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EFFECT OF TIME AND TEMPERATURE OVEN ON 
CHEMISTRY QUALITY OF DOMESTIC CHICKEN 

MEAT WITH SOAKED INTO PINEAPLLE EXTRACT  
(Ananas comossus L)  

 

ABSTRACT 

Mukhammad Mu’afi, Lilik Eka Radiati, Eny Sri Widyastuti 

      The research was conducted from March to April 2012 in 
Laboratory of Animal Product Technology Brawijaya 
University. The research objective was to know effect of 
cooking temperature on chemical quality of domestic chicken 
meat submerged into pineapple extract (Ananas comossus L. 
Merr).  Materials were in this study was breast meat of 
domestic chicken (Gallus domesticus) of 32 week. This 
experiment was arranged in factorial completely ran domized 
design analyzed using, factorial method with two threatment 
and three replicated. The first factor were temperatures of 
oven for 70 oC (P1) and 80 oC (P2), and second factor were 
time of oven for 10 minutes (T1), 20 minutes (T2) and 30 
minutes (T3). The data were analyzed using variance method 
and if have significant difference continued with smallest 
significant difference. The result showed that average water 
content for P1T1, P1T2, P1T3, P2T1, P2T2 and P2T3 were 
22.13, 17.70, 18.58, 19.31, 20.55 and 20.98%. Average fat 
content for P1T1, P1T2, P1T3, P2T1, P2T2 and P2T3 were 
33.07, 36.53, 38.53, 33.25, 37.35 and 39.82%. Whereas 
average protein content for P1T1, P1T2, P1T3, P2T1, P2T2 
and P2T3 were 23.23, 24.49, 26.53, 25.22, 26.31 and 27.85%. 
the data value of analyzed to avarage water 1.01, 1.37, 1.80, 
and 6.92, for avarage fat 0.92, 1.58, 33.18, and 0.28, and 
avarage protein 3.55, 10.85, 11.06, and 0.16. It was concluded 
that the temperature treatment of 80oC fat and protein was 
increased. It was suggested in cherd fat and protein of clude 
mentroated. 
Key words : temperature, cooking by oven �
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PENGARUH SUHU DAN LAMA PENGOVENAN 
TERHADAP KUALITAS KIMIA DAGING  

AYAM KAMPUNG DENGAN PERENDAMAN NANAS  
 

RINGKASAN 

 

             Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknologi 
Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya dari 
bulan Maret sampai dengan April 2012. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh suhu dan lama pengovenan 
terhadap kualitas kimia daging ayam kampung dengan 
perendaman ekstrak nanas (Ananas comossus L. Merr). 
Manfaat penelitian ini adalah mengembangkan metode 
mematangkan daging ayam kampung.  

Materi penelitian yang digunakan adalah daging ayam 
yang berasal dari ayam kampung jantan yang berumur 32 
minggu (8 bulan). Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah percobaan dengan menggunakan rancangan acak 
kelompok (RAK) faktorial dengan 2 perlakuan dan 3 ulangan. 
Faktor perlakuan pertama adalah suhu pengovenan 70oC (P1) 
dan 80oC (P2). Faktor perlakuan kedua adalah lama 
pengovenan (T) yang terdiri dari 3 tingkat yaitu 10 menit (T1), 
20 menit (T2) dan 30 menit (T3). Data yang diperoleh 
dianalisis menggunakan sidik ragam (Anova) dan apabila ada 
perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan Uji BNT. 

Hasil yang diperoleh bahwa nilai rata-rata untuk kadar 
air pada perlakuan P1T1 (perlakuan pertama waktu 10 menit), 
P1T2 (perlakuan pertama waktu 20 menit), P1T3 (perlakuan 
pertama waktu 30 menit), P2T1 (perlakuan kedua waktu 10 
menit) P2T2 (perlakuan kedua waktu 20 menit) dan P2T3 
(perlakuan kedua waktu 30 menit) adalah berturut-turut 
sebagai berikut 22.13, 17.70, 18.58, 19.31, 20.55 dan 20.98. 
Nilai rata-rata untuk kadar lemak pada perlakuan P1T1 
(perlakuan pertama waktu 10 menit), P1T2 (perlakuan pertama 
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waktu 20 menit), P1T3 (perlakuan pertama waktu 30 menit), 
P2T1 (perlakuan kedua waktu 10 menit), P2T2 (perlakuan 
kedua waktu 20 menit), dan P2T3 (perlakuan kedua waktu 30 
menit) adalah berturut-turut sebagai berikut 33.07, 36.53, 
38.53, 33.25, 37.35 dan 39.82%. Sedangkan nilai rata-rata 
untuk kadar protein pada perlakuan P1T1 (perlakuan pertama 
waktu 10 menit), P1T2 (perlakuan pertama waktu 20 menit), 
P1T3 (perlakuan pertama waktu 30 menit), P2T1 (perlakuan 
kedua waktu 10 menit), P2T2 (perlakuan kedua waktu 20 
menit) dan P2T3 (perlakuan kedua waktu 30 menit) adalah 
berturut-turut sebagai berikut 23.23, 24.49, 26.53, 25.22, 26.31 
dan 27.85%. Nilai data analisis dari kadar air 1.01, 1.37, 1.80, 
dan 6.92. Pada kadar lemak 0.92, 1.58, 33.18, dan 0.28. Dan 
kadar protein 3.55, 10.85, 11.06, dan 0.16.      

Disimpulkan bahwa perlakuan suhu 80oC menyebab 
kan lemak dan protein meningkat. Disarankan lama 30 menit 
dipakai sebagai meningkatkan daging ayam kampung.   
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1. Latar Belakang 

Daging ayam kampung merupakan salah satu jenis 
ternak yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, 
selain ikan dan telur, guna memenuhi kebutuhan proteinnya. 
dan juga mempunyai nilai nutrisi cukup tinggi dibandingkan 
dengan unggas yang lainnya seperti pada ayam broiler. 

Mutu daging mempengaruhi  pada daging dan umur 
ternak tersebut, Dan  dipotong pada umur tua memiliki daging 
yang keras, Sehingga perlu dengan penambahan nanas. Maka 
memerlukan perlakuan khusus dalam proses pengolahannya, 
agar diperoleh daging yang empuk dan enak dimakan. 
Pemberian enzim yang bersifat proteolitik merupakan suatu 
perlakuan khusus untuk mengempukkan daging. Kandungan 
gizinya lengkap seperti protein hewani, air, energi, vitamin 
dan mineral, Sehingga keseimbangan gizi seseorang dapat 
terpenuhi (Hafid, 2008). Komposisi kimia seperti kadar air, 
lemak dan protein setiap 100 gr sekitar 10% kalori, 50% 
protein.   

 Proses pengempukan tersebut dapat dilakukan dengan 
menggunakan bahan pengempuk, antara lain dengan jus atau 
perasan buah nanas muda maupun getah papaya (Santiwati, 
2002). Khusus penggunaan nanas muda didasarkan pada 
kandungan enzim bromelin pada tanaman nanas muda 
tersebut. Bromelin merupakan enzim yang mempunyai sifat 
proteolitik yaitu enzim yang dapat menghidrolisis protein 
menjadi peptida-peptida sederhana dan asam-asam amino 
(Muchtadi dan Sugiono, 1992; Yandri, 1998). Daging ayam 
yang direndam pada larutan ekstrak nanas cenderung 
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mengalami peningkatan protein. Pengaruh perendaman daging 
ayam pada larutan nanas meningkatkan kenaikan protein yang 
disebabkan enzim protease pada nanas memiliki keaktifan 
untuk memecah protein, enzim tersebut mempunyai 
kemampuan membentuk protein baru atau senyawa yang 
menyerupai protein yang disebut plastein dari hidrolisis 
protein (Anonimous, 2002). 

Nanas mengandung  enzim bromelin adalah enzim 
protease yaitu sebagai enzim pencerna protein yang diproduksi 
pankreas, terdiri dari tripsin dan kimotripsin untuk mencerna 
protein menjadi polipeptida dan asam amino. Bromelin pada 
nanas terdapat pada bonggol, kulit, dan tangkainya (Yandri, 
1998). 

Pengovenan atau pemasakan merupakan metode 
pemasakan melalui panas yang dialirkan pada daging secara 
konveksi dalam oven preheated (dipanaskan terlebih dahulu) 
secara tertutup (Soeparno, 2005). Pengolahan oven adalah 
salah satu metode untuk mengurangi kerusakan akibat 
perkembangan mikroorganisme. Selain itu pengovenan juga 
bertujuan untuk mengempukkan daging, mudah dicerna, aman 
bila dikonsumsi dan rasanya menjadi lezat. Suhu yang biasa 
digunakan dalam pengovenan adalah 80oC yang diharapkan 
memberikan kematangan yang pas dalam pengolahan daging. 
Penambahan ekstrak nanas pada daging yang dioven 
memberikan indikasi daging tersebut menjadi lunak dan 
mampu menghidrolisis protein menjadi asam-asam amino 
serta peptida-peptida sederhana. Penelitian ini perlu 
melakukan sesuai dengan proses cara pemasakan daging ayam 
kampung. 
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1.2. Rumusan Masalah 
Bagaimana pengaruh suhu dan lama pengovenan 

tarhadap kualitas kimia daging ayam kampung dengan 
penambahan ekstrak nanas (Ananas comossus L. Merr).     
 
1.3. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 
membuktikan bahwa pengaruh suhu dan lama pengovenan 
terhadap kualitas kimia daging ayam kampung dengan 
perendaman ekstrak nanas (Ananas comossus L. Merr). 
Ditinjau dengan uji kadar air, kadar lemak dan kadar protein 
pada perlakuan suhu dan lama pengovenan.   
 
1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 
sebagai bahan informasi tentang pengaruh suhu dan lama 
pengovenan terhadap kualitas kimia daging ayam kampung 
dengan penambahan ekstrak nanas (Ananas comossus L. Merr) 
dan tentunya akan memberikan pengaruh secara berkualitas 
pada produk pangan tersebut. 
 
1.5 Kerangka Pikir 

Daging ayam kampung merupakan bahan pangan 
yang mempunyai nilai gizi tinggi dan zat nutriennya mudah 
diserap oleh tubuh.  

Nilai nutrisi daging yang tinggi disebabkan karena 
daging mengandung asam amino yang lengkap dan seimbang. 
Kandungan kadar air pada daging ayam sebesar 74,2%, 
kandungan protein sebesar 24,0% dan kadar lemak sebesar 
1,1% (Holland, 1997).  

Proses daging oven akan mengakibatkan proteolisis 
pada berbagai fraksi protein daging oleh enzim. Proteolisis 
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kolagen menjadi hidroksiprolin mengakibatkan shear force 
kolagen berkurang sehingga keempukan daging meningkat 
(Soeparno, 1998). Proteolisis miofibril menghasilkan fragmen 
protein dengan rantai peptida lebih pendek. Semakin banyak 
terjadi proteolisis pada miofibril, maka semakin banyak 
protein terlarut dalam larutan garam encer (Soeparno, 1998). 
Terhidrolisisnya kolagen dan miofibril menyebabkan 
hilangnya ikatan antar serat dan juga pemecahan serat menjadi 
fragmen yang lebih pendek, menjadikan sifat serat otot lebih 
mudah terpisah sehingga daging semakin empuk.   

Bromelin adalah enzim proteolitik yang dapat 
mengkatalis molekul protein kompleks menjadi senyawa 
sederhana yaitu peptida dan asam amino dengan gugus 
sulfhidril protease menghidrolisis ikatan arginin-alanin dan 
alanin-glutamin pada protein daging. Menurut Girindra (1993) 
salah satu faktor yang mempengaruhi aktifitas dalam 
menghidrolisis protein adalah konsentrasi enzim, tingginya 
konsentrasi enzim yang digunakan akan mempengaruhi 
banyaknya substrat yang dapat ditransformasi. Oleh karena itu, 
perlu dilakukan penelitian perendaman daging ayam kampung 
pada larutan ekstrak nanas dengan lama waktu tertentu untuk 
mengetahui perubahan protein. 

Berdasarkan kajian yang ada di atas peneliti untuk 
meneliti hasil pengovenan pada suhu dan lama pengovenan 
terhadap kualitas kimia daging ayam oven terutama kadar air, 
kadar lemak dan kadar protein dengan penambahan ekstrak 
nanas.  
 
1.6 Hipotesis 

Suhu dan lama pengovenan meningkatkan kualitas 
kimia daging ayam kampung. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1. Daging  
Daging merupakan bahan pangan yang mempunyai 

nilai gizi tinggi dan zat nutriennya mudah diserap oleh tubuh. 
Daging termasuk bahan pangan yang mudah rusak, hal ini 
disebabkan oleh komposisi gizinya yang lengkap baik untuk 
manusia maupun untuk mikroorganisme. Nilai nutrisi daging 
yang tinggi disebabkan karena daging mengandung asam 
amino yang lengkap dan seimbang. Kandungan kadar air pada 
ayam kampung sebesar 74,2%, kandungan protein sebesar 
24,0% dan kadar lemak sebesar 1,1% (Holland, 1997). Daging 
juga mengandung air, lemak, karbohidrat dan komponen 
anorganik. Spesifikasi persyaratan mutu daging ayam dapat 
dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Spesifikasi Persyaratan Mutu Daging (SNI, 1992)  
No Karakteristik Mutu I Mutu II Mutu III 
1 Penampakan Agak 

lembab 
Agak kering Kering 

2 Tekstur Lembut 
dan 

kompak 

Agak keras 
dan kurang 

kompak 

Keras dan tidak 
kompak 

3 Warna Merah 
khas 

daging 

Merah khas 
daging 

Merah khas 
daging dan 
heterogen 

4 Umur Muda/de
wasa 

Muda/dewasa Muda/dewasa 

5 Bau Khas 
daging 

Khas daging Khas daging 

6 pH 5,3 – 5,8 5,3 – 5,8 05,3 – 5,7 
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Kualitas merupakan gabungan atribut produk yang 
dinilai secara organoleptik dan digunakan konsumen untuk 
memilih produk. Pada daging dan produk olahan daging, mutu 
daging ditentukan oleh mutu komposisi gizi (rasio antara 
daging non lemak dengan lemak) dan palatabilitasnya yang 
mencakup penampakan, tekstur (juiciness dan keempukan) 
dan flavor. Secara visual, mutu daging dinilai dari warna, 
marbling dan daya ikat air / water holding capacity (WHC). 
Daging dinilai bermutu baik jika memiliki warna dan marbling 
yang seragam pada keseluruhan potongan daging dan dengan 
penampakan permukaan yang kering karena sifat WHC-nya 
yang baik. Keberadaan marbling tidak saja mempengaruhi 
penampakan tetapi juga meningkatkan juiciness, keempukan 
dan flavor produk olahan daging. Sementara itu, mempunyai 
serabut otot yang lebih kecil, sehingga daya ikat air selain 
mempengaruhi penampakan juga akan mempengaruhi 
juiciness dari produk olahan daging (Lawrie, 2003). 

 
2.2. Komposisi Kimia Daging Ayam 
        Menurut Hafsah (2003) bahwa daging ayam memiliki 
kandungan zat-zat makanan berupa protein dan lemak yang 
tidak jauh berbeda jumlahnya dengan kandungan daging itik. 
Sumber protein daging ayam lebih tinggi apabila dibandingkan 
dengan jenis ternak lain (sapi, domba, babi) yaitu dengan 
persentase 20,6%. Komposisi daging ayam dan ternak lainnya 
dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Komposisi daging ayam dan ternak lainnya 

Jenis 
ternak 

Kandungan  (%) Nilai energi/ 
100 g 

Air Protein Lemak Abu 

Itik 68,8 21,4 8,2 1,2 159 (kkal) 

Ayam 73,4 20,6 4,8 1,1 126 (kkal) 

Angsa 68,3 22,3 7,1 1,1 153 (kkal) 

Sapi 63,0 18,7 17,0 0,9 228 (kkal) 

Domba 59,8 14,8 32,2 0,8 268 (kkal) 

Babi 52,2 14,8 32,0 0,8 247 (kkal) 
Sumber : Departemen Kesehatan R.I (1996) 
 

Forrest, Aberle, Hedrik, Judge, dan Merkel dalam 
Soeparno (2005) menjelaskan bahwa otot mengandung protein 
sekitar 19% dengan kisaran 16%-22%, persentase bagian dada 
ayam buras berdasarkan berat karkas adalah  25,45%, 
sedangkan daging dada berjumlah 14,51% dari bobot bagian 
dada (Triyantini, 1997). 

Forrest, Aberle, Hedrik, Judge, dan Merkel dalam 
Soeparno (2005) menjelaskan bahwa otot mengandung protein 
sekitar 19% dengan kisaran 16%-22%, persentase bagian dada 
ayam buras berdasarkan berat karkas adalah  25,45%, 
sedangkan daging dada berjumlah 14,51% dari bobot bagian 
dada (Triyantini dalam penelitian  Iwan, 2006). Persentase 
protein daging dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Persentasi protein pada dada, paha dan kulit ayam ras  
dan buras 

Jenis 
Ayam 

Protein (%) 

Dada 
 

Paha 
 

Kulit 
Ras 

23,05 19,27 11,46 
Buras 

22,70 19,01 13,59 
Sumber : Triyantini dalam penelitian Iwan (2006) 
 
2.3. Buah Nanas 

Buah nanas yang masih hijau atau belum matang 
mengandung bromelin lebih sedikit dibanding buah nanas 
yang sudah matang (Muniarti, 2006). Bromelin  (enzim 
protease) dapat menghidrolisa protein, mengakibatkan lebih 
meningkat (Aeni, 2009). Bromelin merupakan salah satu jenis 
enzim protease sulfhidril yang mampu menghidrolisis ikatan 
peptide pada protein atau polipeptida menjadi molekul yang 
lebih kecil yaitu asam amino. subtrat 100 gram buah nanas 
kupas dan dibuat menjadi ekstrak sehingga dihasilkan 50 ml 
ekstrak nanas (Asryani, 2007). Buah nanas yang masih hijau 
atau belum matang ternyata mengandung bromelin lebih 
sedikit dibandingkan buah nanas segar yang sudah matang. 
Aktifitasnya dipengaruhi oleh kematangan buah, konsentrasi 
dan waktu penggunaan. Kandungan Bromelin dalam buah 
nanas ditunjukkan pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Kandungan Bromelin Dalam Buah Nanas (Muniati, 
2006) 

Bagian buah Jumlah Bromelin (%) dari 
berat Nanas  

Buah untuk masak 0,060 – 0,080 
Daging buah masak 0,080 – 0,125 
Kulit buah 0,050 – 0,075 

Tangkai buah 0,040 – 0,060 
Buah untuk matang 0,040 – 0,060 
Daging buah mentah 0,050 – 0,070 

 
2.4. Pengolahan  

Pengolahan daging ayam dengan menggunakan teknik 
oven bertujuan untuk keaneka ragaman pangan dan bertujuan 
menambah daya simpan. Daging akan mengalami pengerutan 
dan meningkatkan kekerasan, atau untuk meningkatkan 
keempukan dengan enzimatis. Pengovenan adalah salah satu 
metode yang ditujukan untuk mengurangi kerusakan dengan 
perkembangan mikroorganisme karena pemanasan bahan 
pangan dapat mengakibatkan kerusakan pada kontaminan 
yang ada terdapat didalamnya (Lewrie, 2003). Selain itu 
pengovenan juga bertujuan untuk melunakkan/mengempukkan 
daging, mudah dicerna, aman bila dikonsumsi dan rasanya 
menjadi lezat. Untuk mengempukan daging yaitu sebelum 
dilakukan pemanasan terlebih dahulu dilakukan 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 serabut otot dan jaringan ikat serta lepasnya 
keterikatan serabut otot sehingga dihasilkan jaringan lunak.  
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Menurut (Fardiaz, 1993) Setelah daging ayam diolah 
yang sebelumnya direndam pada larutan ekstrak nanas, 
tahapan selanjutnya yakni daging dimasak menggunakan oven 
agar daging tersebut matang merata dan sempurna dari luar 
sampai dalam. Pertama daging dioven pada suhu 70 oC dan 80 
oC, kemudian dioven lagi dengan suhu 105 oC untuk 
menghitung kadar air pada daging ayam tersebut. Pengovenan 
merupakan salah satu metode pengolahan mengunakan panas 
lama dan waktu mempengaruhi kualitas daging oven 
dibedakan menjadi 4 yaitu :   

a. Very rare : Setiap sisi daging dimasak sampai bagian luarnya 
berwarna merah (± 2 menit) sementara bagian dalamnya masih 
merah mentah dan tingkat kematangannya 5%. 

b. Rare : Setiap sisi daging dimasak sampai bagian luarnya mulai 
agak matang (± 3 menit) sementara bagian dalamnya masih 
merah mentah dan tingkat kematangannya diatas 10%. 

c. Medium Rare : Pada tahap ini daging sudah setengah masak, 
bagian luarnya mulai berwarna kecoklatan (± 5 menit) 
sementara bagian dalamnya masih berwarna agak kemerahan 
dengan sedikit semburat coklat dan tingkat kematangannya 
40%. 

d. Medium : Pada tahap ini daging sudah ¾ matang bagian 
luarnya sudah matang. Tetapi bagian dalamnya belum terlalu 
matang (± 12 menit) tandanya waktu ditekan dengan bagian 
ujung jari tingkat kematangan 50%.  Kemudian suhu dan lama 
pemasakan juga memegang peranan penting pada perubahan 
komponen jaringan ikat pada daging. Konversi  kolagen 
menjadi gelatin diatas temperatur 60oC akan meningkatkan 
keempukan daging. Pemasakan dalam waktu lama dan 
temperatur rendah untuk daging yang mengandung jaringan 
ikat tinggi, dan pemasakan dalam waktu singkat pada 
temperatur internal yang rendah untuk daging yang 
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mengandung jaringan ikat rendah, dapat meningkatkan 
keempukan daging masak. 
 
2.5. Lama Pemasakan  

Pemasakan daging ayam pada temperatur dan jangka 
waktu yang berbeda akan menghasilkan perbedaan kualitas, 
baik kualitas fisik maupun organoleptik dan gizi. Misal warna, 
susut masak, pH, keempukan dan panjang sarkomer 
dipengaruhi oleh temperatur pemasakan yang berbeda 
(Soeparno, 2005). Pemasakan akan meningkatkan keempukan, 
sedangkan lama pemasakan berpengaruh terhadap kolagen. 
Menurut hasil penelitian Sudrajat (2003) perlakuan pemasakan  
akan mempengaruhi kualitas daging karena panas akan 
menguapkan air, mendegradasi protein, dekomposisi asam 
amino dan mengakibatkan jaringan ikat mengalami 
pengembangan sehingga akan mempengaruhi keempukan serta 
kesan jus daging, daya ikat air (WHC) dan komposisi kimia 
seperti kadar air dan lemak. Suhu dan lama pemasakan 
memegang peranan penting pada perubahan komponen 
jaringan ikat pada daging. Otot dengan potensi keempukan 
yang tinggi memerlukan suhu pemasakan dan waktu 
pemasakan yang cepat. Sebaliknya pada otot yang dalam 
keadaan mentah memperlihatkan kekerasan yang berarti 
memerlukan waktu pemasakan yang cukup lama (Abustam a,  
2005). 
 
2.6. Uji Kadar Air 
       Komposisi air dan lemak dalam tubuh ternak sangat 
dipengaruhi oleh umur ternak dan kandungan zat makanannya. 
Menurut Winarno (1993) menyatakan bahwa kadar air 
menurun dengan bertambahnya umur ternak, sebaiknya kadar 
lemak berkecenderungan naik sampai stadium kedewasaan 
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tercapai. Kadar air daging mencapai 75% dalam tubuh ternak. 
Pengangkutan yang kurang baik serta perlakuan yang kasar 
mempengaruhi kadar air dan glikogen. Kehilangan kadar air 
merupakan perubahan penting yang disebabkan oleh keadaan 
kelelahan atau kelaparan dalam periode sebelum pemotongan. 
Berkurangnya kadar air akan mempengaruhi berat karkas yang 
terjadi karena adanya pengurangan lemak dan jaringan otot 
untuk menghasilkan energi serta kehilangan daya pengikat air 
dalam jaringan otot (Padaga dan Purnomo, 1996)  
 
2.7. Uji Kadar Lemak 

Lemak terdiri dari dua jenis yaitu lemak jenuh yang 
banyak mengandung asam lemak tanpa ikatan rangkap dan 
lemak tidak jenuh yang banyak mengandung asam lemak 
berikatan rangkap. Kedua jenis lemak ini keberadaannya 
hampir selalu diikuti oleh senyawa setrol yang disebut 
kolesterol (Legowo, 2004). 

Menurut Winarno (1992) kadar lemak daging secara 
umum berkisar antara 5-40% tergantung jenis, spesies, umur 
dan aktivitas ternak. Ditinjau dari kemudahan proses 
pencernaan, lemak terbagi 3 golongan, yaitu lemak yang 
mengandung asam lemak tak jenuh ganda yang paling mudah 
dicerna, lemak yang mengandung asam lemak tak jenuh 
tunggal yang mudah dicerna dan lemak yang mengandung 
asam lemak jenuh yang sulit dicerna (Anonimus, 2006). 

 
2.8. Uji Kadar Protein  

Protein adalah kelompok zat makanan yang sangat 
penting sehingga dalam bahan pangan umumnya dipakai untuk 
mengukur kualitas bahan pangan. Protein daging mempunyai 
peranan yang cukup besar dalam pengolahan daging karena 
dapat memberikan efek pada penampilan produk akhir yaitu 
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dengan adanya interaksi antara protein dengan air, protein 
dengan protein dan protein dengan lemak (Winarno, 1992). 
Winarno (1993) berpendapat bahwa protein adalah senyawa 
organik besar, yang mengandung atom karbon, hidrogen, 
oksigen dan nitrogen. Beberapa diantaranya mengandung 
sulfur, fosfor, besi atau mineral lain. Protein disusun dari 23 
atau lebih unit yang sederhana yang disebut asam amino, 
artinya protein tersebut mengandung gugus asam atau 
karboksil (-COOH) dan gugus amino (-NH2) yang bersifat 
basa sehingga menyebabkan protein bersifat amfoter yaitu 
mampu bersifat dan bereaksi sebagai asam dan basa. 

Kualitas protein ditentukan oleh komposisi asam 
amino, sehingga protein memiliki kualitas yang beraneka 
ragam tergantung sampai seberapa jauh protein dapat 
menyediakan asam-asam amino esensial yang memadai 
(Andarwulan dan Hariyadi, 2004). Protein daging secara 
umum terbagi atas protein yang larut dalam air atau larutan 
garam kental yakni protein sarkoplasma, protein yang larut 
dalam larutan garam kental yakni protein miofibrilar dan yang 
tidak larut dalam larutan garam kental yakni protein jaringan 
pengikat. 

Protein yang terdapat dalam bahan pangan mudah 
mengalami perubahan-perubahan, antara lain: 
1. Dapat terdenaturasi oleh perlakuan pemanasan. 
2. Dapat terkoagulasi atau mengendap oleh perlakuan 

pengasaman. 
3. Dapat mengalami dekomposisi atau pemecahan oleh 

enzim-enzim proteolitik. 
4. Dapat bereaksi dengan gula reduksi, sehingga menyebab  
  kan terjadinya warna coklat. 

Denaturasi protein dapat diartikan suatu perubahan 
atau modifikasi terhadap struktur sekunder, tersier dan 
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kuartener molekul protein tanpa terjadinya pemecahan ikatan-
ikatan kovalen. Karena itu denaturasi dapat diartikan suatu 
proses terpecahnya ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, 
ikatan garam dan terbukanya lipatan atau wiru molekul protein 
(Winarno, 1992). Panas dapat digunakan untuk mengacaukan 
ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik non polar. Hal ini 
terjadi karena suhu tinggi dapat meningkatkan energi kinetik 
dan menyebabkan molekul penyusun protein bergerak atau 
bergetar sangat cepat sehingga mengacaukan ikatan molekul 
tersebut. Pemanasan akan membuat protein bahan 
terdenaturasi sehingga kemampuan mengikat airnya menurun. 
Hal ini terjadi karena energi panas akan mengakibatkan 
terputusnya interaksi non-kovalen yang ada pada struktur 
alami protein tapi tidak memutuskan ikatan kovalennya yang 
berupa ikatan peptida. Proses ini biasanya berlangsung pada 
kisaran suhu yang sempit (Ophardt, 2003).  
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BAB III 
MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 
 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknologi 

Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya dan 
Universitas Muhammadyah Malang. Pelaksanaan dari bulan 
Maret sampai dengan April 2012. 
 
3.2. Materi Penelitian 

Materi penelitian yang digunakan adalah daging ayam 
yang berasal dari ayam kampung jantan yang berumur 32 
minggu (8 bulan). Bahan yang digunakan adalah daging 
bagian dada, buah nanas yang berumur 12 minggu (3 bulan). 
Sebagai pengekstrak, kain kassa, kertas whatman no.42, 
petroleum eter, Na2SO4, HgO, H2SO4, NaOH, MM, HCl, 
H3BO3 dan aquadest. Sedangkan alat yang digunakan dalam 
penelitian adalah z oven dengan (merek sanyo), dekstruksi, 
perangkat destilasi, buret, statif, klem, karet hisap, perangkat 
soxhlet, desikator, timer, baskom, pisau, telenan, gelas ukur, 
saringan, blender dengan (merek philip), sendok, erlenmeyer, 
timbangan  analitik (Mettle Toledo), labu didih Kjeldahl 
(Merck), beaker glass dan pipet ukur.  
 
3.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
percobaan dengan menggunakan rancangan acak kelompok 
(RAK) faktorial dengan 2 perlakuan dan 3 ulangan. Faktor 
perlakuan pertama adalah suhu pengovenan dengan 70oC (P1) 
dan 80oC (P2). Faktor perlakuan kedua adalah lama 
pengovenan (T) yang terdiri dari 3 tingkat yaitu 10 menit (T1), 
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20 menit (T2) dan 30 menit (T3). Setiap perlakuan diulang 
sebanyak 3 kali. Adapun susunan perlakuan pada percobaan 
ini dapat dilihat pada Tabel 5.  
 
Tabel 5. Percobaan dua faktor RAK yang digunakan pada 

penelitian 

Perlakuan Kelompok 

Suhu Waktu I II III 

 
T1 (10 
menit) P1T1U1 P1T1U2 P1T1U3 

P1  
T2 (20 
menit) P1T2U1 P1T2U2 P1T2U3 

 
T3 (30 
menit) P1T3U1 P1T3U2 P1T3U3 

 
T1 (10 
menit) P2T1U1 P2T1U2 P2T1U3 

P2  
T2 (20 
menit) P2T2U1 P2T2U2 P2T2U3 

 
T3 (30 
menit) P2T3U1 P2T3U2 P2T3U3 

Keterangan : 
P1 : suhu pengovenan pertama 70oC 
P2 : suhu pengovenan kedua 80oC 
T1 : waktu pengovenan pertama 10 menit 
T2 : waktu pengovenan kedua 20 menit  
T3 : waktu pengovenan ketiga 30 menit 
 
3.4. Tahap Penelitian  

Prosedur penelitian tentang pengaruh suhu dan lama 
pengovenan terhadap kualitas kimia daging ayam kampung 
dengan penambahan ekstrak nanas. Dengan lama waktu 
pengovenan (T1) 10 menit, (T2) 20 menit dan (T3) 30 menit, 
kemudian diukur kadar air, kadar lemak dan kadar protein.  
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3.4.1. Pembuatan Ekstrak Nanas 
Nanas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

nanas yang setengah matang kemudian dikupas, dipotong dan 
dihaluskan dengan cara diblender lalu dipisahkan antara ampas 
dan larutan dengan cara dipress dengan kain kassa kemudian 
disaring dengan saringan kertas whatman no. 42 begitu 
didapatkan hasil ekstrak nanas. Kosentrasi ekstrak nanas 20% 
= 20 ml air nanas : 80 ml aquades 
3.4.2. Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 
kadar air, kadar lemak, dan kadar protein.  
Kadar air menurut SNI 01-2354.2-2006 (Lampiran 1) 
Kadar lemak menurut Apriyantono dkk, 1999 (Lampiran 2) 
Kadar protein menurut (AOAC, 1997) (Lampiran 3) 
Metode  Soxhlet Extraction (Metode AOAC, 1997). Official 

Methods of Analysis of the Association of 
Official Analytical Chemists. Association of 
Official Analytical Chemists. Washington, DC  

Menggunakan Metode Semi Micro Kjeldahl AOAC, 1997. 
                         Official Methods of Analysis of the 

Association of Official Analytical Chemists. 
Association of Official Analytical Chemists. 
Washington, DC  
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Gambar 1. Pembuatan Ekstrak  Nanas (Asryani, 2007). 
 
 
 
 
 
 

Nanas 

Dipilih sampel setengah matang  

Dikupas dan dipotong 
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3.4.3 Diagram Penelitian 
 

                                                                                                                             
             
                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Diagram Alir Penelitian 
 
 
 
 
 

Daging dada ayam berat 
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(20%) dalam suhu (70o dan 80o ) dan 

lama pengovenan (10 menit), (20 

menit) dan (30 menit). 

Ditiriskan selama 15 menit 

Daging ayam hasil 
rendaman 

lemak Analisa Uji kadar 
air, kadar  , kadar 
protein.  

Hasil 

Kemudian disiapkan alat oven dan 
dinyalakan. daging dimasukkan 
kedalam oven, suhu diatur 70oC dan 
80oC dengan lama 10, 20 dan 30 
menit  
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3.5. Analisis Data 
Data yang diperoleh pada penelitian dianalisis dengan 

analisis ragam (ANOVA), jika terdapat perbedaan yang nyata 
atau sangat nyata di antara perlakuan, maka dilanjutkan 
dengan Uji Jarak Berganda Duncan (Yitnosumarto, 1991). Uji 
kimia yang digunakan adalah kadar air, kadar lemak dan kadar 
protein. 
 
3.6. Batasan Istilah 

Larutan ekstrak Nanas : larutan yang didapat dari 
nanas dengan cara diparut dan disaring. Diasumsikan sebagai 
sumber dari bromelin untuk pengempukan daging 
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BAB lV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
        4.1. Uji Kadar Air Daging Ayam Oven 

Hasil pengamatan dan analisis ragam kadar air daging 
ayam oven diperlihatkan pada Lampiran 6. Rata-rata nilai 
kadar air daging ayam oven yang telah direndam dengan 
ekstrak nanas ditunjukkan pada Tabel 6. Data hasil analisis 
menunjukkan bahwa kadar air daging ayam menjadi menurun 
setelah dioven suhu 80oC dengan lama pengovenan 30 menit.   

 
Tabel 6. Pengaruh Perlakuan Terhadap Kadar Air (%)  

Suhu 
pengovenan 

Lama pengovenan (menit) Rata-Rata 
(%) 

10 20 30 
70oC 22,13 ±0,02a 17,70 ±0,44d 18,58±1,03cd 19,47 ± 2,35 

80 oC 19,31 ±1,87c 20,55 ±1,07b 20,98 ± 2,68b 20,28 ± 0,87 
Rata-Rata 20,72 ± 1,99 19,13 ± 2,02 19,78 ± 1,70  

                       Keterangan: superskrip c, cd dan d pada kolom dan baris yang  
sama menunjukkan perbedaan notasi menunjukkan 
pengaruh yang nyata (P<0,05)  

 
 Pada Tabel 6 menunjukkan pengaruh interaksi antara 

suhu pengovenan dengan lama pengovenan menunjukkan 
pengaruh yang nyata (P<0,05). Kadar air yang nilainya paling 
tinggi diperoleh dari perlakuan P1T1 22,13% ± 0,02 yaitu pada 
suhu pengovenan 70 oC dengan lama pengovenan 10 menit. 
Sedangkan kadar air yang nilainya paling rendah diperoleh 
dari perlakuan P1T2 yaitu sebesar 17,70% ± 0,44 yaitu pada 
suhu pengovenan 70 oC dengan lama pengovenan 20 menit. 
Kosentrasi perbedaan yang nyata antara interaksi P2 (suhu 80 
oC) dengan T1 (lama pengovenan 10 menit), P1 (suhu 70 oC) 
dengan T3 (lama pengovenan 30 menit) dan P1 (suhu 70 oC) 
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dengan T2 (lama pengovenan 20 menit). Perlakuan kedua 
waktu 10 menit (P2T1) sebesar 19,31% ± 1,87. Perlakuan 
pertama waktu 30 menit (P1T3) sebesar 18,58% ± 1,03. 
Sedangkan perlakuan pertama waktu 20 menit (P1T2) sebesar 
17,70% ± 0,44. Semakin lama waktu pengovenan daging ayam 
maka kadar air nya akan semakin turun sebab air terus 
menguap. Hal ini dikarenakan perbedaan lama pengovenan 
terhadap daging ayam.  

Pengovenan bertujuan menganalisis untuk menghitung 
kadar bahan organik dan kadar abu yang ada pada bahan 
makanan. Susut masak kisaran 5,13%. Apabila kadar air pada 
pengovenan daging ayam rendah, maka kadar bahan organik 
(lemak dan protein) cenderung tinggi.  

Pengaruh umur dan bobot terhadap komposisi air dan 
lemak tubuh ternak sangat dipengaruhi oleh umur hewan dan 
kandungan zat makanannya. Menurut Nurmawan (2003), 
bahwa kadar air menurun dengan bertambahnya umur ternak, 
sebaliknya kadar lemak tubuh berkecenderungan naik sampai 
kedewasaan tercapai. Komponen dalam daging dipengaruhi 
oleh kondisi pengangkutan yang kurang baik serta hewan 
diperlakukan tidak baik. Komponen yang paling dipengaruhi 
adalah kadar air dan glikogen. Menurut Winarno (1992), 
bahwa air untuk ternak terdapat di minum, air terkandung di 
dalam makanan dan air metabolik yang didapat sebagai hasil 
dari oksidasi makanan dan sintesa dari molekul yang komplek 
di dalam tubuh. 
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4.2. Uji Kadar Lemak Daging Ayam Oven 
Hasil pengamatan dan analisis ragam kadar lemak 

daging ayam oven  diperlihatkan pada Lampiran 7.  Rata-rata 
nilai kadar lemak daging ayam oven  ditunjukkan pada Tabel 
7. Data hasil analisis menunjukkan bahwa kadar lemak daging 
ayam menjadi meningkat setelah dioven suhu 80oC dengan  
lama pengovenan 30 menit.   
 
Tabel 7. Pengaruh Perlakuan Terhadap Kadar Lemak (%)  

Suhu 
pengovenan 

Lama pengovenan (menit) Rata-Rata 
(%) 

10 20 30 
70 oC 33,07 ± 1,44 36,53 ± 0,58 38,53 ± 1,26 36,04 ± 2,76 
80 oC 33,25 ± 0,36 37,35 ± 0,66 39,82 ± 2,31 36,81 ± 3,32 

Rata-Rata 33,16 ±0,13a 36,94 ± 0,58b 39,18 ±0,91c  

                       Keterangan: Superskrip a, b dan c pada kolom dan baris yang 
sama menunjukkan perbedaan  yang sangat nyata 
(P<0,01)  

 
Pada Tabel 7 menunjukkan perlakuan pengaruh lama 

pengovenan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar lemak 
ayam kampung oven. Peningkatan kadar lemak terlihat pada 
perlakuan T1 (10 menit) 33,1h6% ± 0,13 sampai dengan T3 
(30 menit) 39,18% ± 0,91. Hal ini disebabkan Semakin lama 
waktu pengovenan, maka kadar lemak semakin meningkat dan 
sebaliknya kadar air semakin menurun. Karena pada proses 
pengovenan disini air yang ada pada daging akan menguap 
dan menyisakan bahan organik seperti lemak. Pengaruh dari 
masing-masing perlakuan (suhu dan lama pengovenan) 
memberikan nilai kadar lemak yang tinggi menunjukkan 
adanya perbedaan yang nyata. Sedangkan pengaruh interaksi 
(suhu dan lama pengovenan masing-masing tidak memberikan 
pengaruh selama proses pengovenan, sehingga kadar lemak 
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daging oven memberikan pengaruh yang sangat nyata. 
Menurut hasil penelitian Sudrajat (2003) perlakuan pemasakan  
akan mempengaruhi kualitas daging karena panas akan 
menguapkan air, mendegradasi protein, dekomposisi asam 
amino dan mengakibatkan jaringan ikat mengalami 
pengembangan sehingga akan mempengaruhi keempukan serta 
kesan jus daging, daya ikat air (WHC) dan komposisi kimia 
seperti kadar air dan lemak. Kadar lemak cenderung 
meningkat seiring bertambahnya umur ternak sampai 
mencapai stadium kedewasaan. Ditambahkan oleh Winarno 
(1993), bahwa jumlah kandungan air pada bahan pangan 
sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan 
mikroorganisme. Pertumbuhan mikroorganisme tidak pernah 
terjadi tanpa adanya air. Sebab proses pengovenan semakin 
lama pada daging ayam maka lemak tidak ikut menguap 
karena daya ikat lemak pada daging yang lebih baik 
dibandingkan dengan daya ikat air. Dan juga dipengaruhi oleh 
suhu pemasakan pada daging ayam.  Lemak adalah senyawa 
organik berminyak atau berlemak yang tidak larut di dalam 
air, tetapi larut dalam eter, kloroform dan benzena (Anggorodi, 
1994; Lehninger, 1997). Lemak dapat dibagi menjadi dua 
golongan pertama ialah golongan trigliserida sederhana atau 
lemak netral yang terdapat di bawah kulit dan rongga badan 
yang merupakan sumber penyimpanan energi. Golongan 
kedua ialah lemak majemuk seperti phospholipid yang 
merupakan bagian penting untuk tubuh dalam proses 
metabolisme (Muchtadi dan Sugiyono, 1992).  

Telah diketahui bahwa unggas yang lebih tua 
umumnya mempunyai kadar lemak daging yang lebih tinggi. 
Diperoleh kadar lemak daging sebesar 22,7 % pada umur 42 
hari, sedangkan pada umur 56 hari diperoleh kadar lemak 
daging sebesar 25,6 % (Santoso dan Tanaka, 2000). Griffith,S. 
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et al. (1998), menyatakan bahwa antara umur 4 dan 8 minggu 
terjadi peningkatan kadar lemak daging sebesar 12 % 
sementara kadar lemak abdomen meningkat sebesar 40 %. 

Daging ayam mengandung lemak relatif rendah, yang 
terdiri dari asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Banyak asam 
lemak esensial yaitu polyunsaturated fatty acids yang meliputi 
asam linolenat dan arakhidonat (Muchtadi dan Sugiyono, 
1992).         
 
4.3. Uji Kadar Protein Daging Ayam Oven 

 Hasil pengamatan dan analisis ragam kadar protein 
daging ayam oven diperlihatkan pada Lampiran 8.  Rata-rata 
nilai kadar protein daging ayam oven ditunjukkan pada Tabel 
8. Data hasil analisis menunjukkan bahwa kadar protein 
daging ayam menjadi meningkat setelah dioven suhu 80oC 
dengan lama pengovenan 30 menit.   

 
Tabel 8. Pengaruh Perlakuan Terhadap Kadar Protein (%)  

Suhu 
pengovenan 

Lama pengovenan (menit) Rata-Rata 
(%) 

10 20 30 
70 oC 23,23±0,47 24,49±0,97 26,53±1,46 24,75±1,67a 
80 oC 25,22±0,95 26,31±1,11 27,85±2,21 26,46±1,32b 

Rata-Rata 24,23±1,41a 25,40±1,29b 27,19±0,93c  

                      Keterangan: - Superskrip a dan b pada kolom yang sama 
menunjukkan perbedaan yang sangat nyata. 

  (P<0,01) 
- Superskrip a, b dan c pada baris yang sama 

menunjukkan perbeda nyata atau berbeda yang 
sangat nyata (P<0,01)  

 
Pada Tabel 8 menunjukkan kenaikan kadar protein 

pada bagian dada daging ayam kampung yang ditambahkan 
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ekstrak nanas dengan suhu pengovenan yang berbeda. 
Perlakuan P1 (suhu 70 oC) 24,75% ± 1,67 berbeda sangat 
nyata dengan perlakuan P2 (suhu 80 oC) 26,46% ± 1,32. 
Perlakuan lama pengovenan berbeda sangat nyata terhadap 
kadar protein daging ayam kampung yang direndam ekstrak 
nanas. Perlakuan T1 (10 menit) 24,23% ± 1,41, T2 (20 menit) 
25,40 ± 1,29 dan T3 (30 menit) 27,19 ± 0,93. Hal ini 
disebabkan karena protein sebenarnya akan terdenaturasi 
apabila dipanaskan pada suhu tertentu (>50 oC). Pengaruh dari 
masing-masing perlakuan (suhu dan lama pengovenan) 
memberikan nilai kadar protein yang tinggi menunjukkan 
adanya perbedaan yang sangat nyata. Pada penelitian ini, 
kadar protein meningkat seiring bertambahnya suhu dan lama 
pengovenan. Pengaruh interaksi (suhu dan lama pengovenan) 
masing-masing memberikan pengaruh selama proses 
pengovenan, sehingga tidak memberikan pengaruh yang tidak 
nyata.  Daging ayam yang direndam pada larutan ekstrak 
nanas cenderung mengalami peningkatan protein. Pengaruh 
perendaman daging ayam pada larutan nanas meningkatkan 
kenaikan protein yang disebabkan enzim protease pada nanas 
memiliki keaktifan untuk memecah protein, enzim tersebut 
mempunyai kemampuan membentuk protein baru atau 
senyawa yang menyerupai protein yang disebut plastein dari 
hidrolisis protein (Anonimus, 2002).  

Menurut Reed (2002) bahwa salah satu faktor yang 
mempengaruhi aktifitas dalam  menghidrolisa protein adalah 
konsentrasi enzim, semakin tinggi konsentrasi enzim yang 
ditambahkan maka makin besar pula kecepatan reaksinya, 
tetapi pada batas-batas tertentu hasil hidrolisis yang diperoleh 
akan konstant dengan meningkatnya konsentrasi enzim, hal ini 
disebabkan oleh penambahan enzim sudah tidak efektif  lagi. 
Enzim proteolitik atau enzim protease adalah enzim yang 
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dapat memecah molekul-molekul protein dengan cara 
menghidrolisa ikatan peptida menjadi senyawa-senyawa yang 
lebih sederhana seperti proteosa, pepton, polipeptida, dipeptida 
dan sejumlah asam amino. Menurut Aggorodi (1995) bahwa 
kualitas kandungan protein bahan makanan tergantung dari 
komposisi asam aminonya dan tergantung pula bagaimana 
asam-asam amino tersebut digunakan oleh ternak. 

 Proses pemasakan daging dengan menggunakan suhu 
tinggi akan menyebabkan denaturasi protein sehingga terjadi 
koagulasi dan menurunkan daya ikat air. Berhubungan dengan 
susut masak, bila daya ikat air tinggi nilai susut masak akan 
menurun. Susut masak dipengaruhi oleh serabut otot waktu 
pemasakan, pemasakan berlebih saat pengilingan (Davidek, 
1990) faktor lain yang berpengaruh pada saat suhu denaturasi 
sebagian besar protein berkisar 55-75oC (DeMan, 1997). 
Denaturasi yang pertama terjadi pada suhu 45oC yaitu 
denaturasi miosin dengan adanya pemendekan otot.  Selama 
pemanasan dengan suhu tinggi  (Davidek, 1990)  sehingga 
mengalami susut masak antara 5,13% dan mempunyai pH 
normal kisaran 5,4 - 5,9 sehingga sangat mudah busuk karena 
merupakan pH yang ideal bagi pertumbuhan dan 
perkembangbiakan bakteri. Pemanasan dalam pengovenan 
akan  menyebabkan peningkatan pH sehingga daging memiliki 
kekuatan terhadap pembusukan (Cross dan Overby, 1998).  
            Dada daging ayam kampung segar mempunyai kadar 
air rata-rata 21,50%. Pada pH daging ayam segar dengan 
perlakuan pertama suhu 70 oC P1T1 6,37% P1T2 6,13% dan 
P1T3 6,03%. Perlakuan kedua suhu 80 oC P2T1 6,4% P2T2 
6,3% dan P2T3 6,1%. Soeparno (1998), menyatakan bahwa 
pemanasan kering dengan suhu yang konstan meningkatnya 
lama pemasakan akan diikuti dengan kenaikan pH daging dan 
diikuti dengan meningkatnya keempukan. 
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Daging yang diberi perlakuan dengan pemanasan 
dengan metode pemasakan kering seperti pengovenan ataupun 
metode pemasakan basah akan menaikkan nilai pH daging 
segar setelah penyembelihan (Suradi, 2004). Pemasakan pada 
temperatur dan jangka waktu yang berbeda akan menghasilkan 
perbedaan kualitas daging, baik kualitas fisik misalnya pH, 
cooking loss, keempukan  dan panjang sarkomer (Soeparno, 
2005).  
          Menurut penelitian dari Nikmaram, Yarmand, 
Emamjomeh dan Darehabi (2011), pemasakan pada 
pengovenan dengan lama dan suhu tertentu dapat 
mempengaruhi kualitas kimia daging. pH daging ayam yang 
dimasak dengan suhu 70 dan 80 0C menggunakan metode 
pengovenan perlakuan pertama suhu 70 oC P1T1 memiliki 
nilai pH 6,37  dengan lama 10 menit, P1T2 pH 6,13 dengan 
lama 20 menit dan P1T3 pH 6,03 dengan lama 30 menit. 
sedangkan pada suhu 80 oC  P2T1 memiliki nilai pH 6,4 
dengan lama 10 menit, P2T2 pH 6,3 dengan lama 20 menit 
dan P2T3 pH 6,1 dengan lama 30 menit. Nilai pH digunakan 
untuk menentukan suatu produk daging yang bersifat asam, 
netral atau basa. pH daging tidak dapat diukur segera setelah 
pemotongan (biasanya dalam waktu 45 menit) untuk 
mengetahui penurunan awal (Soeparno, 2005).  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1. Kesimpulan  
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa: 
  

1.  Perlakuan suhu 80oC menyebabkan  kadar lemak dan protein 
daging meningkat.  

2. Kualitas kimia daging ayam kampung dilihat dari kadar air, 
kadar lemak mengalami konsentrasi yang berbeda.    

 
5.2. Saran 
 Disarankan pada penelitian berikutnya menggunakan 
lama pengovenan selama 30 menit yang bertujuan untuk 
meningkatkan daging ayam kampung. 
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Lampiran 1. Prosedur Pengukuran Kadar Air 
 

1. Suhu oven 105-110oC. 
2. Cawan kosong dimasukkan oven minimal 2 jam 
3. Cawan kosong dipindahkan dalam desikator 30 menit 

sampai mencapai  suhu ruang, dan timbang bobot 
cawan kosong (A) 

4. Sampel ditimbang ± 2 gram ke dalam cawan (B) 
5. Cawan yang telah berisi sampel dimasukkan dalam 

oven suhu 105-110oC selama 16-24 jam 
6. Cawan dipindahkan dengan alat penjepit ke dalam 

desikator selama ± 30 menit, kemudian timbang (C) 
7. Pengujian minimal dilakukan dua kali (duplo) 

 
      % Kadar Air = ���������	�
����
����������	�
�����

���������	�
����	�
����

�x 100%
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Lampiran 2. Prosedur Pengukuran Kadar Lemak 
 

5. Bahan yang telah dihaluskan, ditimbang dengan teliti 
sebanyak 2 gr. 

6. Sampel dimasukkan ke dalam tabung ekstraksi soxhlet 
dalam thimble. 

7. Air pendingin dialirkan melalui kondensor. 
8. Tabung ekstraksi dipasang pada alat destilasi soxhlet 

dengan pelarut PE secukupnya selama 4-8 jam, setelah 
residu dalam tabung diaduk, ekstraksi dilanjutkan lagi 
selama 2 jam dengan pelarut yang sama. 

9. PE yang telah mengandung ekstrak lemak 
dipindahkan dalam botol timbang yang bersih 
kemudian diuapkan dengan penangas air sampai 
sedikit pekat, dilanjutkan pengeringan dalam oven 
100oC sampai beratnya konstan. 

10. Berat residu dalam botol timbang dinyatakan sebagai 
berat lemak. 
Perhitungan : 
 Kadar Lemak (%) = X-Y x 100% 

                                                           X 
           Keterangan : 
           X : Berat awal sampel sebelum dimasukkan dalam    

Soxhlet 
           Y :  Berat akhir sampel setelah di Soxhlet 
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Lampiran 3. Prosedur pengukuran kadar protein  
 

1. Sampel ditimbang sebanyak 3 gr dan dimasukkan ke 
dalam labu kjeldahl ditambahkan 0,5 tablet Kjeldahl dan 
15 ml H2SO4 pekat untuk blanko tanpa sampel 
kemudian didestruksi pada lemari asam dengan suhu 
200-250 oc selama kurang  lebih 2-3 jam (sampai 
warnanya hijau jernih) 

2. Hasil destruksi ditambahkan air destilasi 50 ml 
kemudian dipindahkan ke dalam erlemenyer dan 
ditambahkan 40 % NaoH sampai mencapai 90 ml, 
selanjutnya didestilasi dan destilat 50 ml asam borax 3 
% ditambahkan 2-5 tetes indikator pp, destilasi diakhiri 
setelah destilat diperoleh sebanyak 150 ml. 

3. Destilat, yang diperoleh dititrasi menggunakan 0,2 N 
H2SO4 sampai warna berubah menjadi warna merah 
muda  

4.  % kadar protein dapat dihitung dengan cara sebagai 
berikut :  

( )
lberatsampe

nkotitrasiblaampelmltitrasis
N

−=% x n x 14 x 100 % 

           
% kadar protein :   % N x factor koreksi protein (6,25)  

 
Keterangan :   n = normalitas H2SO4 untuk titrasi  
          14 = BMnitrogen  
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Lampiran 4. Penentuan Kadar Lemak  
 
Prinsip:  
Lemak yang ada dalam bahan diekstrak dengan menggunakan 
pelarut lemak, seperti petroleum eter, heksan, kloroform dan 
lain-lain dengan alat Soxhlet sehingga dapat dilakukan 
ekstraksi secara kontinyu. Lemak yang terlarut ditampung 
dalam gelas kimia yang telah ditimbang sebelumnya untuk 
kemudian diuapkan pelarut organiknya sehingga didapatkan 
residu lemak.  
Cara Kerja: 
Timbang bahan dengan teliti sebanyak 2 g, kemudian haluskan 
dengan mortal-martil dan masukkan dalam bungkus kertas 
saring dan masukkan dalam ekstraktor Soxhlet. Pasang 
pendingin balik dan labu penampung pelarut, tambahkan 
pelarut petroleum eter secukupnya. Panaskan Soxhlet dan 
lakukan esktraksi selama 4 jam. Setelah 4 jam, tuang semua 
pelarut dalam gelas kimia yang telah ditimbang sebelumnya 
(a), uapkan pelarut dalam oven pada suhu 50 C sampai pelarut 
habis. Dinginkan gelas kimia dalam desikator dan timbang 
massa gelas kimia (b). Hitung kadar lemak (%) dengan rumus:  

Lemak (%) =�����������	
�–��������������
�������

� ���� 

Keterangan : W : berat  
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Lampiran 5. Penentuan Kadar Protein  
 
Prinsip : 
Protein dalam bahan didestruksi untuk mengikat gugus amina 
dari protein yang berasal dari asam amino. Gugus amina diikat 
oleh NaOH menjadi NH4OH yang kemudian didestilasi untuk 
memisahkan amonianya. Amonia diikat oleh H3BO3 pada saat 
destilasi. Amonium boraks yang merupakan destilat ini 
kemudian dititrasi dengan menggunakan standar HCl. 
Cara kerja : 

a. Haluskan bahan 
b. Timbang bahan sebanyak 0.5 g. Untuk bahan cair 

ambil 2 ml bahan 
c. Masukkan bahan ke dalam tabung Kjeldahl, lalu 

tambahkan 2 ml H2SO4 dan tambahkan 2 gram 
campuran Na2SO4 – HgO (20:1) untuk katalisator 

d. Didihkan sampai jernih (kurang lebih 4 jam) dan 
lanjutkan pendidihan 30 menit lagi.  

e. Setelah dingin tambahkan 35 ml aquades dan 
tambahkan 8.5 ml NaOH 45% dan lakukan destilasi, 
destilat ditampung dalam 6.5 ml H3BO3 4% yang telah 
diberi tetesan indikator MM atau MB dan tampung 
sebanyak 25 ml 

f. Titrasi destilat yang diperoleh dengan HCl 0.02 N atau 
yang sesuai 

g. Protein  

(%)= fp
1000bahan g

100%25,614,008HCl N titrasiml ×
×

××××
 

            Keterangan : N = normalitas HCl untuk titrasi  
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 Lampiran 6. Kadar Air Daging Dada Ayam Kampung Setelah Oven 

 
Perlakuan Kelompok Total Rata-Rata 

Suhu Lama I II III   

70 
10 22,13 22,15 22,12 66,40 22,13 
20 17,52 18,21 17,38 53,11 17,70 
30 18,82 17,45 19,47 55,74 18,58 

80 
10 17,44 19,32 21,18 57,94 19,31 
20 21,68 20,42 19,55 61,65 20,55 
30 18,14 21,35 23,46 62,95 20,98 

 Total 115,73 118,9 123,16 357,79 119,26 
 Rata-Rata 19,29 19,82 20,53   

 

FK 7111,87 
JK Total 66,64 
JK Kelompok 4,63 
JK Perlakuan Suhu 2,95 
JK Perlakuan Lama 7,73 
JK Interaksi 29,80 
JK Galat 21,53 
JK perlakuan 40,48 

 

Perlakuan suhu T1 T2 T3 Jumlah Rata-Rata 
P1 66,40 53,11 55,74 175,25 58,42 
P2 57,94 61,65 62,95 182,54 60,85 

Jumlah 124,34 114,76 118,69 357,79  
Rata-Rata 62,17 57,38 59,35   
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Tabel Anova Kadar Air 

Keterangan:  
Fhitung < Ftabel 5%, maka berbeda tidak nyata (TN) 
Fhitung > Ftabel 5%, maka berbeda nyata (*) 
Fhitung > Ftabel 1%, maka berbeda sangat nyata (**) 
 
 

Perlakuan Total Rata-Rata 
Suhu Lama (menit)   

70 T1 66,40 22,13 
 T2 53,11 17,70 
 T3 55,74 18,58 

80 T1 57,94 19,31 
 T2 61,65 20,55 
 T3 62,95 20,98 

 

Perlakuan Rata-Rata Notasi 
P1T1 22,13 a 
P2T3 20,98 b 
P2T2 20,55 b 
P2T1 19,31 c 
P1T3 18,58 cd 
P1T2 17,70 d 

 

Sd = ������   

Sd  0,49 

BNT = ta(v).Sd 

BNT  1,09 

SK Db JK KT Fhit Ftabel 
     5 % 1 % 
Kelompok 2 4,36 2,18 1,01 4,10 7,56 
Perlakuan suhu 1 2,95 2,95 1,37 4,96 10,04 
Perlakuan lama 2 7,73 3,87 1,80 4,10 7,56 
Interaksi 2 29,80 14,9 6,92** 4,10 7,56 
Galat 10 21,53 2,15    
Total 17 66,64     
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FK =  �
����

�
 

      =  
�� ! " #��

$%
   

      = 7111,87 

 

JK total =  (22,13)2 + (22,15)2 + (22,12)2 + (17,52)2 + (18,21)2 + (17,38)2 + 
(18,82)2 +  (17,45)2 + (19,47)2 + (17,44)2 + (19,32)2 + 
(19,32)2 + (21,18)2 + (21,68)2 + (20,42)2 + (19,55)2 + 
(18,14)2 + (21,35)2 + (23,46)2 

               = 7178,51 – 7111,87 

               = 66, 64 

JK Kelompok = 
�$$!" ���&�$$%"#'��&�$(�"$)��

)
* �+� 

= 7116,51 – 7111,87 

  = 4,64 

JK Suhu   = 
�$ !"(!��&�$%("!,��

#
* �+� 

      = ),'��",$
#

* �-���".- 

      = 7114,82 7111,87 

      = 2,95  

JK lama = 
�$(,"�,��&�$$," )��&�$$%")#��

)
* �+� 

   = ,( $ ")$
)

* -���".- 

   = 7119,60 – 7111,87 

   = 7,73 

JK Interaksi = 
�))",'��&�!�"$$��&�!!" ,��&�! "#,��&�)$")!��&�)("#!��

�
* +� *

/�0121 * /��3454 
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           =  ($,! "'!
�

* +� * /��0121 * /��3454 

           = 7152,35 – FK – JK suhu – JK lama 

           = 7152,35 – 7111,87 – 2,95 – 7,73  

           = 21,53 

 

JK Galat      = JK total – JK kelompok – JK suhu – JK lama – JK interaksi 

         = 66,64 – 4,63 – 2,95 – 7,73 – 29,80 

         = 21,53  

JK Perlakuan =  

�66"7��( 8 �9:"���( 8 �99"-7�( 8 �9-";7�( 8 �6�"69�( 8 �6<";9�(

:
* �+� 

           = ($,! "'!
�

* �+� 

           = 7152,35 – 7111,87 

           = 40,48 
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Lampiran 7. Kadar Lemak Daging Dada Ayam Kampung Setelah Oven 

Perlakuan Kelompok Total Rata-Rata 
Suhu Lama I II III   

70 
10 31,61 34,49 33,10 99,20 33,07 
20 37,04 35,89 36,65 109,58 36,53 
30 39,98 37,78 37,82 115,58 38,53 

80 
10 32,83 33,43 33,49 99,75 33,25 
20 38,11 36,98 36,95 112,04 37,35 
30 42,48 38,30 38,69 119,47 39,82 

 Jumlah 222,05 216,87 216,7 655,62 218,54 
 Rata-Rata 37,01 36,15 36,12   

 

FK 23879,87 
JK Total 134,36 
JK Kelompok 3,08 
JK Perlakuan suhu 2,65 
JK Perlakuan lama 110,97 
JK Interaksi 0,94 
JK Galat 16,72 
JK Perlakuan 114,55 

 

 

 

 

 

 

 

Perlakuan suhu T1 T2 T3 Rata-rata 

P1 99,20 109,58 115,58 324,36 

P2 99,75 112,04 119,47 331,26 

Jumlah 198,95 221,62 235,05 655,62 
Rata-rata 99,48 110,81 117,53  
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Tabel Anova Kadar Lemak 

SK db JK KT Fhit Ftabel 
     5% 1% 
Kelompok 2 3,08 1,54 0,92 4,10 7,56 
Perlakuan suhu 1 2,65 2,65 1,58 4,96 10,40 
Perlakuan lama 2 110,97 55,49 33,18** 4,10 7,56 
Interaksi 2 0,94 0,47 0,28 4,10 7,56 
Galat 10 16,72 1,67    
Perlakuan 17 134,46     

   Keterangan:  
   Fhitung < Ftabel 5% maka berbeda tidak nyata (TN) 
   Fhitung > Ftabel 5% maka berbeda nyata (*) 
   Fhitung > Ftabel 1% maka berbeda sangat nyata (**) 
 

Perlakuan lama Nilai Notasi 
T3 117,53 a 
T2 110,81 b 
T1 99,48 c 

 

   Sd = ������ 

   Sd  0,43 

   BNT = ta(v)Sd 

   BNT  1,3 

   FK = �
� ���

�
 

         =  �)!!")(�
�

$%
 

         = 23879,87 
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JK Total =  (31,61)2 + (34,49)2 + (33,10)2 + (37,04)2 + (35,89)2 + (36,65)2 + 
(39,98)2 + (37,78)2 + (37,82)2 + (32,83)2 + (33,43)2 + (33,49)2 + 
(38,11)2 + (36,98)2 + (36,95)2 + (42,48)2 + (38,30)2 + (38,69)2 

          =  24014,23 - 23879,87 

          = 134,36 

JK kelompok = 
�((("'!��&�($)"% ��&�($)" '��

)
* �+� 

                      = 23882,95 - 23879,87 

                      = 3,08 

 JK Suhu       = 
��(,"�)��&���$"()��

#
* �+� 

             = ($,#,(")
#

* 23879,87 

             = 23882,51 - 23879,87 

             = 2,65 

  JK lama       = 
�$#%"#!��&�(($")(��&�(�!"'!��

)
* �+� 

             = $,�#,!"'(
)

* <:.-;".- 

             = 23990,84 - 23879,87 

             = 110,97 

JK Interaksi = 

 
�##"('��&�$'#"!%��&�$$!"!%��&�##" !��&�$$("',��&�$$#", ��

�
* +�–JKsuhu-JK lama  

           =  $#%�"()
�

* <:.-;".-* <"69* ���";- 

           = 23994,42 - 23879,87 – 2,65 – 110,97 

           = 0,94 
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JK Galat    = JK total – JK kelompok – JK suhu – JK lama – JK interaksi 

          = 134,36 – 3,08 – 2,65 – 110,97 – 0,94 

          = 16,72 

JK Perlakuan  

                 = 
�##"('��&�$'#"!%��&�$$!"!%��&�##" !��&�$$("',��&�$$#", ��

�
* �+� 

          =  $#%�"()
�

* <:.-;".- 

         = 23994,42 - 23879,87 

         = 114,55 
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Lampiran 8. Kadar Protein Daging Dada Ayam Kampung Setelah Oven  

Perlakuan Kelompok Total Rata-Rata 
Suhu Lama I II III   

70 
10 22,85 23,75 23,08 69,63 23,23 
20 25,51 24,40 23,57 73,48 24,49 
30 28,20 25,93 25,47 79,60 26,53 

80 
10 25,33 24,22 26,12 75,67 25,22 
20 27,23 25,07 26,62 78,92 26,31 
30 29,82 25,46 28,54 83,54 27,85 

 Jumlah 158,94 148,83 153,12 460,89 153,63 
 Rata-Rata 26,49 24,81 25,52   

 

FK 11801,09 
JK Total 60,92 
JK Kelompok 8,58 
JK Perlakuan suhu 13,12 
JK Perlakuan lama 26,75 
JK Interaksi 0,38 
JK Galat 12,09 
JK Perlakuan 40,25 

 

Perlakuan suhu T1 T2 T3 Jumlah Rata-Rata 
P1 69,68 73,48 79,60 222.76 74,25 

P2 75,67 78,92 83,54 238,13 79,38 
Jumlah 145,35 152,40 163,14 460,89  

Rata-Rata 72,68 76,20 81,57   
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Tabel Anova Kadar Protein 

SK db JK KT Fhit Ftabel 
     5% 1% 
Kelompok 2 8,58 4,29 3,55 4,10 7,56 
Perlakuan suhu 1 13,12 13,12 10,85* 4,96 10,04 
Perlakuan lama 2 26,75 13,38 11,06** 4,10 7,57 
Interaksi 2 0,38 0,19 0,16 4,10 7,56 
Galat 10 12,09 1,21    
Perlakuan 17 60,92     

      Keterngan:  
      Fhitung < Ftabel 5% maka berbeda tidak nyata (TN) 
      Fhitung > Ftabel 5% maka berbeda nyata (*) 
      Fhitung Ftabel 1% maka berbeda sangat nyata (**) 
 

Perlakuan suhu Nilai Notasi 
P2 79,38 a 
P1 74,25 b 

 

Perlakuan lama Nilai Notasi 
T3 81,57 a 
T2 76,20 b 
T1 72,68 c 

  

       Sd = ������ 

       Sd  0,37 

       BNT = ta(v)Sd 

       BNT  1,16 

       FK    = �
����

�
 

                =  �,)'"%#�
�

$%
 

                = 11801,09 
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  JK Total  = (22,85)2 + (23,75)2 + (23,08)2 + (25,51)2 + (24,40)2 + (23,57)2 +       
(28,20)2 + (25,93)2 + (25,47)2 + (25,33)2 + (24,22)2 + (26,12)2 +  
(27,23)2 + (25,07)2 + (26,62)2 + (29,82)2 + (25,46)2 + (28,26)2 

              =  11861,98 – 11801,09 

              =  60,92  

  JK Kelompok = 
�$!%"#,��&�$,%"%���&�$!�"$(��

)
* �+� 

                   =  11809,67 – 11801,09 

                   = 8,58 

JK suhu         =   
�(((" )��&�(�%"$���

#
* �+�  

                         =    $')�( " (
#

* +� 

                   =   11814,19 – 11801,09 

                   =   13,12 

JK lama         =  
�$,!"�!��&�$!(",'��&�$)�"$,��

)
* �+� 

                   =   '#) "')
)

* ��.��"�; 

                   = 11827,84 – 11801,09 

                   = 26,75  

JK Interaksi   = 

            �)#")%�
�&� �",%��&� #")'��&� !") ��&� %"#(��&�%�"!,��

�
*+� * /��0121 * /��34ma 

                     = �!!(,"'(
�

* ��.��"�;* �:"�< * <6"-9 

                     = 0,38 
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JK Galat  = JK totaol – JK kelompok – JK suhu – JK lama – JK interaksi 

                         = 60,92 – 8,58 – 13,12 – 26,75 – 0,38 

                                = 12,09 

 JK Perlakuan = 
�)#")%��&� �",%��&� #")'��&� !") ��&� %"#(��&�%�"!,��

�
* +� 

                                       =  �!!(,"'(
�

* ��.��"�; 

                                       = 11841,34 – 11801,09 

                                       = 40,25 

 

 

 

 


