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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pengaruh Penambahan Ekstrak Nanas Terhadap 

Nilai pH Dalam Daging Ayam Kampung Segar 

Hasil dari analisa sidik ragam terhadap hasil pengujian 

daging ayam kampung segar bagian dada menunjukkan 

bahwa perlakuan konsentrasi yang meningkat memberikan 

keasaman lebih pekat pada nilai pH daging ayam kampung 

(P<0,01) dan lama waktu perendaman pada daging ayam 

kampung segar bagian dada terhadap nilai keasaman daging 

ayam kampung (P>0,05). Sedangkan interaksi antara 

konsentrasi dengan lama waktu perendaman terhadap nilai 

keasaman pada daging ayam kampung (P>0,05) terhadap nilai 

pH pada daging ayam kampung segar bagian dada. Data hasil 

pengujian nilai pH daging ayam kampung segar bagian dada, 

hasil analisa sidik ragam , dan hasil uji lanjutan BNT dari 

masing-masing perlakuan pada Lampiran 8. Rata-rata nilai 

hasil pengujian nilai pH daging ayam kampung segar bagian 

dada dari masing-masing perlakuan dapat di lihat dalam Tabel 

5. 
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Tabel 5. Rata-rata nilai hasil pengujian nilai pH daging 

ayam kampung segar bagian dada. 

Konsentrasi 

( ml ) 

Lama perendaman 

( menit ) Rata–rata 

T1  T2  T3  

K1  6,40 6,30 6,27 6,32  
c 

K2  6,27 6,13 6,20 6,20  
b 

K3  6,13 5,97 6,17 6,09  
a 

Rata-rata  6,27 6,13 6,21 18,61 

Ket : perbedaan notasi pada baris yang sama menunjukkan 

adanya pengaruh yang sangat nyata (P<0,01).  

Dalam Tabel 5 dapat dilihat bahwa pemberian 

konsentrasi larutanekstrak nanas yang berbeda pada nilai rata-

rata pH memberikan memberikan keasaman lebih pekat pada 

nilai pH daging ayam kampung yaitu pH mengalami 

penurunan (P<0,01), hal tersebut terlihat pada perlakuan K1 

(konsentrasi larutan ekstrak nanas 0%) 6,32 sampai perlakuan 

K3 (konsentrasi larutan ekstrak nanas 20%) 6,09 nilai rata-

ratanya mengalami penurunan. Meningkatnya kadar air yang 

berarti ion H+ yang dilepaskan lebih banyak sehingga 

konsentrasi ion H+ yang lebih tinggi sehingga pH yang 

dihasilkan lebih rendah, karena pH = - log (H+). 

Berdasarkan lama waktu perendaman daging ayam 

kampung segar bagian dada pada larutan ekstrak nanas 
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terhadap nilai keasaman daging ayam kampung (P>0,05), 

tetapi jika dilihat dari nilai rata-ratanya pada larutan ekstrak 

nanas dengan lama waktu perendaman daging selama T1 (0 

menit) 6,27 sampai larutan ekstrak nanas dengan lama 

perendaman T3 (20 menit) 6,21 nilai rata-ratanya mengalami 

penurunan. Penambahan konsentrasi ekstrak buah nanas dapat 

menaikan pH daging.Bromelin memiliki kemampuan untuk 

memecah molekul protein menjadi bentuk lebih sederhana 

(Sunarsih, 2008). 

Pada perlakuan kombinasi Tabel 5 terlihat bahwa 

larutan ekstrak nanas dengan penambahan konsentrasi dan 

lama waktu perendaman yang berbeda terhadap nilai 

keasaman daging ayam kampung (P>0,05). pH daging yang 

berhubungan dengan daya ikat air, kesan jus daging, 

keempukan, susut masak, juga biasa berhubungan dengan 

warna dan sifat mekanik daging. Suatu kenaikan pH daging 

akan meningkatkan jus daging dan menurunkan susut masak 

otot (Bouton, Harris, and Shorthose, 1971 dalam Soeparno, 

1998). 

 

4.2. Pengaruh Penambahan Ekstrak Nanas Terhadap 

Susut Masak ( Cooking Loss ) Dalam Daging Ayam 

Kampung Segar 

 Hasil dari analisa sidik ragam terhadap hasil pengujian 

daging ayam kampung segar bagian dada menunjukkan 

bahwa perlakuan konsentrasi pada daging ayam kampung 

segar semakin meningkat penyusutan kecil daging ayam 

kampung (P<0,01) dan lama waktu perendaman pada daging 
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ayam kampung segar semakin meningkat penyusutan tinggi 

daging ayam kampung (P<0,01), sedangkan interaksi antara 

konsentrasi dengan lama waktu perendaman memberikan 

pengaruh penyusutan pada daging ayam kampung (P<0,01) 

terhadap susut masak (cooking loss) pada daging ayam 

kampung segar bagian dada. Data hasil pengujian susut masak 

(cooking loss), hasil analisa sidik ragam , dan hasil uji 

lanjutan BNT dari masing-masing perlakuan pada Lampiran 

8. Rata-rata nilai hasil pengujian susut masak (cooking loss) 

daging ayam kampung segar bagian dada dari masing-masing 

perlakuan dapat di lihat dalam Tabel 6. 

Tabel 6. Rata-rata nilai hasil pengujian susut masak 

(cooking loss ) daging ayam kampung segar 

bagian dada. 

Konse

n-trasi 

( ml ) 

Lama perendaman 

( menit ) 
Rata–

rata 

T1  T2  T3  

K1  57,11 
i 

42,53 
d 

52,83 
h 

50,82 
c 

K2  41,56 
c 

43,34 
e 

49,31 
g 

44,74 
b 

K3  20,44 
a 

38,79 
b 

46,92 
f  

35,38 
a 

Rata-

rata  

39,70 
a 

41,55 
b 

49,69
 c 

130,94 

Ket : perbedaan notasi pada baris yang sama menunjukkan 

adanya pengaruh yang sangat nyata (P<0,01).  
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Dalam Tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata susut 

masak (cooking loss) yang diperoleh dari hasil penelitian 

berkisar antara 20,44 sampai dengan 57,11. Pemberian 

konsentrasi larutan ekstrak nanas yang berbeda daging ayam 

kampung segar semakin meningkat penyusutan daging ayam 

kampung kecil (P<0,01), hal tersebut terlihat pada perlakuan 

K1 (konsentrasi larutan ekstrak nanas 0%) 50,82 sampai 

perlakuan K3 (konsentrasi larutan ekstrak nanas 20%) 35,38 

nilai rata-ratanya mengalami penurunan. Penambahan ekstrak 

buah nanas dapat menurunkan nilai susut masak 

daging.Bromelin ekstrak buah nanas menghidrolisis jaringan 

ikat protein daging diantaranya kolagen daging (Illanes, 

2008), sehingga dapat membuka struktur mikro daging 

dengan terputusnya miofibril (Nowak, 2011). 

Berdasarkan lama waktu perendaman daging ayam 

kampung segar bagian dada pada larutan ekstrak nanas 

semakin meningkat penyusutan terhadap nilai susut pada 

daging ayam kampung tinggi (P<0,01) terhadap nilai susut 

masak (cooking loss), hal ini terlihat pada larutan ekstrak 

nanas dengan lama waktu perendaman daging selama T1 (0 

menit) 39,70 sampai larutan ekstrak nanas dengan lama 

perendaman T3 (20 menit) 49,69 nilai rata-ratanya mengalami 

kenaikan. Bouton dan Harris(1978) dalam Soeparno (1998) 

menyatakan bahwa susut masak bervariasi antara 1,5 – 54,5% 

dengan kisaran 15 – 40% dan sifat mekanik daging termasuk 

susut masak merupakan indikasi dari sifat mekanik miofibril 
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dan jaringan ikat dengan bertambahnya umur ternak, terutama 

peningkatan panjang sarkomer. 

Pada perlakuan kombinasi Tabel 6 terlihat bahwa larutan 

ekstrak nanas dengan penambahan konsentrasi dan lama 

waktu perendaman yang berbeda memberikan pengaruh 

penyusutan terhadap nilai susut pada daging ayam kampung 

(P<0,01), nilai susut masak (cooking loss) terendah diperoleh 

dari perlakuan K3T1 20,44 yaitu larutan ekstrak nanas pada 

perendaman daging ayam kampung segar bagian dada dengan 

konsentrasi 20% dan lama waktu perendaman 0 menit, 

sedangkan nilai susut masak (cooking loss) tertinggi diperoleh 

dari perlakuan K1T1 57,11 yaitu larutan ekstrak nanas pada 

perendaman daging ayam kampung segar bagian dada dengan 

konsentrasi 0% dan lama waktu perendaman 0 menit. 

Pengujian susut masak menggunakan metode pemasakan 

yang mengakibatkan terjadinya gap cairan daging dan cairan 

tersebut dapat tereksudasi keluar mikro struktur daging 

(Soeparno, 2005), sehingga terjadi penurunan nilai susut 

masak pada daging.Susut masak mengalami penurunan 

dengan bertambahnya waktu pemasakan.Protein dengan 

pemanasan terdenaturasi, teragulasi dan mencair membentuk 

gelatin yang akhirnya termobilisasi bercampur lemak dan air 

(Judge, Aberle, Forrest, Hedrick dan, Merkel, 1989). 

Perubahan tersebut dapat menyebabkan cairan daging 

keluar secara perlahan ketika pemasakan, sehingga daging 

yang dimasak lebih lama memiliki susut masak lebih 

kecil.Terdapat interaksi antara penambahan ekstrak buah 

nanas dan waktu pemasakan terhadap susut masak daging, 

faktor yang berpengaruh terhadap kecepatan hidrolisis 
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diantaranya konsentrasi enzim dan waktu inkubasi. 

Arindradita (2009) banyaknya jaringan ikat yang terhidrolisis 

meningkat dengan bertambahnya konsentrasi enzim dan 

waktu inkubasi, sehingga semakin tinggi konsentrasi enzim 

akan memerlukan waktu pemasakan yang lebih pendek. 

 

4.3. Pengaruh Penambahan Ekstrak Nanas Terhadap 

Kualitas Tekstur Dalam Daging Ayam Kampung 

Segar 

Tekstur otot dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu 

tekstur kasar dan tekstur halus.Ukuran suatu ikatan serabut 

otot (Fasciculi) ditentukan oleh jumlah serabut, ukuran 

serabut dan jumlah perimisium yang mengelilingi dan 

meliputi setiap ikatan serabut otot (Aberle, Forrest, Gerrard, 

and Mills, 2001).Tingkat kekasaran tekstur meningkat dengan 

bertambahnya umur (Hafid, 1998; 1999).Otot dengan serabut 

- serabut otot yang kecil tidak menunjukkan peningkatan 

kekasaran tekstur secara nyata dengan meningkatnya 

umur.Pada umunya otot ternak jantan mempunyai tekstur 

yang lebih kasar daripada otot ternak betina (Hammond, 1932 

dalam Soeparno, 1998; Apriani, 2001; Balo, 2002). 

Hasil dari analisa sidik ragam terhadap hasil pengujian 

daging ayam kampung segar bagian dada menunjukkan 

bahwa perlakuan konsentrasi memberikan tekstur yang lembut 

pada daging ayam kampung (P<0,01) dan lama waktu 

perendaman pada daging ayam kampung segar bagian dada 

juga memberikan tekstur yang lembut pada daging ayam 

kampung (P<0,01). Sedangkan interaksi antara konsentrasi 
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dengan lama waktu perendaman berbeda pada daging ayam 

kampung akan semakin lembut (P>0,05). Data hasil pengujian 

nilai tekstur daging ayam kampung segar bagian dada, hasil 

analisa sidik ragam , dan hasil uji lanjutan BNT dari masing-

masing perlakuan pada Lampiran 8. Rata-rata nilai hasil 

pengujian nilai tekstur daging ayam kampung segar bagian 

dada dari masing-masing perlakuan dapat di lihat dalam Tabel 

7. 

Tabel 7. Rata-rata nilai hasil pengujian nilai tekstur 

daging ayam kampung segar bagian dada. 

Konsentras

i 

(ml) 

Lama perendaman 

(menit) Rata–rata 

T1  T2  T3  

K1  10,467 10,067 9,267 9,93 
c 

K2  9,433 8,933 8,633 9,00 
a 

K3  9,933 8,933 8,900 9,26 
b 

Rata-rata  9,94 
c 

9,31 
b 

8,93 
a 

28,18 

Ket : perbedaan notasi pada baris yang sama menunjukkan 

adanya pengaruh yang sangat nyata (P<0,01).  

Dalam Tabel 7 dapat dilihat bahwa pemberian 

konsentrasi larutan ekstrak nanas yang berbeda pada nilai 

rata-rata tekstur memberikan pengaruh yang sangat nyata nilai 

keempukannya pada daging ayam kampung yang semakin 

lembut (P<0,01), hal tersebut terlihat pada perlakuan K1 
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(konsentrasi larutan ekstrak nanas 0%) 9,93 sampai perlakuan 

K3 (konsentrasi larutan ekstrak nanas 20%) 9,26 nilai rata-

ratanya mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa 

penambahan ekstrak nanas dapat meningkatkan keempukan 

daging ayam kampung.Pengempukan ini disebabkan karena 

didalam ekstrak nanas terdapat enzim bromelin yang 

merupakan enzim protease yang dapat memutuskan ikatan 

peptida didalam daging ayam kampung.Hal ini sesuai dengan 

pendapat Budiman dan Setyawan (2009) bahwa pertambahan 

konsentrasi enzim akan menaikan kecepatan reaksi dan 

hidrolisis substrat. Konsentrasi penambahan enzim dan waktu 

inkubasi berpengaruh terhadap aktivitas enzim  dan 

meningkat konsentrasi enzim dapat meningkatkan aktivitas. 

Istika (2009) kolagen dan miofibril terhidrolisis oleh protease, 

sehingga menyebabkan ikatan struktur daging menjadi 

fragmen yang lebih pendek dan membuat daging lebih empuk. 

Kinerja enzim dipengaruhi oleh konsentrasi enzim dan 

semakin tinggi jumlah enzim akan semakin tinggi substrat 

yang terhidrolisis (Nelson dan Cox, 2000). 

Berdasarkan lama waktu perendaman daging ayam 

kampung segar bagian dada pada larutan ekstrak nanas 

memberikan pengaruh yang sangat nyata nilai keempukan 

pada daging ayam kampung (P<0,01) terhadap nilai tekstur, 

hal ini terlihat pada larutan ekstrak nanas dengan lama waktu 

perendaman daging selama T1 (0 menit) 9,94 sampai larutan 

ekstrak nanas dengan lama perendaman T3 (20 menit) 8,93 

nilai rata-ratanya mengalami penurunan. Menurut Komala 

(2002) lama pemasakan mempengaruhi pelarutan atau 

pelunakan kolagen, dengan waktu pemasakan lebih lama 
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kolagen yang larut akan lebih banyak dan akan meningkatkan 

nilai keempukan daging. 

Pada perlakuan kombinasi Tabel 7 terlihat bahwa larutan 

ekstrak nanas dengan penambahan konsentrasi dan lama 

waktu perendaman berbeda pada daging ayam kampung akan 

semakin lembut (P>0,05). Menurut Richardson and Mead 

(1999) faktor utama yang menentukan keempukan daging 

adalah tingkat kontraksi otot yang tidak tetap pada permulaan 

rigor yang dapat disebabkan oleh beberapa sifat psikologis 

dan prosedur pengolahan. 

 

4.4. Pengaruh Penambahan Ekstrak Nanas Terhadap 

Mutu Organoleptik Dalam Daging Ayam Kampung 

Segar. 

4.4.1. Bau 

Hasil dari analisa sidik ragam terhadap hasil 

pengujian daging ayam kampung segar bagian dada 

menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi memberikan 

pengaruh yang sangat nyata dan interaksi antara konsentrasi 

dengan lama waktu perendaman memberikan bau yang 

semakin harum dari cirri hkas bau nanas pada daging ayam 

kampung (P<0,01), Sedangkan lama waktu perendaman pada 

daging ayam kampung segar bagian dada menurunkan nilai 

mutu organoleptik bau pada daging ayam kampung (P>0,05) 

terhadap nilai mutu organoleptik terutama bau pada daging 

ayam kampung segar bagian dada. Data hasil pengujian nilai 

pengujian mutu organoleptik tentang bau pada daging ayam 

kampung segar bagian dada, hasil analisa sidik ragam , dan 
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hasil uji lanjutan BNT dari masing-masing perlakuan pada 

Lampiran 8. Rata-rata nilai hasil pengujian mutu organoleptik 

tentang bau daging ayam kampung segar bagian dada dari 

masing-masing perlakuan dapat di lihat dalam Tabel 8. 

Tabel 8. Rata-rata nilai hasil uji panelis mutu 

organoleptik tentang bau pada daging ayam 

kampung segar bagian dada. 

Konsentras

i 

(ml) 

Lama perendaman 

(menit) Rata-rata 

T1 T2 T3 

K1 

K2 

K3 

2,47 
g 

2,07 
f 

1,87 
e 

2,07 
f 

1,67 
d 

1,47 
c 

1,87 
e 

 1,27 
b 

1,20 
a 

2,14 
c 

1,67 
b 

1,51 
a 

Jumlah 2,14 1,74 1,45 5,33 

Ket : perbedaan notasi pada baris yang sama menunjukkan 

adanyapengaruh yang sangat nyata (P<0,01).  

Dalam Tabel 8 dapat dilihat bahwa pemberian 

konsentrasi larutan ekstrak nanas yang berbeda pada nilai 

rata-rata pengujian mutu organoleptik tentang bau 

memberikan bau yang semakin harum dari ciri hkas bau nanas 

pada daging ayam kampung (P<0,01), jika dilihat dari nilai 

rata-ratanya pada perlakuan K1 (konsentrasi larutan ekstrak 

nanas 0%) 2,14 sampai perlakuan K3 (konsentrasi larutan 
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ekstrak nanas 20%) 1,51 nilai rata-ratanya mengalami 

penurunan. Menurut Soeparno (1992) juga menambahkan 

bahwa bau yang tidak diinginkan dapat berkembang selama 

penyimpanan karena kontaminasi sebelum penyimpanan atau 

refrigerasi yang kurang memadai. 

Berdasarkan lama waktu perendaman daging ayam 

kampung segar bagian dada pada larutan ekstrak nanas 

menurunkan nilai mutu organoleptik bau pada daging ayam 

kampong (P>0,05) terhadap nilai uji mutu organoleptik bau, 

tetapi jika dilihat dari nilai rata-ratanya pada perlakuan T1 

(waktu perendaman 0 menit) 2,14 sampai perlakuan T3 

(waktu perendaman 20 menit) 1,45 nilai rata-ratanya 

mengalami penurunan. Hal ini diduga karena semaikn lama 

waktu perendaman maka sari nanas akan meresap kedalam 

serabut otot yang menyebabakan aroma harum nanas lebih 

menonjol. Menurut Soeparno (1992) bau daging  masak 

umumnya spesifik untuk tiap jenis ternak, tetapi perubahan 

bisa timbul dari bahan tambahan dan ternyata sari nanas dapat 

menyamarkan bau khas daging ayam dan senyawa-senyawa 

flavor didalam lemak adalah spesifik untuk suatu spesies atau 

bisa timbul dari ingredient pakan atau bahan tambahan. 

Pada perlakuan kombinasi Tabel 8 terlihat bahwa 

larutan ekstrak nanas dengan penambahan konsentrasi dan 

lama waktu perendaman yang berbeda memberikan bau yang 

semakin harum dari ciri hkas bau nanas pada daging ayam 

kampung (P<0,01). Nilai rata-rata setiap perlakuan dalam uji 

mutu organoleptik bau didapatkan perlakuan tertinggi yaitu 

pada perlakuan K1T1 (konsentrasi 0% dengan waktu 

perendaman 0 menit) dengan rata-rata 2,47 dan yang terendah 
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didapatkan dari uji mutu organoleptik bau yaitu K3T3 

(konsentrasi 20% dengan waktu perendaman 20 menit) 

dengan rata-rata 1,20. Menurut Lawrie (1995) lemak yang 

secara relatif banyak mengandung ikatan rangkap jenuh, 

mudah mengalami oksidasi dan membentuk bau busuk. 

 

4.4.2. Warna 

Hasil dari analisa sidik ragam terhadap hasil 

pengujian daging ayam kampung segar bagian dada 

menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi memberikan 

warna yang pucat pada warna daging ayam kampung (P<0,05) 

dan lama waktu perendaman pada daging ayam kampung 

segar bagian dada memberikan memberikan warna yang pucat 

pada warna daging ayam kampung (P<0,01), Sedangkan 

interaksi antara konsentrasi dengan lama waktu perendaman 

memberikan perubahan warna pada daging ayam kampung 

yang semakin pucat (P<0,01) terhadap nilai mutu 

organoleptik terutama warna pada daging ayam kampung 

segar bagian dada. Data hasil pengujian nilai pengujian mutu 

organoleptik tentang warna pada daging ayam kampung segar 

bagian dada, hasil analisa sidik ragam , dan hasil uji lanjutan 

BNT dari masing-masing perlakuan pada Lampiran 8. Rata-

rata nilai hasil pengujian mutu organoleptik tentang warna 

daging ayam kampung segar bagian dada dari masing-masing 

perlakuan dapat di lihat dalam Tabel 9. 
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Tabel 9. Rata-rata nilai hasil pengujian mutu organoleptik 

tentang warna pada  daging ayam  kampung 

segar bagian dada. 

Konsentras

i 

(ml) 

Lama perendaman 

(menit) Rata-rata 

T1 T2 T3 

K1 

K2 

K3 

2,33 
g 

1,93 
e 

2,13 
f 

1,93 
e 

1,73 
d 

1,67 
c 

1,47 
b 

1,27 
a 

1,73 
d 

1,91 
c 

1,64 
a 

1,84 
b 

Jumlah 2,13 
c 

1,78 
b 

1,49 
a 

5,39 

Ket : perbedaan notasi pada baris yang sama menunjukkan 

adanya pengaruh yang sangat nyata (P<0,01).  

Dalam Tabel 9 dapat dilihat bahwa pemberian 

konsentrasi larutan ekstrak nanas yang berbeda pada nilai 

rata-rata pengujian mutu organoleptik tentang bau 

memberikan warna yang pucat pada warna daging ayam 

kampung (P<0,05), dilihat dari nilai rata-ratanya pada 

perlakuan K1 (konsentrasi larutan ekstrak nanas 0%) 1,91 

sampai perlakuan K3 (konsentrasi larutan ekstrak nanas 20%) 

1,84 nilai rata-ratanya mengalami penurunan. Hal ini 

dikarenakan konsentrasi ekstrak nanas yang diberikan terlalu 

tinggi akan menurunkan nilai warna pada daging ayam 

kampung segar tersebut dan juga ekstrak nanas yang terlalu 

banyak dapat menyebabkan warna daging merah kecoklatan 
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menjadi cokelat abu-abu, yang diduga karena denaturasi 

mioglobin pada saat pemasakan. Penentuan utama warna 

daging adalah konsentrasi mioglobin dan status kimianya, 

banyak faktor yang mempengaruhi warna daging termasuk 

spesies, bangsa, jenis otot,jenis kelamin, dan umur (Soeparno, 

1992). 

Berdasarkan lama waktu perendaman daging ayam 

kampung segar bagian dada pada larutan ekstrak nanas 

memberikan warna yang pucat pada warna daging ayam 

kampung (P<0,01) terhadap nilai uji mutu organoleptik 

warna, hal ini terlihat pada larutan ekstrak nanas dengan lama 

waktu perendaman daging selama T1 (0 menit) 2,13 sampai 

larutan ekstrak nanas dengan lama perendaman T3 (20 menit) 

1,49 nilai rata-ratanya mengalami penurunan. Menurut 

Soeparno (1998) bahwa faktor yang mempengaruhi warna 

karkas antara lain pakan, spesies, bangsa, umur, jenis kelamin, 

pH dan oksigen, Diantara sifat–sifat produk pangan yang 

paling menarik perhatian konsumen dan paling cepat memberi 

kesan disukai atau tidak disukai adalah sifat warna. Secara 

visual sifat warna akan tampil terlebih dahulu dan kadang–

kadang sangat menentukan sebelum sifat–sifat yang lainnya 

untuk dipertimbangkan. 

Pada perlakuan kombinasi Tabel 9 terlihat bahwa 

larutan ekstrak nanas dengan penambahan konsentrasi dan 

lama waktu perendaman yang berbeda memberikan warna 

yang pucat pada warna daging ayam kampung (P<0,01). Nilai 

rata-rata setiap perlakuan dalam uji mutu organoleptik warna 

didapatkan perlakuan tertinggi yaitu pada perlakuan K1T1 

(konsentrasi 0% dengan waktu perendaman 0 menit) dengan 
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rata-rata 2,33 dan yang terendah didapatkan dari uji mutu 

organoleptik warna yaitu K2T3 (konsentrasi 10% dengan 

waktu perendaman 20 menit) dengan rata-rata 1,27. Menurut 

Soeparno (1992) menyatakan bahwa banyak faktor yang 

mempengaruhi warna daging termasuk pakan, spesies, 

bangsa, umur, jenis kelamin, pH, dan oksigen sehingga 

faktor–faktor ini dapat mempengaruhi penentu utama warna 

dalam daging yaitu konsentrasi pigmen daging mioglobin. 

Mioglobin mengalami denaturasi pada temperatur antara 80 – 

85 
0
C di mana warna akan berubah coklat abu–abu. 

 

4.5. Pengaruh Penambahan Ekstrak Nanas Terhadap 

Nilai Perlakuan TerbaikDalam Daging Ayam 

Kampung Segar. 

Penentuan perlakuan terbaik pada daging ayam kampung 

segar dilakukan dengan membandingkan nilai perlakuan pada 

setiap variabel. Penentuan perlakuan terbaik menggunakan 

metode pembobotan yang dilakukan oleh panelis ditunjukkan 

di Lampiran 9.perlakuan dengan nilai produk tertinggi 

merupakan perlakuan terbaik. Rata–rata nilai perlakuan 

terbaik dapat dilihat dalam Tabel 10. 

Berdasarkan data yang ada dalam Tabel 10 bahwa 

nilai penentuan perlakuan terbaik yang dilakukan oleh panelis 

terdapat didalam perlakuan K2T3 (konsentrasi 10% dengan 

lama waktu perendaman 20 menit) dengan nilai Nh sebesar 

0,75 sedangkan perlakuan terjelek yang dilakukan oleh 

panelis terdapat didalam perlakuan K1T1 (konsentrasi 0% 
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dengan lama waktu perendaman 0 menit) yaitu dengan nilai 

Nh 0,45. 

Tabel 10. Rata-rata nilai perlakuan terbaik  pada sampel 

daging ayam kampung segar bagian dada. 

Sampel 
Perlakuan Terbaik  

Ne Nh 

K1T1 2,00    0,45 * 

K1T2 2,49 0,51 

K1T3 3,39 0,64 

K2T1 2,37 0,47 

K2T2 2,92 0,55 

K2T3 4,12      0,75 ** 

K3T1 2,26 0,47  

K3T2 3,43 0,65 

K3T3 3,87 0,73 

Ket : (**) nilai rata-rata perlakuan tertinggi. 

(*  ) nilai rata-rata perlakuan terendah. 

  

 

 

 

 

 

 


