. 

Daging ayam didapatkan dari ayam ternak yaitu unggas yang paling 

banyak diternak di dunia. Daging ayam selalu dihidangkan sebagai makanan 

dalam berbagai cara. Daging ayam mempunyai serat yang halus dan warna sedikit 

pucat, sehingga daging ayam dapat dikelompokkan ke dalam golongan daging 

berwarna putih.  
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Daging putih mempunyai kandungan lemak yang rendah dan kandungan 

glikogen yang tinggi (Forrest, Aberle, Hedrick, Judge, and Merkel, 1975) yang 

disitasi dari (Suradi, 2009), selain itu daging putih memiliki serat yang lebih besar 

dan mengandung lebih sedikit mioglobin (Lawrie, 1995). 

Muchtadi dan Sugiyono (1992) yang disitasi dari Harjanto (2006), 

menyatakan bahwa daging unggas tersusun atas komponen-komponen bahan 

pangan seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, air, mineral, dan pigmen. 

Kadar masing-masing komponen tersebut berbeda-beda besarnya tergantung 

kepada jenis atau ras, umur, dan jenis kelamin unggas yang bersangkutan, bahkan 

pada daging unggas yang sama setiap komponen kadarnya berbeda-beda antara 

bagian yang satu dengan yang lain. Purwati (2007), menyatakan bahwa komposisi 

daging ayam tergantung dari spesies hewan, kondisi hewan, jenis-jenis daging, 

proses pengawetan, penyimpanan, metode pengepakan, kegemukan, pemotongan, 

pemasakan, jenis kelamin, umur, nutrisi, dan letak otot dalam tubuh hewan. 

Menurut Suradi (2011), komposisi kimia daging ayam terdiri dari protein 18,6%; 

lemak 15,06%; air 65,95% dan abu 0,79%. Komposisi zat gizi daging ayam 

dibandingkan dengan daging lain terdapat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Komposisi zat gizi ayam per 100 g bahan  

Zat Gizi 
Daging  

Ayam  Sapi  Kerbau  

Air (g)  65,0 66,0 84,0 
Protein (g)  18,2 18,8 18,7 
Energi (K)  302,0 207,0 84,0 
Lemak (g) 25,0 14,0 0,5 
Kalsium (mg) 14,0 11,0 7,0 
Besi (mg) 1,5 2,8 2,0 
Vitamin A (SI) 810,0 30,0 0,0 

Sumber: Ipteknet (2005) 
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Daging ayam petelur afkir didapatkan dari ayam petelur yang sudah tidak 

produktif menghasilkan telur. Menurut Setiawan (2009), agar dapat 

mempertahankan produksi yang efisien, perlu mengeluarkan ayam-ayam petelur 

yang sudah tidak produktif lagi dari suatu kelompok petelur, umumnya yang 

dikeluarkan yaitu ayam petelur yang sudah tua. Pengeluaran ayam yang sudah 

tidak produktif lagi meliputi tanda-tanda, diantaranya yaitu: 

• Jenggernya relatif kecil, agak berkerut dan bersisik, umumnya berwarna 

pucat. 

• Matanya relatif kurang bersinar. 

• Anusnya mengecil, berbentuk bundar, kering dan keriput. 

• Jarak antara kedua ujung tulang pubis biasanya lebih kecil dari 2 jari 

tangan.  

• Apabila diraba perutnya terasa keras. 

• Jarak antara ujung tulang dada dan ujung tulang pubis, biasanya lebih kecil 

dari 3 jari tangan. 

 
2.3 Jahe (Zingiber officinale) 

Jahe (Zingiber officinale) adalah tanaman rimpang yang sangat popular 

sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Rimpangnya berbentuk jemari yang 

menggembung di ruas-ruas tengah. Rasa dominan pedas disebabkan senyawa 

keton bernama zingeron. Aroma jahe disebabkan oleh minyak atsiri, sedangkan 

kandungan oleoresinnya menyebabkan rasa pedas (Koswara, 1995).  
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Klasifikasi jahe dalam sistematika tumbuhan menurut Rahiningtyas (2008) 

adalah sebagai berikut: 

Dunia : Spermatophyta 

Kelas : Angiospermae 

Subkelas : Monocotyledoneae 

Ordo : Musales 

Famili : Zingiberaceae 

Genus : Zingiber 

Species : Zingiber officinale Roscoe (jahe gajah) 

  Zingiber officinale var Amarum (jahe putih) 

  Zingiber officinale Linn var Rubrum (jahe merah) 

 
2.3.1 Jenis-Jenis Jahe 

Jahe merupakan salah satu tanaman penting dari jenis temu-temuan. Di 

Indonesia dikenal tiga tipe jahe, yaitu jahe merah,jahe besar (gajah) dan jehe 

emprit (putih). Ketiga jenis jahe tersebut memiliki bentuk, warna, aroma dan 

komposisi kimia yang berbeda (Wahyuni, 2003).  

Jahe merah memiliki ciri-ciri ukuran rimpang paling kecil dengan warna 

merah, serat lebih besar dibanding jahe biasa, berserat kasar, berasa sangat pedas, 

dan beraroma tajam (Sulandjari, Nurlaela, Pangesthi dan Astuti ,2008). 

Berdasarkan hasil penelitian Astuti (2008), jahe merah mengandung protease, 

yang mampu bekerja optimum pada suhu 40oC.  

Jahe gajah merupakan jahe yang paling disukai di pasaran internasional, 

memiliki ukuran rimpang yang lebih besar dan lebih gemuk dari pada jahe merah 

dan jahe putih, ruas rimpangnya lebih mengembung, rimpang berwarna kuning 
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hingga putih, cita rasa dan aromanya kurang tajam, dan rasanya tidak terlalu pedas 

(Sulandjari dkk., 2008). 

Jahe emprit merupakan salah satu jenis jahe yang banyak dimanfaatkan 

sebagai bahan baku obat-obatan. Hal ini dikarenakan rimpang jahe emprit berserat 

lembut, beraroma tajam, dan berasa pedas meskipun ukuran rimpang kecil (Sari, 

Darmanti dan Hastuti, 2006). 

 
2.3.2 Komponen Kimiawi Jahe 

Komponen yang terkandung dalam jahe antara lain adalah air 80,9%; 

protein 2,3%; lemak 0,9%; mineral 1-2%; serat 2-4%; dan karbohidrat 12,3%. 

Kandungan kimia tersebut berbeda-beda tergantung dari faktor genetik dan faktor 

lingkungan tumbuh yang meliputi iklim, ketinggian, cuaca, jenis tanah, 

pemupukan, dan pengolahan pasca panen. Rimpang jahe mengandung dua bagian 

utama yaitu minyak volatil yang membawa aroma, dan gingerol sebagai pembawa 

rasa pedas. Jahe mengandung 1-2% minyak volatil, 5-8% bahan damar, zat 

tepung, oleoresin (gingerol, shogaol, zingeron), fenol, enzim proteolitik, vitamin 

B6, vitamin C, kalsium, magnesium, fosfor, natrium, dan asam linolenik 

(Rahingtyas, 2008). Komponen kimia jahe dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Komposisi kimia jahe per 100g (berat basah) 

Komponen  
Jumlah 

Jahe segar jahe kering 
Energi (KJ) 184 1424 
Protein (g) 1,5 9,1 
Karbohidrat (g) 1 6 
Lemak (g) 10,1 70,8 
Kalsium (mg) 21 116 
Fosfor (mg) 39 148 
Besi (mg) 4,3 12 
Vitamin A (SI) 30 147 
Vitamin C (mg) 4 - 
Serat kasar (g) 7,53 5,9 
Total abu (g) 3,7 4,7 
 Sumber: Koswara (1995) 

2.3.3 Peranan Jahe 

Jahe merupakan salah satu tanaman perkebunan yang mempunyai banyak 

manfaat, salah satunya adalah sebagai penghasil minyak atsiri, mengatasi sakit 

gigi, malaria, dan reumatik, serta dapat mengobati kerusakan pada asam lambung. 

Adanya kandungan senyawa zingibain yang mempunyai aktivitas enzim 

proteolitik menyebabkan jahe digunakan sebagai bahan untuk melunakkan daging 

(Marlin, 2005). 

Menurut Sulandjari dkk. (2008), peranan jahe semakin bertambah dengan 

keberadaan enzim proteolitik dalam bentuk protease. Rimpang jahe merupakan 

sumber protease yang memiliki rendemen 2,3% atau 176 kali lebih banyak dari 

papain yang hanya mencapai 0,013%. Manfaat enzim protease sejauh ini 

diketahui telah digunakan sebagai media proteolitik pada protein daging sapi. 

Beberapa penelitian sudah cukup membuktikan kemampuan pengempukan enzim 

protease jahe pada daging sapi. 



14 
 

Murtini (2003) melakukan percobaan pengempukan daging dengan 

menggunakan konsentrasi ekstrak dengan level 0; 0,25; 0,5; dan 1,0 ml/100g 

untuk irisan daging. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang linier 

pada peningkatan keempukan daging pada level yang rendah dari ekstrak jahe 

antara 0-1 ml/100g daging.  

 
2.4 Enzim Protease 

Enzim adalah biomolekul yang berfungsi sebagai katalis (senyawa yang 

mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi) dalam suatu reaksi kimia. 

Hampir semua enzim merupakan protein. Pada dasarnya enzim dapat 

diklasifikasikan menjadi beberapa golongan seperti hidrolase (karbihidrase, 

esterase, dan protease), oksidase dan reduktase, serta desmolase (Wheny, 2010). 

Menurut Sulandjari dkk. (2008), protease adalah salah satu enzim 

proteolitik yang mengkatlis hidrolisis ikatan peptida protein. Enzim ini termasuk 

dalam golongan hidrolase. Dalam golongan hidrolase mencakup semua enzim 

yang melibatkan air pada pembentukan produkya. Berdasarkan sifat kimia sisi 

aktif enzim protease, jenis-jenis protease dapat dibedakan menjadi protease serin, 

protease sulfhidril, protease logam dan protease asam (Rejeki, Asy’ari dan 

wuryanti, 2010). Diantara empat golongan tersebut, enzim protease pada jahe 

termasuk dalam kelompok protease sulfidril. Kelompok protease sulfidril lebih 

bayak ditemukan dalam sel tanaman dan telah banyak digunakan dalam industri 

makanan. Beberapa diantaranya papain, bromealin dan fisin yang selama ini 

dimanfaatkan secara komersial sebagai bahan penempuk daging (Sulandjari, 

2008).  
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Enzim protease diketahui telah digunakan untuk meningkatkan 

keempukan daging dan keempukan tersebut disebabkan oleh terdegradasinya 

protein (Murtini, 2003). Menurut Eksin (1990),  protease mendegradasi protein 

dengan menghidrolisa sarkolema. Hal ini juga ditegaskan oleh Utami (2010), 

bahwa solusi untuk mengempukkan daging dengan proses perendaman dalam 

larutan enzim proteolitik, selama proses perendaman daging terjadi proses 

hidrolisis protein serat otot, tenunan pengikat dan terjadi perubahan-perubahan 

yang meliputi menipisnya serta hancurnya sarkolema, terlarutnya nukleus dari 

serabur otot dan jaringan ikat serta lepasnya keterikatan serabut otot sehingga 

dihasilkan jaringan lunak. 

Swacita (2005) yang disitasi dari Astuti (2008), menyebutkan bahwa 

rimpang jahe gajah mampu melunakkan daging sapi dan mempunyai aktivitas 

proteolitik, sehingga diduga di dalam jahe gajah mengandung enzim protease. 

Selanjutnya Astuti (2008) melakukan penelitian untuk mengetahui aktivitas enzim 

protease pada jahe merah. Protease yang terkandung dalam jahe merah memiliki 

suhu kerja optimum sekitar 40ºC, bertambahnya suhu akan meningkatkan 

aktivitas enzim protease jahe merah tetapi dengan semakin tingginya suhu kerja 

protease semakin menurun. 

Lehninger (1993) yang disitasi dari Herdyastuti (2006) menyatakan 

bahwa, enzim mempunyai kisaran pH dan suhu tertentu yang memengaruhi 

kemampuan katalisisnya sehingga menyebabkan aktivitas enzim menjadi 

maksimum jika konsentrasi substrat dan enzim konstan. Ferdiansyah (2005) yang 

disitasi dari Utami (2010) menyatakan, bahwa kecepatan katalisis akan semakin 

meningkat dengan meningkatnya konsentrasi enzim. Tingginya konsentrasi 
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enzim, akan mempengaruhi banyaknya substrat yang ditransformasi. Lamanya 

waktu kerja enzim juga mempengaruhi keaktifannya. Kecepatan katalis enzim 

akan meningkat dengan lamanya waktu reaksi. 

 
2.5 Kualitas Daging Ayam 

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. Pengujian kualitas daging dari karkas unggas 

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

pectoralis (Soeparno, 2005). Menurut Wahyudi (2010) unggas mempunyai 

persentase karkas daging paha lebih besar dibanding dada, begitu juga pada 

unggas afkir (Jariyanto,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 (Utami, 2010). 
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2.5.1 pH 

pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat 

keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Derajat keasaman (pH) 

sangat berpengaruh terhadap aktivitas enzim, aktivitas enzim yang dapat tercapai 

pada pH optimum (Utami, 2010). Kecepatan katalisis akan semakin meningkat 

dengan meningkatnya konsentrasi enzim. Tingginya konsentrasi enzim, akan 

mempengaruhi banyaknya substrat yang ditransformasi. Lamanya waktu kerja 

enzim juga mempengaruhi keaktifannya, semakin lama waktu reaksi maka akan 

meningkatkan kecepatan katalis enzim (Ferdiansyah, 2005). 

Setelah hewan mati metabolisme aerobik tidak terjadi karena sirkulasi 

darah yang membawa oksigen ke jaringan otot terhenti, sehingga metabolisme 

berubah menjadi sistem anaerobik yang menyebabkan terbentuknya asam laktat. 

Penimbunan asam laktat dalam daging menyebabkan turunnya pH jaringan otot 

(Komariah, Arief dan Wiguna, 2004). Penurunan nilai pH dalam otot postmortem 

banyak ditentukan oleh laju glikolisis postmortem serta cadangan glikogen otot 

dan pH daging ultimat, normalnya adalah 5,4 sampai dengan 5,8. Stress sebelum 

pemotongan, pemberian injeksi hormon atau obat-obatan (kimiawi) tertentu, 

spesies, individu ternak, macam otot, stimulasi listrik dan aktivitas enzim yang 

dapat mempengaruhi glikolisis adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

variasi pH daging (Soeparno, 2005). 

Purnomo dkk. (2001), menjelaskan bahwa penurunan pH daging setelah 

mencapai titik isoelektrik protein daging menyebabkan kenaikan keempukan 

daging. Pengaruh pH terhadap keempukan daging bervariasi. Daging dengan pH 

tinggi mempunyai keempukan yang lebih tinggi dibandingkan daging dengan pH 
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rendah. Kealotan atau keempukan serabut otot pada kisaran pH 5,4-6,0 lebih 

banyak ditentukan oleh status kontraksi serabut otot daripada oleh status fisik 

serabut otot (Purwati, 2007).  

Penurunan pH akan mempengaruhi sifat fisik daging. Laju penurunan pH 

otot yang cepat akan mengakibatkan rendahnya kapasitas mengikat air, karena 

meningkatnya kontraksi aktomiosin yang terbentuk, dengan demikian akan 

memeras cairan keluar dari dalam daging. Suhu tinggi juga dapat mempercepat 

penurunan pH otot pascamortem dan menurunkan kapasitas mengikat air karena 

meningkatnya denaturasi protein otot dan meningkatnya perpindahan air ke ruang 

ekstraseluler. Penurunan kapasitas mengikat air ini dapat diketahui dengan 

mengukur eksudasi cairan pada daging mentah atau kerut pada daging masak, 

sebaliknya pada pH akhir yang tinggi dapat menyebabkan daging berwarna gelap 

dan permukaan daging menjadi sangat kering karena cairan daging terikat secara 

erat dengan protein (Suradi, 2011). 

Menurut Utami (2010) dan Lukman (2010), pH daging berhubungan 

dengan DIA (Daya Ikat Air), jus daging, keempukan, susut masak, warna, dan 

sifat mekanik daging (daya putus dan kekuatan tarik), selain itu nilai pH akhir 

daging akan menentukan karakteristik kualitas daging lainnya, seperti serabut 

otot, pertumbuhan mikroorganisme, serta denaturasi protein dan enzim. 

 
2.5.2 Water Holding Capacity (WHC) 

Water Holding Capacity (WHC) merupakan kemampuan daging untuk 

mempertahankan kandungan airnya selama mengalami perlakuan dari luar, seperti 

pemotongan, pemanasan, penggilingan, dan pengolahan. Sebagian besar sifat fisik 

daging, seperti warna, tekstur, ketegaran, minyak, dan keempukan daging 
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dipengaruhi oleh WHC (Natasasmita dan Drudikdjo, 1987) yang disitasi dari 

(Purwati, 2007). 

Menurut Hamm (1992) yang disitasi dari Muhbianto (2009) kemampuan 

daging mengikat air disebabkan oleh kemampuan protein otot dalam mengikat air. 

Kemampuan otot mengikat air terutama disebabkan oleh aktomiosin, komponen 

utama miofibril. Nilai WHC pada daging dipengaruhi oleh susunan jarak molekul 

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

Kekuatan tarik-menarik antara molekul-molekul yang berdekatan dapat 

mengalami penurunan, yang disebabkan oleh kenaikan muatan netto negatif di 

antara muatan protein atau melemahnya ikatan hidrogen. Akibat dari proses 

tersebut adalah jaringan protein akan membesar, pembengkakan meningkat, dan 

lebih banyak air yang terikat oleh protein sehingga akan mengakibatkan 

peningkatan nilai WHC. Kekuatan tarik-menarik antara molekul-molekul yang 

berdekatan bila mengalami kenaikan, maka air yang terikat akan dilepaskan 

kembali, sehingga nilai WHC turun (Muhbianto, 2009). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi WHC antara lain pH, pelayuan, 

pemasakan atau pemanasan, macam otot, pakan, temperatur, kelembaban, 

penyimpanan, jenis kelamin, kesehatan, perlakuan sebelum pemotongan, dan 

lemak intramaskular (Utami, 2010). 

Daya ikat air atau yang lebih dikenal dengan WHC dapat dipengaruhi oleh 

pH. WHC menurun dari pH tinggi sekitar 7-10 sampai pada pH titik isoelektrik 

protein-protein daging antara 5,0-5,1. Pada pH isoelektrik ini protein daging tidak 

bermuatan (jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif) dan 

solubilitasnya minimal. Pada pH yang lebih tinggi dari pH isoelektrik protein 
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daging, sejumlah muatan positif dibebaskan dan terdapat surplus muatan negatif 

yang mengkibatkan penolakan dari miofilamen dan memberi lebih banyak ruang 

untuk molekul air. Demikian pula pada pH lebih rendah dari titik isoelektrik 

protein-protein daging, terdapat ekses muatan positif yang mengakibatkan 

penolakan miofilamen dan memberi lebih banyak ruang unuk molekul-molekul 

air. Jadi, pH lebih tinggi atau lebih rendah dari titik  isoelektrik protein-protein 

daging, WHC meningkat (Soeparno, 2005). 

Daya ikat air oleh protein dipengaruhi oleh pH dan jumlah ATP. Pada fase 

pre rigor, daya ikat air masih relatif tinggi, akan tetapi daya ikat air tersebut 

secara bertahap menurun seiring dengan penurunan nilai pH dan jumlah ATP 

jaringan otot . Penurunan pH yang cepat, misalnya karena pemecahan ATP yang 

cepat, akan meningkatkan kontraksi aktin-miosin dan menurunkan daya ikat air 

oleh protein. Penurunan nilai WHC tersebut terjadi karena degradasi molekul-

molekul protein enzim-enzim proteolitik ekstraseluler yang disekresikan oleh 

mikroorganisme pendegradasi protein, sehingga jumlah ATP turut mengalami 

penurunan dan menurunkan daya ikat protein dan ikatan aktomiosin menjadi 

lemah. Semakin cepat pemecahan ATP terjadi, maka WHC menjadi semakin 

menurun. Pembentukan asam laktat setelah ternak mengalami kematian 

menyebabkan pH oto postmortem menurun, WHC juga menurun dan banyak air 

yang beraosiasi dengan protein otot akan bebas meninggalkan serabut otot pada 

titik isoelektrik protein miofobril, filamen miosin dan filamen aktin akan saling 

mendekat, sehingga ruang di antara filamen-filamen ini menjadi kecil. Pemecahan 

dan habisnya ATP serta pembentukan ikatan di antara filamen pada saat 

rigormortis menyebabkan penurunan WHC (Purwati, 2007).  
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2.5.3 Tekstur 

Tekstur daging dapat digunakan sebagai parameter utama dalam 

penentuan kualitas daging. Salah satu penilaian mutu daging adalah sifat 

keempukannya, yang dapat dinyatakan dengan sifat mudah tidaknya dikunyah. 

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 serta rigormortis daging yang terjadi 

setelah ternak dipotong (Anonimus, 2009a).  

Kesan keempukan secara keseluruhan meliputi teksur dan melibatkan tiga 

aspek yakni kemudahan awal penetrasi gigi ke dalam daging, kemudahan daging 

dikunyah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dan jumlah residu yang 

tertinggal setelah pengunyahan (Soeparno, 2005). Keempukan adalah salah satu 

kriteria mutu yang melibatkan mekanisme degradasi protein-protein daging. 

Degradasi protein dapat disebabkan oleh enzim yang ada pada sel-sel daging itu 

sendiri maupun enzim-enzim protease yang sengaja ditambahkan dari luar 

(Kinsman, Kotula and Briddenstein, 1994). 

Perubahan nilai keempukan daging sewaktu pelayuan dipengaruhi oleh 

perubahan daya ikat air, penurunan nilai daya ikat air menyebabkan penurunan 

nilai keempukan daging, kemudian nilai keempukan daging meningkat lagi 

setelah tercapai pH isoelektrik (Forrest et al., 1975) yang disitasi dari (Purnomo, 

Rosyidi dan Santoso, 2001). 

Menurut Murtini (2003), penggunaan ekstrak jahe untuk pengempuk 

daging dengan konsentrasi ekstrak pada level 0; 0,25; 0,5; dan 1,0 ml/100 g untuk 

irisan daging, hasilnya menunjukkan adanya hubungan yang linier pada 
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peningkatan keempukan daging pada level yang rendah dari ekstrak jahe antara 0-

1 ml/100 g daging.  

Tekstur dari suatu bahan pangan dapat diuji dengan beberapa metode, 

antara lain dengan cara penetratring, bitting, mincing, compressing, dan 

stretching. Semua metode tersebut didasarkan pada prinsip fisik yang dilakukan 

dengan memberi gaya perlawanan pada bahan pangan yang diujukan (Pameranz 

and Meloan, 1994). Pada bahan pangan seperti daging, menurut Sherman (1995) 

dalam pengujian tekstur yang paling banyak adalah menggunakan metode 

penetrating. Pada metode tersebut, pengujian tekstur dilakukan dengan 

menggunakan penetrometer, dimana alat ini juga dapat digunakan dalam bidang 

aplikasi yang lebih luas yang tujuannya untuk menetukan keempukan suatu benda. 

Metode ini didasari pada kemampuan dari bahan pangan untuk menahan tekanan. 

Prinsip metode ini adalah menjatuhkan beban dengan berat tertentu dari 

permukaan suatu bahan pangan dalam kurun waktu tertentu selisih posisi beban 

antara sebelum dan sesudah penjatuhan dengan dilakukan konversi merupakan 

nilai tekstur dari bahan pangan tersebut semakin lunak. Pengukuran dengan 

menggunakan penetrometer merupakan pengukuran yang telah distandarkan, 

sehingga memberikan hasil pengukuran yang dapat dipercaya.  

 
2.5.4 Kadar Air 

Air merupakan komponen penting dalam bahan makanan, karena air dapat 

mempengaruhi penampakan, tekstur, serta cita rasa produk makanan yang 

dihasilkan. Kandungan air yang di dalam bahan pangan itu sendiri dapat juga 

ditambahkan dari luar bahan selama proses pengolahan bahan makanan tersebut 

(Sofyan, 2006). Air dalam bahan pangan berperan sebagai pelarut dari beberapa 
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komponen. Air dapat ditemukan dalam dua bentuk yaitu air bebas dan air terikat. 

Air bebas terletak di bagian luar sehingga mudah hilang apabila terjadi penguapan 

dan pengeringan, sedangkan air terikat adalah air yang sulit dilepaskan karena 

terikat kuat pada rantai protein (Rahman, 2010).  

Kadar air daging berbeda-beda di antara serat otot, dan kadar air berkurang 

dengan bertambahnya umur (Armin, 1996) yang disitasi dari (Harjanto, 2006). 

Daging yang berasal dari ayam yang lebih muda mempunyai kadar air yang lebih 

tinggi dibandingkan daging ayam broiler yang berumur tua (Leeson and 

Summers, 1997). Perbedaan kadar air yang terjadi pada daging ini dapat 

disebabkan oleh perbedaan jenis dan umur ayam yang digunakan, serta kondisi 

lingkungan seperti suhu dan kelembaban udara. Kadar air pada daging juga 

dipengaruhi oleh ikatan antara protein dengan air. Terjadinya kerusakan protein 

menyebabkan ikatannya dengan air menjadi berkurang. Berkurangnya daya ikat 

air dalam daging dapat menyebabkan berkurangnya kadar air selama proses 

penyimpanan (Harjanto, 2006). 

Pameranz and Meloan (1994) menjelaskan, bahwa pengujian kadar air 

terikat secara kimia yang terdapat pada bahan pangan dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, diantaranya adalah dengan cara destilasi, kimia dan evaporasi. 

Metode destilasi dilakukan dengan menggunakan prinsip mengkondensasi air 

yang terdapat pada bahan pangan ketika bahan pangan tersebut ditempatkan pada 

larutan yang tidak terlarut terhadap air. Metode kimia dilakukan dengan prinsip 

reaksi antar sulfur dioksida dan iodin pada saat terdapatnya air, piridin dan 

metanol. Metode evaporasi atau pengeringan dilakukan dengan mengeringkan 

bahan pangan dalam oven pada suhu tertentu selama waktu tertentu, selisih berat 



24 
 

sebelum dan sesudah pengeringan adalah banyaknnya air yang dikeluarkan. 

Coultate (1996) menambahkan bahwa metode evaporasi merupakan metode yang 

umum digunakan karena praktis, cepat, dan dapat digunakan secara bersamaan 

untuk pengujian dalam jumlah besar. Pengujian kadar air menurut Assosiation of 

Official Analitycal Chemists (1995) yang disitasi dari Harjanto (2006) ditentukan 

secara langsung dengan menggunakan oven pada suhu 105ºC, sampel sebanyak 3 

gram dikeringkan selama 15 jam dalam oven sampai mencapai berat tetap. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2010 sampai dengan Maret 

2011. Analisis kualitas daging ayam petelur afkir dilakukan di Laboratorium 

Fisiko Kimia dan Laboratorium Mikrobiologi Teknologi Hasil Ternak Universitas 

Brawijaya Malang.  

 
3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah daging ayam petelur 

afkir khususnya bagian dada (pectoralis) tanpa tulang dan kulit, jahe merah dan 

jahe gajah.  

Bahan-bahan yang digunakan untuk analisa adalah TCA 5% (trichloro 

acetic acid), aquadest, etanol, substrat kasein, larutan buffer 4, dan buffer 7. 

Peralatan yang diperlukan pada penelitian ini diantaranya adalah pisau, 

landasan kayu, baskom, timbangan analitik, dan toples kecil. Alat yang digunakan 

untuk analisa adalah spektrofotometer, erlenmeyer, gelas ukur, pipet tetes, tabung 

reaksi, corong kaca, oven, eksikator, timbangan analitik, Penetrometer PNR 6, 

kertas Whatman no.42, pemberat 35 kg, plat kaca, dan pH meter. 

 
3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah metode percobaan dengan Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) pola tersarang. Terdapat dua jenis jahe (J) yang akan 

digunakan yaitu jenis jahe merah (J1) dan jahe gajah (J2), sedangkan yang 
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digunakan sebagai perlakuan adalah konsentrasi parutan jahe (P) dari berat 

sampel, adapun perlakuan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

P0: Tanpa penambahan parutan jahe 

P1: Konsentrasi parutan jahe sebanyak 20%  

P2: Konsentrasi parutan jahe sebanyak 30% 

P3: Konsentrasi parutan jahe sebanyak 40% 

 
Pada penelitian ini dilakukan pengelompokan (K) ke dalam tiga 

kelompok. Perlakuan yang tersarang adalah penggunaan konsentrasi yang 

tersarang pada penggunaan jenis jahe, sedangkan waktu yang digunakan untuk 

inkubasi daging ayam petelur afkir pada parutan jahe adalah 60 menit. Kombinasi 

perlakuan adalah sebanyak 24 perlakuan yang terdapat pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Kombinasi Perlakuan 

 
Jenis jahe 

J1 J2 

Konsentrasi  P0 P1 P2 P3 P0 P1 P2 P3 

Kelompok  
K1 J1P0K1 J1P1K1 J1P2K1 J1P3K1 J2P0K1 J2P1K1 J2P2K1 J2P3K1 

K2 J1P0K2 J1P1K2 J1P2K2 J1P3K2 J2P0K2 J2P1K2 J2P2K2 J2P3K2 

K3 J1P0K3 J1P1K3 J1P2K3 J1P3K3 J2P0K3 J2P1K3 J2P2K3 J2P3K3 
 
 
3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Preparasi Enzim 

Pada penelitian ini terdapat dua tahap dalam persiapan enzim, yang 

pertama preparasi untuk pengujian aktivitas enzim pada jahe dengan cara 

membuat ekstrak jahe dengan pelarut aquadest atau etanol, sedangkan yang kedua 

adalah preparasi jahe dalam bentuk parutan yang akan diaplikasikan pada daging 

ayam petelur afkir.  
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3.4.1.1. Preparasi Parutan Jahe 

a. Jahe dibersihkan dari tanah dan kulit-kulit tipis yang menempel 

kemudian dicuci sampai bersih. 

b. Jahe diparut (apabila parutan tidak langsung digunakan maka dapat 

disimpan pada suhu refrigerator). 

 
3.4.1.2. Preparasi Ekstrak Jahe dengan Pelarut (Aquadest atau Etanol) 

a. Diambil sebagian dari parutan jahe yang sudah dibuat sebelumnya. 

b. Ditambahkan pelarut (aquadest atau etanol) dengan perbandingan 1:1 

(b/v) dari berat parutan jahe. 

c. Kemudian dihomogenkan campuran parutan jahe yang sudah 

ditambahkan pelarut tersebut. 

d. Hasil campuran tersebut disaring menggunakan kain saring (2 kali 

penyaringan), kemudian disaring lagi menggunakan kertas saring (3 

kali penyaringan), dan yang terakhir disaring menggunakan millipore 

untuk mendapatkan ekstrak enzim protease pada jahe yang paling 

bagus (jernih). 

e. Ekstrak enzim protease yang didapat dari jahe tersebut disimpan pada 

suhu refrigerator apabila tidak langsung digunakan. 

 
3.4.2 Penambahan Enzim pada Daging Ayam 

a. Daging dibersihkan dari sisa-sisa darah, kemudian dicuci hingga 

bersih dan dipisahkan dari kulit serta tulang. 

b. Daging ditimbang kurang lebih sebanyak 100 gram (utuh). 
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c. Diambil parutan jahe dan ditimbang sesuai dengan perlakuan (0%, 

20%, 30% dan 40% dari berat daging). 

d. Parutan jahe dibalurkan pada daging dan diinkubasi pada suhu ruang 

selama 60 menit. 

e. Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap pH, Water Holding 

Capacity (WHC), tekstur dan kadar air daging. 

 
3.5 Variabel Pengamatan 

Variabel pengamatan yang diuji adalah aktivitas enzim protease pada jahe, 

pH, Water Holding Capacity (WHC), tekstur dan kadar air yang dilakukan 

terhadap daging ayam petelur afkir yang telah mendapatkan perlakuan, dengan 

demikian pengujian yang akan dilakukan diantaranya adalah: 

a. Uji aktivitas enzim pada jahe 

Unit aktivitas protease ditentukan berdasarkan jumlah enzim yang 

menghasilkan hidrolisat tirosin terlarut dalam TCA 5% yang 

dibebaskan dari substrat kasein 1ml konsentrasi 1%, pH 6,2, inkubasi 

37oC selama 30 menit. Satu unit aktivitas proteolitik yang setara 

dengan absorbansi 0,1 pada panjang gelombang 275 nm, sebanding 

dengan 15 ug tirosin per ml (Radiati, 2010). Alat yang digunakan 

adalah spektrofotometer. Prosedur pengujiannya disajikan pada 

Lampiran 1.  

b. Uji pH 

Uji pH merupakan uji yang dapat menggambarkan derajat keasaman 

pada daging. Pengujian pH daging ayam petelur afkir dilakukan 

dengan menggunakan pH meter. Prosedur pengukuran pH menurut 
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Sudarmadji, Haryono dan Suhardi (1997) dapat dilihat pada Lampiran 

3. 

c. Uji Water Holding Capacity (WHC) 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan daging untuk 

mengikat dan mempertahankan airnya akibat pengaruh kekuatan dari 

luar, seperti tekanan dan pemansan. Pengukuran WHC dilakukan 

berdasarkan metode Hamm yang disitasi dari Soeparno (2005). 

Prosedur pengukurannya dapat dilihat pada Lampiran 4. 

d. Uji tekstur 

Pengujian tekstur dilakukan menurut Sherman (1995), dalam 

pengujian tekstur yang paling banyak adalah dengan metode 

penetreting. Pada metode tersebut, pengujian tekstur dilakukan dengan 

menggunakan penetrometer, dimana alat ini juga dapat digunakan 

dalam bidang aplikasi yang lebih luas yang tujuannya untuk 

menetukan keempukan suatu benda. Metode ini didasari pada 

kemampuan dari bahan pangan untuk menahan tekanan. Prinsip 

metode ini adalah menjatuhkan beban dengan berat tertentu dari 

permukaan suatu bahan pangan dalam kurun waktu tertentu selisih 

posisi beban antara sebelum dan sesudah penjatuhan dengan dilakukan 

konversi merupakan nilai tekstur dari bahan pangan tersebut semakin 

lunak. Pengukuran dengan menggunakan penetrometer merupakan 

pengukuran yang telah distandarkan, sehingga memberikan hasil 

pengukuran yang dapat dipercaya. Prosedur pengukuran terdapat pada 

Lampiran 5. 
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e. Uji kadar air 

Pengukuran kadar air dilakukan berdasarkan metode Assosiation of 

Official Analitycal Chemists atau AOAC (1995), yang bertujuan untuk 

mengetahui banyaknya air yang terkandung dalam sampel. Prosedur 

pengukuran dapat dilihat pada Lampiran 6. 

 
3.6 Analisa Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa dengan analisis ragam 

(ANOVA), apabila terdapat perbedaan pengaruh diantara perlakuan maka 

dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) (Sastrosupadi, 2000). 

 
3.7 Batasan Istilah 

• Inkubasi : masa pada saat daging ayam petelur afkir mendapat 

perlakuan (dibalur parutan jahe), kemudian disimpan 

pada suhu tertentu. 

• Kualitas daging : meliputi nilai pH, Water Holding Capacity (WHC), 

tekstur dan kadar air daging ayam petelur afkir. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Pengaruh Penggunaan Parutan Jahe Terhadap pH Daging Ayam 
Petelur Afkir 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai pH 

daging ayam petelur afkir yang sangat nyata (P<0,01) pada jenis jahe dan 

konsentrasi yang berbeda. Nilai rata-rata hasil penelitian pada pengukuran pH 

daging ayam petelur afkir yang diperoleh dari masing-masing perlakuan terdapat 

pada Tabel 4.  

Tabel 4. Nilai rata-rata pH daging ayam petelur afkir  

Konsentrasi  
Jenis jahe 

 Jahe merah (J1) Jahe gajah (J2) 

P1 (0%) 5,833d 5,567r 

P2 (20%) 5,800c 5,567r 

P3 (30%) 5,767b 5,467q 

P4 (40%) 5,700a 5,433p 

Rata-rata 5,775y 5,508x 

Keterangan: Superskrip (a, b, c, d) pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) di antara konsentrasi 
jahe merah. 
Superskrip (p, q, r) pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) di antara konsentrasi 
jahe gajah. 
Superskrip (x, y) pada baris yang sama menunjukkan 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) di antara jenis jahe. 

 

Berdasarkan data yang tertera pada Tabel 4. menunjukkan nilai rata-rata 

pH pada daging ayam petelur afkir yang ditambahkan jahe merah (5,775) lebih 

besar dari pada jahe gajah (5,508), sedangkan di antara kelompok terdapat 

perbedaan pH yang nyata (P<0,05). Data hasil penelitian dan perhitungan secara 

lengkap terdapat pada Lampiran 7. 
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Tabel 4. menunjukkan pH daging ayam petelur afkir memiliki nilai yang 

berbeda pada setiap perlakuan atau konsentrasi yang berbeda. Pada awal setelah 

pemotongan, daging mengalami proses rigormortis yang belum sempurna 

sehingga belum tercapai pH yang sempurna. Hasil yang diperoleh menunjukkan 

nilai pH daging ayam petelur afkir mengalami penurunan seiring dengan 

penambahan konsentrasi jahe, semakin tinggi konsentrasi jahe yang diberikan 

maka semakin cepat daging tersebut mengalami penurunan pH. Hal tesebut 

dikarenakan dengan meningkatnya konsentrasi enzim dapat meningkatkan 

kecepatan katalis, sehingga apabila jumlah konsentrasi enzim yang diberikan 

semakin tinggi, maka kemampuan untuk menurunkan pH semakin cepat. Rata-rata 

pH awal otot dada broiler 7,09 kemudian menurun menjadi 5,94 setelah 

pemotongan 6 jam (Suradi, 2011). Menurut Soeparno (2005), penurunan nilai pH 

dalam otot postmortem banyak ditentukan oleh laju glikolisis postmortem serta 

cadangan glikogen otot dari daging normalnya adalah 5,4 sampai dengan 5,8. 

Utami (2010) menyatakan bahwa nilai pH sangat berpengaruh terhadap 

aktivitas enzim, aktivitas enzim yang dapat tercapai pada pH optimum. Kecepatan 

katalis akan semakin meningkat dengan meningkatnya konsentrasi enzim. 

Tingginya konsentrasi enzim, akan mempengaruhi banyaknya substrat yang 

ditransformasi. Lamanya waktu kerja enzim juga mempengaruhi keaktifannya. 

Kecepatan katalis enzim akan meningkat dengan lamanya waktu reaksi 

(Ferdiansyah, 2005). 

Penurunan pH daging yang besar dan pH ultimat yang rendah 

menyebabkan daya ikat air menjadi rendah (Purnomo, 2001). Laju penurunan 

nilai pH mempengaruhi keempukan daging ayam petelur afkir. Komariah (2004) 
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menyatakan, bahwa kisaran pH optimal untuk aktivitas proteolitik adalah 5,0 

sampai dengan 6,0. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keempukan 

daging yang ditambahkan dengan jahe semakin meningkat pada konsentrasi yang 

semakin tinggi seiring dengan menurunnya nilai pH pada daging yang masih 

berada dalam kisaran nilai pH optimal untuk kerja enzim proteolitik dalam 

mengempukkan daging. Semakin tinggi konsentrasi jahe yang ditambahkan maka 

nilai pH daging semakin turun dan nilai tekstur meningkat. Dari hasil penelitian 

dapat diketahui bahwa perlakuan yang paling efektif untuk menurunkan pH 

sehingga dapat tercapi pH ultimat lebih cepat adalah menggunakan jahe merah 

dengan konsentrasi 40%. 

 
4.2. Pengaruh Penggunaan Perutan Jahe Terhadap Water Holding Capacity 

(WHC) Daging Ayam Petelur Afkir 

Rata-rata hasil penelitian pada pengukuran WHC daging ayam petelur 

afkir yang diperoleh dari masing-masing perlakuan terdapat pada Tabel. 5.  

Tabel 5. Nilai rata-rata WHC daging ayam petelur afkir (%) 

Konsentrasi  
Jenis jahe 

 Jahe merah (J1)  Jahe gajah (J2)  

P1 (0%) 38,564 40,459 

P2 (20%) 39,651 47,901 

P3 (30%) 34,448 42,445 

P4 (40%) 30,554 42,274 

Rata-rata 35,804x 43,271y 

Keterangan: Superskrip (x, y) pada baris yang sama menunjukkan 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) di antara jenis jahe. 

 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa terdapat perbedaan daya ikat air  

(WHC) yang sangat nyata (P<0,01) di antara jenis jahe yang digunakan pada 

daging ayam petelur afkir. Hal ini diduga karena aktivitas proteolitik jahe merah 
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lebih besar (22,055 U/mg protein) dari pada aktivitas proteolitik jahe gajah 

(16,822 U/mg protein). Kandungan enzim protease dalam jahe memiliki 

kemampuan memecah protein daging, akibatnya banyak protein daging yang 

terurai, sehingga diikuti dengan kehilangan kemampuan mengikat air dan 

menyebabkan penurunan nilai WHC.  Penurunan WHC juga merupakan salah satu 

akibat dari penurunan nilai pH pada daging. 

Kapasitas mengikat air merupakan faktor mutu yang penting karena 

berpengaruh langsung terhadap keadaan fisik daging seperti keempukan, warna, 

tekstur, juiceness, serta pengerutan daging. Banyak faktor yang mempengaruhi 

daya ikat air daging, diantaranya pH, bangsa, pembentukan aktomiosin 

(rigormortis), temperatur dan kelembaban, pelayuan karkas, tipe daging dan 

lokasi otot, fungsi otot, umur, pakan, dan lemak intramuskuler (Suradi, 2011). 

Di antara penggunaan konsentrasi dan kelompok jahe, hasil analisis ragam 

menunjukkan tidak adanya perbedaan daya ikat air (WHC) yang nyata (P>0,05). 

Tabel 5. Menunjukkan  bahwa terjadi penurunan kadar WHC daging ayam petelur 

afkir akibat dari penggunaan jahe dengan konsentrasi yang semakin tinggi, akan 

tetapi pada penambahan konsentrasi pertama (10%) WHC mengalami peningkatan 

dan selanjutnya terus mengalami penurunan. Data hasil penelitian dan perhitungan 

secara lengkap terdapat pada Lampiran 8. 

Nilai WHC yang rendah menunjukkan aktivitas enzim yang lebih besar 

dalam memecah protein, sehingga daya ikat protein terhadap air menurun. 

Penurunan WHC merupakan akibat dari penurunan pH, menurut Lawrie (1996) 

penurunan pH akan mempengaruhi sifat fisik daging. Laju penurunan pH otot 

yang cepat akan mengakibatkan rendahnya kapasitas mengikat air, karena 
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meningkatnya kontraksi aktomiosin yang terbentuk, dengan demikian akan 

memeras cairan keluar dari dalam daging.  

Daya ikat air oleh protein dipengaruhi oleh pH dan jumlah ATP. Pada fase 

pre rigor, daya ikat air masih relatif tinggi, akan tetapi daya ikat air tersebut 

secara bertahap menurun seiring dengan penurunan nilai pH dan jumlah ATP 

jaringan otot . Penurunan pH yang cepat, misalnya karena pemecahan ATP yang 

cepat, akan meningkatkan kontraksi aktin-miosin dan menurunkan daya ikat air 

oleh protein. Penurunan nilai WHC tersebut terjadi karena degradasi molekul-

molekul protein enzim-enzim proteolitik ekstraseluler yang disekresikan oleh 

mikroorganisme pendegradasi protein, sehingga jumlah ATP turut mengalami 

penurunan dan menurunkan daya ikat protein dan ikatan aktomiosin menjadi 

lemah. Semakin cepat pemecahan ATP terjadi, maka WHC menjadi semakin 

menurun. Pembentukan asam laktat setelah ternak mengalami kematian 

menyebabkan pH oto postmortem menurun, WHC juga menurun dan banyak air 

yang beraosiasi dengan protein otot akan bebas meninggalkan serabut otot pada 

titik isoelektrik protein miofobril, filamen miosin dan filamen aktin akan saling 

mendekat, sehingga ruang di antara filamen-filamen ini menjadi kecil. Pemecahan 

dan habisnya ATP serta pembentukan ikatan di antara filamen pada saat 

rigormortis menyebabkan penurunana WHC (Purwati, 2007).  

Kapasitas mengikat air merupakan faktor mutu yang penting karena 

berpengaruh langsung terhadap keadaan fisik daging seperti keempukan, warna, 

tekstur, juiceness, serta pengerutan daging. 
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4.3. Pengaruh Penggunaan Parutan Jahe Terhadap Tekstur Daging Ayam 
Petelur Afkir 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tekstur 

daging ayam petelur afkir yang sangat nyata (P<0,01) pada jenis jahe dan 

penggunaan konsentrasi parutan jahe yang berbeda. Data hasil penelitian dan 

perhitungan selengkapnya terdapat pada Lampiran 9. Nilai rata-rata hasil 

penelitian pada pengukuran tekstur (mm/g/s) daging ayam petelur afkir terdapat 

pada Tabel 6. 

Tabel 6. Nilai rata-rata tekstur daging ayam petelur afkir (mm/g/s) 

Konsentrasi  
Jenis jahe 

 Jahe merah (J1)  Jahe gajah (J2)  

P1 (0%) 0,063a 0,062p 

P2 (20%) 0,083b 0,068p 

P3 (30%) 0,091b 0,078q 

P4 (40%) 0,099bc 0,090r 

Rata-rata 0,084y 0,075x 

Keterangan: Superskrip (a, b, bc) pada pada kolom yang sama 
menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) di 
antara konsentrasi jahe merah. 
Superskrip (p, q, r) pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) di antara konsentrasi 
jahe gajah. 
Superskrip (x, y) pada baris yang sama menunjukkan 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) di antara jenis jahe. 
 
 

Pada Tabel 6. menunjukkan bahwa rata-rata tekstur daging ayam petelur 

afkir yang menggunakan jahe merah (0,084 mm/g/s) lebih tinggi dari pada rata-

rata tekstur daging ayam petelur afkir yang menggunakan jahe gajah (0,075 

mm/g/s). Hal ini disebabkan karena aktivitas enzim protease pada jahe merah 

(22,055 U/mg protein)  lebih tinggi dari pada aktivitas enzim protease jahe gajah 

(16,822 U/mg protein). Pengaruh ini juga dapat dilihat dari Tabel 6. pada 

perlakuan yang menggunakan konsentrasi sebesar 0% antara daging yang 
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menggunakan jahe merah dan jahe gajah memiliki nilai tekstur yang tidak berbeda 

jauh, karena pada perlakukan ini tidak ditambahkan jahe sehingga belum ada yang 

berpengaruh. Pada penambahan jahe dengan konsentrasi 20%, 30% dan 40% 

menunjukkan bahwa daging yang menggunakan jahe merah memiliki nilai tekstur 

yang lebih tinggi dari pada daging yang menggunakan jahe gajah pada perlakuan 

yang sama. 

Berdasarkan Tabel 6. nilai rata-rata daging ayam petelur afkir terus 

mengalami peningkatan seiring dengan semakin tinggi konsentrasi jahe yang 

ditambahkan, hal ini disebabkan adanya kandungan enzim proteolitik pada jahe. 

Adanya pemberian parutan jahe pada kosentrasi yang semakin tinggi, maka 

kandungan protease yang terdapat dalam daging ayam petelur afkir semakin tinggi 

pula, sehingga kemampuan jahe untuk mengempukkan daging meningkat. 

Menurut Muchtadi dan Sugiyono (1992), enzim proteolitik pada rimpang jahe 

dapat melunakkan daging sebelum dimasak. Lee et al., (1986) disitasi dari Murtini 

dan Qomarudin (2003), mempelajari penggunaan ekstrak jahe untuk pengempuk 

daging. Pada percobaannya menggunakan level 0; 0,25; 0,5 dan 1,0ml/100g untuk 

irisan daging dengan car diinjeksikan. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan 

yang pada peningkatan keempukan daging pada level yang rendah dari ekstrak 

jahe antara 0-1ml/100g daging. 

Tekstur daging ayam petelur afkir tertinggi didapat pada konsentrasi 

parutan jahe 40%, namun perlu diperhatikan bahwa keempukan yang tinggi bukan 

satu-satunya kriteria penerimaan konsumen atau syarat kualitas daging yang baik, 

tetapi harus diperhatikan pula kadar air, citarasa maupun jumlah mikroba yang 

terkandung di dalam daging.  
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Hasil analisis ragam menunjukkan tidak ada perbedaan tekstur daging 

ayam petelur afkir yang nyata (P>0,05) di antara kelompok. Hal ini karena 

pengambilan sampel daging ayam petelur afkir berasal dari satu individu ayam 

yang sama, sehingga kelompok tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

tekstur daging ayam petelur afkir. 

Enzim proteolitik pada jahe diduga seperti halnya enzim proteolitik lain 

seperti papain dan bromelin, menghasilkan keempukan awal pada serabut-serabut 

jaringan ikat. Menurut Lawrie (1995), enzim proteolitik mula-mula merusak 

mukosa polisakarida dari matriks substansi dasar, kemudian secara cepat 

menurunkan serat-serat tenunan pengikat menjadi massa yang amorf. Enzim 

tersebut merusak protein tenunan pengikat menjadi molekul-molekul yang 

mengandung hidroksiprolin yang larut.  

Tekstur atau sifat keempukan merupakan salah satu sifat mutu yang 

penting pada daging. Daging yang empuk adalah hal yang paling diminati oleh 

konsumen. Menurut Soeparno (2005), faktor yang mempengaruhi keempukan 

daging ada dua yaitu antemortem dan postmortem.  

 
4.4. Pengaruh Penggunaan Parutan Jahe Terhadap Kadar Air Daging 

Ayam Petelur Afkir 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kadar air 

daging ayam petelur afkir yang sangat nyata (P<0,01) di antara penggunaan 

konsentrasi parutan kasar jahe, sedangkan di antara kelompok dan jenis jahe yang 

digunakan tidak ada perbedaan kadar air yang sangat nyata (P>0,05). 
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Hasil perhitungan nilai rata-rata kadar air (%) daging ayam petelur afkir 

terdapat pada tabel 7. 

Tabel 7. Nilai rata-rata kadar air daging ayam petelur afkir (%) 

Konsentrasi  
Jenis jahe 

 Jahe merah (J1)  Jahe gajah (J2)  

P1 (0%) 67,062a 68,114p 

P2 (20%) 70,587b 71,102q 

P3 (30%) 72,006c 72,659r 

P4 (40%) 74,219d 75,706s 

Rata-rata 70,969 71,896 
Keterangan: Superskrip (a, b, c, d) pada kolom yang sama menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) di antara konsentrasi 
jahe merah. 
Superskrip (p, q, r, s) pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) di antara konsentrasi 
jahe gajah. 

 

Tabel 7. menunjukkan bahwa nilai rata-rata kadar air daging semakin 

meningkat seiring dengan penambahan jumlah konsentrasi jahe yang 

ditambahkan. Hal ini diduga kadar air yang terkandung dalam jahe terserap ke 

dalam daging melalui serat-serat daging, sehingga kadar air daging ayam petelur 

afkir mengalami peningkatan setelah ditambah parutan jahe dan diinkubasi selama 

60 menit pada suhu ruang. Faktor lain yang manyebabkan kadar air daging ayam 

petelur afkir adalah karena terdapat sebagian parutan jahe yang dibalurkan ikut 

dalam pengujian kadar air. Menurut Sofyan (2006), kandungan air dalam bahan 

pangan dapat ditambahkan dari luar bahan selama proses pengolahan bahan 

makanan tersebut. Data hasil penelitian dan perhitungan secara lengkap terdapat 

pada Lampiran 10. 

Pada Tabel 7. dapat dilihat bahwa kadar air daging ayam petelur afkir 

tanpa penambahan jahe (konsentrasi jahe 0%) memiliki kadar air sebesar 67,062% 
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dan 68,114%, hal ini tidak jauh berbeda dengan literatur bahwa kadar air daging 

ayam sekitar 65,95% (Suradi, 2011). 

Di antara kelompok dan jenis jahe yang digunakan menunjukkan tidak ada 

perbedaan yang sangat nyata, hal ini dikarenakan perbedaan kandungan kadar air 

jahe merah dan jahe gajah tidak terpaut jauh, sehingga tidak ada perbedaan yang 

diakibatkan oleh penggunaan parutan kasar jahe terhadap daging ayam petelur 

afkir. 

Rata-rata kadar air daging ayam petelur afkir yang menggunakan jahe 

gajah lebih besar (71,896%) dibanding dengan rata-rata kadar air jahe merah 

(70,969%). Hal ini diduga karena kadar air yang terkandung pada jahe gajah lebih 

besar dibanding kadar air pada jahe merah. Menurut Koswara (1995), kadar air 

jahe merah sebasar 71%, sedangkan jahe gajah mencapai 76%. Akan tetapi 

perbedaan kadar air jahe ini tidak begitu besar, sehingga mengkibatkan 

penggunaan parutan jahe tidak memberikan pengaruh yang nyata pada faktor jenis 

jahe yang berbeda. 

Air merupakan komponen penting dalam bahan makanan, karena air dapat 

mempengaruhi penampakan, tekstur, serta cita rasa produk makanan yang 

dihasilkan.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Perlakuan penggunaan jenis jahe yang berbeda memberikan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai pH, WHC dan tekstur daging 

ayam petelur afkir. Penambahan konsentrasi jahe yang berbeda 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai pH, 

tekstur dan kadar air daging ayam petelur afkir. 

2. Penambahan parutan kasar jahe pada konsentrasi 0%, 20%, 30% dan 

40% dari berat daging ayam petelur afkir mengakibatkan kenaikan nilai 

tekstur dan kadar air daging ayam petelur afkir, sedangkan nilai pH dan 

WHC mengalami penurunan seiring dengan semakin besar konsentrasi 

jahe yang diberikan. 

 
5.2.  Saran 

Disarankan apabila akan melakukan metode pengempukan daging secara 

enzimatis sebaiknya menggunakan jahe merah dengan konsentrasi 40%, karena 

memiliki kemampuan mengempukkan daging ayam petelur afkir yang lebih 

tinggi. Selanjutnya diharapkan ada penelitian lebih lanjut yang berhubungan 

dengan kualitas mikrobiologis dan organoleptik dari daging ayam petelur afkir 

yang telah mendapat perlakuan enzimatis menggunakan jahe. 
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Lampiran 1. Prosedur pengujian aktivitas enzim 

Unit aktivitas protease ditentukan berdasarkan jumlah enzim yang 

menghasilkan hidrolisat tirosin terlarut dalam TCA 5% yang dibebaskan dari 

substrat kasein 1ml konsentrasi 1%, pH 6,2, inkubasi 37oC selama 30 menit, satu 

unit setara dengan absorbansi 0,1 pada panjang gelombang 275 nm yang 

sebanding dengan 15 ug tirosin per ml. Untuk menguji aktivitas dari suatu enzim 

dapat dilakukan langkah sebagai berikut (Radiati, 2009) yang dimodifikasi : 

1. Substrat kasein diambil sebanyak 1 ml. 

2. Ditambahkan 1 ml enzim dan diinkubasi pada suhu 370C selama 30 menit. 

3. Setelah diinkubasi, ditambahkan 1 ml TCA 5%. 

4. Selanjutnya ditambah aquadest sebanyak 4 ml, sehingga total volume 

keseluruhan 7 ml disaring dengan milipore diameter 0,2 µm. 

5. Dilakukan pengujian aktivitas enzim dengan menggunakan spektrofotometer 

Anson dengan panjang gelombang 275 nm. 

6. Absorbansi dibaca pada layar monitor spektrofotometer. 

7. Hitung aktivitas enzim dengan rumus: 

 

 

 
Keterangan : 

As � nilai absorbansi enzim tirosin 
Ab � nilai absorbansi blanko 
V  � volume total sampel percobaan tiap tabung reaksi 
p � waktu inkubasi 
q � jumlah enzim yang digunakan dalam ml atau jumlah protein 

enzim dalam mg untuk menentukan aktivitas spesifik enzim 
   

 

 

��������� �	
��
����� = �� − �� × �� × � 

= � ∕ �� ∕ ����� 
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Lampiran 2. Hasil uji aktivitas enzim protease jahe merah dan jahe gajah 

Tabel 8. Nilai Aktivitas Enzim Protease Jahe Dengan Pelarut Etanol 
Sampel Aktivitas Spesifik U/mg protein 

Jahe Merah 22,055 

Jahe Gajah 16,828 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Lampiran 3. Prosedur pengujian pH (Sudarmadji, 1997) 

1. Test mode selective diatur pada posisi pH. 

2. Knop meter dikalibrasi dengan memasukkan elektroda dari pH meter ke dalam 

buffer dengan pH 7, kemudian elektroda dibilas dengan aquadest dan 

dikeringkan dengan kertas tissue. Setelah itu dilakukan kalibrasi dengan 

menggunakan buffer dengan pH 4 dan dibilas dengan aquadest kemudian 

dikeringkan. 

3. Sampel daging ditimbang seberat 5 gram dihaluskan dan dicampur dengan 

aquadestt sebanyak 5 ml. 

4. Elektroda yang telah dikalibrasi kemudian dimasukkan ke dalam sampel yang 

akan diuji. 

5. Angka yang terbaca pada layar pH meter dicatat setelah angka konstan. 

Kemudian bilas elektroda dengan aquadest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Lampiran 4. Prosedur pengujian WHC (Honikel and Hamm, 1994) 

Pengukuran WHC menggunakan metode Hamm (Soeparno,2005): 

1. Sampel ditimbang 0,3 gram, diletakkan pada kertas saring Whatman no. 42. 

2. Kemudian dipres di antara dua plat kaca dan diberi beban 35 kg selama 5 

menit. 

3. Setelah 5 menit kertas saring beserta sampel diambil, area basah dan area 

sampel daging hasil pengepresan digambar pada plastik transparan dan 

dipindahakan pada kertas milimeter blok untuk dilakukan pengukuran.  

 

 

 

 

Gambar 1. Hasil pengepresan daging 

Keterangan:  a= area basah 
b= sampel daging 
 

4. Kandungan kadar air daging (pada area basah) dapat diukur dengan 

menggunakan rumus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

mg H2O = X
cmareabasah =− 0,8

0948,0

)( 2

 

WHC dapat dihitung dengan: 

% kadar air area basah = %100
.

×
sampelbrt

X
 

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

 

a 
b 
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Lampiran 5. Prosedur pengujian tekstur 

Cara pengukuran bahan pangan dengan menggunakan penetrometer 

PNR 6 adalah sebagai berikut: 

1. Potong sampel dengan ukuran sekitar 1x1x1 cm, kemudian diletakkan 

pada tempat sampel pada alat penetrometer. 

2. Stop kontak dihubungkan dengan sumber listrik. 

3. Alat dihidupkan dengan menekan tombol power. 

4. Cone dan plunger dipasang dengan menekan tombol release, kemudian 

mengatur waktu (10 detik). 

5. Jarum skala diputar pada posisi 0 dengan memutar piringan skala. 

6. Pemutar kasar diputar sehinga ujung cone hampir menyentuh permukaan 

sampel. 

7. Pemutar halus diputar sehingga cone tepat menyantuh permukaan sampel. 

8. tombol start ditekan dan ditunggu sampai waktu yang sudah diatur. 

9. Skala sampel dibaca dengan menekan tangkai di belakang piringan skala. 

10. Hitung tekstur sampel dengan rumus: 

 

Keterangan :  a = angka hasil pengukuaran 

b = berat beban cone (gram) 

c = waktu (detik) 

 

 

 

 

Tekstur (mm/g/det) = a : b : w 
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Lampiran 6. Prosedur pengujian kadar air (AOAC, 1995) 

Pada pengujian kadar air digunakan peralatan oven, eksikator, dan 

timbangan analitik. Berikut merupakan langkah pengujian kadar air pada bahan 

pangan (Sudarmadi,1997): 

1. Botol timbang bersih dioven pada suhu 105oC selama 24 jam. 

2. Botol timbang dimasukkan eksikator 15 – 30 menit. 

3. Timbang dengan timbangan analitik. 

4. Tambahkan dengan sampel yang telah dihaluskan (berat awal = X). 

5. Dioven pada suhu 1050C selama 24 jam. 

6. Didinginkan dalam eksikator selama 15 – 30 menit. 

7. Ditimbang botol yang berisi sampel (berat akhir = Y). 

8. Hitung kadar air dengan rumus: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadar air (%) = %100×−
X

YX
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Lampiran 7. Data dan hasil analisis perhitungan pH daging ayam petelur 
afkir 

 
  
  

Jenis jahe (J) 
Total 

kelompok 
Rata-rata 
kelompok  Jahe merah ( J1) Jahe gajah (J2 ) 

Konsentrasi (P) P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 

 Kelompok 
(K) 

K1 5,9 5,8 5,8 5,7 5,6 5,6 5,5 5,5 45,4 5,6750 
K2 5,8 5,8 5,7 5,7 5,6 5,5 5,4 5,4 44,9 5,6125 
K3 5,8 5,8 5,8 5,7 5,5 5,6 5,5 5,4 45,1 5,6375 

Total 
Konsentrasi 

17,5 17,4 17,3 17,1 16,7 16,7 16,4 16,3 

Y= 135,4 
Rata-rata 
konsentrasi 

5,833 5,8 5,766 5,7 5,567 5,567 5,467 5,433 

Total jahe 69,3 66,1 
Rata-rata jahe 5,775 5,508 

 
Keterangan: 
a (jenis jahe)  = 2 
b (konsentrasi jahe) = 4 
r (kelompok)  =3 
 

�� = �∑ ∑ ∑ ��� ! "#��"#$�"# %²� × & × 	  

= '135,4-²2 × 4 × 3 

= 18333,224  

= 763,88167 

0�121$3 = 4 4 4 ��� ² − ��!
 "#

�
�"#

$
�"#

 

= (5,92+...+5,42) – 763,88167 

= (34,81+...+29,16) - 763,88167 

= 764,42 - 763,88167 

= 0,53833 
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0��$56 = ∑ �∑ ∑ ��� ! "#��"# %²$�"# & × 	 − �� 

= 69,3² + 66,1²4 × 3 − 763,88167 

= 4802,49 + 4369,2112 − 763,88167 

= 9171,712 − 763,88167 

= 764,30833 − 763,88167 

= 0,42667 

0� 632<=2 = ∑ �∑ ∑ ��� ��"#$�"# %²! "# � × & − �� 

= 45,4> + 44,9> + 45,1>
2 × 4 −  763,88167 

= 2061,16 + 2016,01 + 2034,018 − 763,88167 

= 6111,188 − 763,88167 

= 763,8975 − 763,88167 

= 0,01583 

���$56# = �∑ ∑ ��'�- ! "#��"# %²& × 	  

= 69,3²4 × 3 

= 4802,4912  

= 400,2075 
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0� 2?�1.A# = ∑ �∑ ��'�- ! "# %²��"# 	 − ���$56# 

= 17,5² + 17,4² + 17,3² + 17,1²3 − 400,2075 

= 306,25 + ⋯ + 292,413 − 400,2075 

= 1200,713 − 400,2075 

= 400,23667 − 400,2075 

= 0,02917 

���$56> = �∑ ∑ ��'�- ! "#��"# %²& × 	  

= 66,1²4 × 3 

= 4369,2112  

= 364,10083 

0� 2?�1.A> = ∑ �∑ ��'�- ! "# %²��"# 	 − ���$56> 

= 16,7² + ⋯ + 16,3²3 − 364,10083 

= 278,89 + ⋯ + 265,693 − 364,10083 

= 1092,433 − 364,10083 

= 364,14333 − 364,10083 

= 0,0425 

0� 2?�1.�$56 = 0� 2?�1.A# + 0� 2?�1.A> 

= 0,02917 + 0,0425 

= 0,07167 
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0�D$3$1 = 0�121$3 − 0��$56 − 0� 632<=2 − 0� 2?�1.�$56 

= 0,53833 − 0,42667 − 0,01583 − 0,07167 

= 0,02417 

 
Tabel ANOVA 

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 
Jenis jahe 1 0,42667 0,42667 247,17241**  4,60 8,86 
Kelompok 2 0,01583 0,00792 4,58621*  3,74 6,51 
Konstrasi Jahe 6 0,07167 0,01194 6,91954**  2,85 4,46 
Galat 14 0,02417 0,00173 

   
Total 23 0,53833 

    
 
Keterangan: 
* � Fhitung>Ftabel 5%, terdapat perbedaan yang nyata pada taraf kepercayaan 

95% (P<0,05). 
**  � Fhitung>Ftabel 1%, terdapat perbedaan yang nyata pada taraf kepercayaan 

99% (P>0,01). 
 
 
Pengujian Beda Nyata Terkecil (BNT) 

EFGH% = �J,JH'#K- × L2 × �GD$3$1	 × &  

= 2,145 × L2 × 0,000053 × 4  

= 2,145 × L0,000112  

= 2,145 × M0,000008 

= 2,145 × 0,00289 

= 0,00620 
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EFG#% = �J,J#'#K- × L2 × �GD$3$1	 × &  

= 2,977 × L2 × 0,000053 × 4  

= 2,977 × L0,000112  

= 2,977 × M0,000008 

= 2,977 × 0,00289 

= 0,00861 

 
Penentuan notasi 

� Pengaruh jenis jahe terhadap pH 

Jenis jahe Rata-rata pH 
J2 66,1a 

J1 69,3b 

BNT1% 0,00861 

 

� Pengaruh kelompok terhadap pH 

Kelompok  Rata-rata pH 

K2 5,6125a 

K3 5,6375b 

K1 5,6750c 

BNT5% 0,006205 
 

� Pengaruh konsentrasi (J1) terhadap pH 

Konsentrasi 
(J1) 

Rata-rata pH 

P4 5,70000a 
P3 5,76667b 

P2 5,80000c 

P1 5,83333d 
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BNT1% 0,00861 

� Pengaruh konsentrasi (J2) terhadap pH 

Konsentrasi 
(J2) 

Rata-rata pH 

P4 5,43333a 

P3 5,46667b 
P1 5,56667c 

P2 5,56667c 

BNT1% 0,00861 
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Lampiran 8. Data dan hasil analisis perhitungan WHC daging ayam petelur 
afkir 

 

 
Jenis jahe (J) 

Total 
Kel. 

Rata-
rata 
Kel. 

Jahe merah (J1) Jahe gajah (J2) 
Konsentrasi (P)  P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 

 Kelompok 
(K) 

K1 33,182 38,487 37,192 41,649 41,711 45,608 47,871 44,340 330,039 41,255 
K2 33,614 39,696 33,237 31,209 41,013 46,756 40,128 35,695 301,348 37,668 
K3 48,895 40,769 32,914 18,805 38,654 51,341 39,351 46,786 317,516 39,689 

Total 
Konsentrasi 

115,692 118,952 103,343 91,663 121,378 143,704 127,35 126,821 

Y= 948,903 
  

Rata-rata 
konsentrasi 

38,564 39,651 34,448 30,554 40,459 47,901 42,45 42,274 

Total jahe 429,649 519,253 
Rata-rata jahe 35,804 43,271 

 
 

�� = �∑ ∑ ∑ ��� ! "#��"#$�"# %²� × & × 	  

= '948,90299-²2 × 4 × 3  

= 900416,896124  

= 37517,37067 

0�121$3 = 4 4 4 ��� ² − ��!
 "#

�
�"#

$
�"#

 

= (33,182242+...+46,785602) - 37517,37067 

= (1101,06094+...+2188,89254) - 37517,37067 

= 38671,91915 - 37517,37067 

= 1154,54848 

0��$56 = ∑ �∑ ∑ ��� ! "#��"# %²$�"# & × 	 − �� 

= 429,64953² + 519,25347²4 × 3 − 37517,37067 

= 184598,7146 + 269624,166912 − 37517,37067 
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= 454222,881612 − 37517,37067 

= 37851,9068 − 37517,37067 

= 334,53613 

0� 632<=2 = ∑ �∑ ∑ ��� ��"#$�"# %²! "# � × & − �� 

= 330,03948> + 301,34765> + 317,51586>
2 × 4 −  37517,37067 

= 108926,0592 + 90810,40883 + 100816,32178 − 37517,37067 

= 300552,78978 − 37517,37067 

= 37569,09871 − 37517,37067 

= 51,72804 

���$56# = �∑ ∑ ��'�- ! "#��"# %²& × 	  

= 429,64953²4 × 3  

= 184598,714612  

= 15383,22622 

0� 2?�1.A# = ∑ �∑ ��'�- ! "# %²��"# 	 − ���$56# 

= 115,69157² + ⋯ + 91,66269²3 − 15383,22622 

= 13384,53952 + ⋯ + 8402,048843 − 15383,22622 

= 46615,997423 − 15383,22622 

= 15538,66581 − 15383,22622 

= 155,43959 
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���$56> = �∑ ∑ ��'�- ! "#��"# %²& × 	  

= 519,25347²4 × 3  

= 269624,166912  

= 22468,68058 

0� 2?�1.A> = ∑ �∑ ��'�- ! "# %²��"# 	 − ���$56> 

= 121,37811² + ⋯ + 126,82102²3 − 22468,68058 

= 14732,64487 + ⋯ + 16083,571183 − 22468,68058 

= 67685,181753 − 22468,68058 

= 22561,72725 − 22468,68058 

= 93,04667 

0� 2?�1.�$56 = 0� 2?�1.A# + 0� 2?�1.A> 

= 155,43959 + 93,04667 

= 248,48626 

0�D$3$1 = 0�121$3 − 0��$56 − 0� 632<=2 − 0� 2?�1.�$56 

= 1154,54848 − 334,53613 − 51,72804 − 248,48626 

= 519,79806 

 
Tabel ANOVA 

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 
Jenis jahe 1 334,53613 334,53613 9,01024**  4,60 8,86 
Kelompok 2 51,72804 25,86402 0,69661 3,74 6,51 
Konstrasi Jahe 6 248,48626 41,41438 1,11544 2,85 4,46 
Galat 14 519,79806 37,12843 

   
Total 23 1154,54848 
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Penentuan notasi 

� Pengaruh jenis jahe terhadap WHC 

Jenis jahe Rata-rata WHC 

J1 35,80413a 

J2 43,27112b 

BNT1% 0,00861 
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Lampiran 9. Data dan hasil analisis perhitungan tekstur daging ayam petelur 
afkir 

 

 
 

Jenis jahe (J) 

Total 
kelompok 

Rata-rata 
kelompok 

Jahe merah (J1) Jahe gajah (J2) 

Konsentrasi 
(P)  

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 

 Kelompok 
(K) 

K 1 0,054 0,086 0,099 0,105 0,074 0,076 0,08 0,101 0,676 0,084 
K 2 0,058 0,081 0,090 0,099 0,053 0,064 0,073 0,085 0,603 0,075 
K 3 0,077 0,083 0,084 0,094 0,059 0,065 0,081 0,085 0,629 0,079 

Total 
Konsentrasi 

0,190 0,250 0,274 0,298 0,187 0,205 0,234 0,271 

Y=1,908 
Rata-rata 
konsentrasi 

0,063 0,083 0,091 0,099 0,062 0,068 0,078 0,090 

Total jahe 1,012 0,896 

Rata-rata jahe 0,084 0,075 

 
 

�� = �∑ ∑ ∑ ��� ! "#��"#$�"# %²� × & × 	  

= '1,90788-²2 × 4 × 3  

= 3,6400224  

= 0,15167 

0�121$3 = 4 4 4 ��� ² − ��!
 "#

�
�"#

$
�"#

 

= (0,054032+...+0,081492) - 0,15167 

= (0,00292+...+0,00723) - 0,15167 

= 0,15679 - 0,15167 

= 0,00513 

0��$56 = ∑ �∑ ∑ ��� ! "#��"# %²$�"# & × 	 − �� 

= 1,01151² + 0,89637²4 × 3 − 0,15167 

= 1,02316 + 0,8963712 − 0,15167 
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= 1,8266412 − 0,15167 

= 0,15222 − 0,15167 

= 0,00055 

0� 632<=2 = ∑ �∑ ∑ ��� ��"#$�"# %²! "# � × & − �� 

= 0,67582> + 0,60319> + 0,62888>
2 × 4 −  0,15167 

= 0,45673 + 0,36384 + 0,395488 − 0,15167 

= 1,216058 − 0,15167 

= 0,15201 − 0,15167 

= 0,00034 

���$56# = �∑ ∑ ��'�- ! "#��"# %²& × 	  

= 1,01151²4 × 3  

= 1,0231612  

= 0,08526 

0� 2?�1.A# = ∑ �∑ ��'�- ! "# %²��"# 	 − ���$56# 

= 0,18955² + ⋯ + 0,29849²3 − 0,08526 

= 0,03593 + ⋯ + 0,08913 − 0,08526 

= 0,262323 − 0,08526 

= 0,08744 − 0,08526 = 0,00218 
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���$56> = �∑ ∑ ��'�- ! "#��"# %²& × 	  

= 0,89637²4 × 3  

= 0,8034812  

= 0,06696 

0� 2?�1.A> = ∑ �∑ ��'�- ! "# %²��"# 	 − ���$56> 

= 0,18698² + ⋯ + 0,27104²3 − 0,06696 

= 0,03493 + ⋯ + 0,073463 − 0,06696 

= 0,204933 − 0,06696 

= 0,06831 − 0,06696 

= 0,00135 

0� 2?�1.�$56 = 0� 2?�1.A# + 0� 2?�1.A> 

= 0,00218 + 0,00135 

= 0,00353 

0�D$3$1 = 0�121$3 − 0��$56 − 0� 632<=2 − 0� 2?�1.�$56 

= 0,00513 − 0,00055 − 0,00034 − 0,00353 

= 0,00070 

 

Tabel ANOVA 
SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Jenis jahe 1 0,00055 0,00055 11,00567**  4,60 8,86 
Kelompok 2 0,00034 0,00017 3,3779 3,74 6,51 
Konstrasi Jahe 6 0,00353 0,00059 11,72810**  2,85 4,46 
Galat 14 0,00070 0,00005 

   
Total 23 0,00513 
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Penentuan notasi 

� Pengaruh jenis jahe terhadap tekstur 

Jenis jahe Rata-rata tekstur 

J2 0,07469a 

J1 0,08429b 

BNT1% 0,00861 

 

� Pengaruh konsentrasi dalam J1 terhadap tekstur 

Konsentrasi 
(J1) 

Rata-rata tekstur 

P1 0,06318a 

P2 0,08326b 

P3 0,09123b 

P4 0,09950bc 

BNT1% 0,00861 

 

� Pengaruh konsentrasi dalam J2 terhadap tekstur 

Konsentrasi 
(J2) 

Rata-rata tekstur 

P1 0,06230a 

P2 0,06820a 

P3 0,07794b 

P4 0,09035c 

BNT1% 0,00861 
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Lampiran 10. Data dan hasil analisis perhitungan kadar air daging ayam 
petelur afkir 

 

 
Jenis jahe (J)  

Total 
Kel. 

Rata-
rata 
Kel.  

Jahe merah (J1)  Jahe gajah (J2)  
Konsentrasi (P) P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 

 Kelompok 
(K) 

K 1 67,365 70,595 73,344 74,179 66,189 71 73,545 77,574 573,791 71,724 
K 2 66,567 71,066 72,167 73,795 68,515 69,441 70,865 74,695 567,11 70,888 
K 3 67,255 70,099 70,508 74,683 69,637 72,866 73,569 74,85 573,468 71,684 

Total 
Konsentrasi 

201,187 211,761 216,018 222,657 204,342 213,306 217,979 227,119 

Y= 1714,369 
Rata-rata 
konsentrasi 

67,062 70,587 72,006 74,219 68,114 71,102 72,659 75,706 

Total jahe 851,623 862,746 
Rata-rata jahe 70,969 71,895 

 

�� = �∑ ∑ ∑ ��� ! "#��"#$�"# %²� × & × 	  

= '1714,36854-²2 × 4 × 3  

= 2939059,524  

= 122460,8118 

0�121$3 = 4 4 4 ��� ² − ��!
 "#

�
�"#

$
�"#

 

= (67,365082+...+74,85032) - 122460,8118 

= (4538,0592+...+5602,56732) - 122460,8118 

= 122664,6605- 122460,8118 

= 203,84876 

0��$56 = ∑ �∑ ∑ ��� ! "#��"# %²$�"# & × 	 − �� 

= 851,66280² + 862,74574²4 × 3 − 122460,8118 

= 725261,4 + 744330,212 − 122460,8118 



68 
 

= 1469591,612 − 122460,8118 

= 122465,97 − 122460,8118 

= 5,1549 

0� 632<=2 = ∑ �∑ ∑ ��� ��"#$�"# %²! "# � × & − �� 

= 573,79054> + 567,10996> + 573,46804>
2 × 4 −  122460,8118 

= 329235,6 + 321613,7 + 328865,68 − 122460,8118 

= 979714,88078 − 122460,8118 

= 122464,3601 − 122460,8118 

= 3,54830 

���$56# = �∑ ∑ ��'�- ! "#��"# %²& × 	  

= 851,62280²4 × 3  

= 725261,412  

= 60438,45 

0� 2?�1.A# = ∑ �∑ ��'�- ! "# %²��"# 	 − ���$56# 

= 201,18665² + ⋯ + 222,6571²3 − 60438,45 

= 40476,067 + ⋯ + 49576,173 − 60438,45 

= 181558,773 − 60438,45 

= 60519,591 − 60438,45 

= 81,14161 
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���$56> = �∑ ∑ ��'�- ! "#��"# %²& × 	  

= 862,74574²4 × 3  

= 744330,212  

= 62027,517 

0� 2?�1.A> = ∑ �∑ ��'�- ! "# %²��"# 	 − ���$56> 

= 204,34154² + ⋯ + 227,11919²3 − 62027,517 

= 417555,464 + ⋯ + 51583,1273 − 62027,517 

= 18652,883 − 62027,517 

= 62117,628 − 62027,517 

= 90,11088 

0� 2?�1.�$56 = 0� 2?�1.A# + 0� 2?�1.A> 

= 81,14161 + 90,11088 

= 171,25249 

0�D$3$1 = 0�121$3 − 0��$56 − 0� 632<=2 − 0� 2?�1.�$56 

= 203,84876 − 5,15498 − 3,54830 − 171,25249 

= 23,89298 

 

Tabel ANOVA 
SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Jenis jahe 1 5,15498 5,15498 3,02054 4,60 8,86 
Kelompok 2 3,54830 1,77415 1,03956 3,74 6,51 
Konstrasi Jahe 6 171,25249 28,54208 16,72412**  2,85 4,46 
Galat 14 23,89298 1,70664 

   
Total 23 203,84876 
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Penentuan notasi 

� Pengaruh konsentrasi (J1) terhadap kadar air 

Konsentrasi 
(J1) 

Rata-rata kadar air 

P1 67,06222a 

P2 70,58691b 

P3 72,00612c 

P4 74,21902d 

BNT1% 0,00861 
 

� Pengaruh konsentrasi (J2) terhadap kadar air 

Konsentrasi 
(J2) 

Rata-rata kadar air 

P1 68,11385a 

P2 71,10215b 

P3 72,65951c 

P4 75,70640d 

BNT1% 0,00861 
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Lampiran 11. Gambar Jahe  

 

        

Gambar 1. Jahe Merah 

 

     

Gambar 2. Jahe Gajah 
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Lampiran 12. Alur Kerja Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Gambar 3. Alur Kerja 

 

Daging ayam 
petelur afkir 

Jahe   

Ditimbang 
berdasarkan berat 
sampel (0%, 20%, 

30% dan 40% 

Dibersihkan 
dan dicuci  

Dibersihkan 
dan dicuci  

Diparut  

Parutan Jahe   

Diambil ±100 gr (utuh, 
tanpa kulit dan tulang) 

Dibalurkan   

Diinkubasi (selama 60 
menit pada suhu ruang) 

Dianalisa (tekstur, 
pH, KA, WHC) 

Dibersihkan dari 
sisa jahe yang 

menempel 


