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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Daging merupakan salah satu hasil ternak yang tidak 

dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.Daging juga dapat 

menimbulkan kepuasan atau kenikmatan bagi yang 

memakannya karena kandungan gizinya lengkap seperti 

protein hewani, air, energi, vitamin dan mineral, sehingga 

keseimbangan gizi untuk hidup dapat terpenuhi (Hafid, 2008). 

Ayam kampung merupakan salah satu jenis ternak yang 

banyak digemari oleh masyarakat, karena daging ayam 

kampung lebih gurih dan aromanya khas. Ayam kampung 

banyak dipelihara oleh masyarakat dengan cara yang masih 

tradisional dan pemberian pakan yang alami dan berasal 

limbah pertanian maupun rumah tangga (Santiwati, 2002). 

Sifat dari ayam kampung yang merugikan bila dipelihara 

dalam jumlah yang banyak yaitu pertumbuhan dari ayam 

kampung yang lambat, sehingga didalam masyarakat yang 

disembelih adalah ayam kampung dengan umur lebih dari 

lima bulan. Umumnya ayam kampung dengan umur lebih dari 

lima bulan memiliki tekstur daging yang sangat liat / keras. 

Kekurangan tersebut menyebabkan konsumen terutama 

pelaku usaha dibidang pengolahan makanan dari ternak 

enggan menggunakan daging ayam kampung dengan umur 

lebih dari lima bulan sebagai bahan dalam usaha dibidang 

pengolahan makanan dari ternak (Koswara, 2007). 
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Nanas merupakan buah yang dapat diperoleh di seluruh 

Indonesia dan dapat dipanen sepanjang tahun serta enzim 

bromelin mudah di dapat karena buah nanas dapat berbuah 

sepanjang tahun dan tersebar di seluruh Indonesia (Winastia, 

2011).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.(Muchtadi dan Sugiono, 1992). 

Usaha untuk memperpendek proses pengempukan dan 

meningkatkan tekstur daging ayam kampung umur lebih dari 

lima bulan dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya 

dengan metode pengempukan secara fisik, kimia, enzimatis, 

listrik, maupun mekanik seperti dipukul. Pengempukan secara 

enzimatis dengan menambahkan enzim proteolitik adalah 

salah satu metode pengempukan yang mudah dilakukan 

(Gerelt, Ikeuchi and Suzuki, 2000).Contoh-contoh enzim 

proteolitik yang mudah diperoleh di masyarakat yaitu enzim 

bromelin, enzim papain dan lain-lain.Jika dibandingkan 

menggunakan enzim papain, kebanyakan dimasyarakat lebih 

memilih enzim bromelin karena bila digunakan dalam 

pengempukan daging enzim papain menimbulkan rasa yang 

pahit. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan 

penelitian yang bertujuan untuk mengkaji kualitas daging 

ayam kampung terhadap penambahan ekstrak buah nanas dan 

lama perendaman yang berbeda. 
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1.2. Rumusan Masalah  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

penambahan konsentrasi ekstrak buah nanas serta lama waktu 

perendaman dalam ekstrak buah nanas terhadap tekstur, 

cooking loss, pH dan organoleptik daging ayam kampung. 

1.3. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penambahan ekstrak buah nanas serta lama waktu 

perendaman yang berbeda terhadap tekstur, cooking loss, 

organoleptik dan pH daging ayam kampung. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini manfaat yang diharapkan adalah 

sebagai bahan informasi dan alternatif bagi pembaca maupun 

mahasiswa khususnya tentang pengempukan daging ayam 

kampung yang ditambah dengan perendaman dalam ekstrak 

nanas bila ditinjau dari tekstur, cooking loss, organoleptik dan 

pH. 

1.5. Kerangka Pikir 

Daging merupakan salah satu bahan pangan asal hewani 

yang mempunyai kandungan gizi tinggi, yang dibutuhkan 

oleh tubuh untuk mempertahankan fungsi fisiologisnya. 

Daging mengandung asam-asam amino esensial yang lengkap 

dan seimbang, sebagai sumber kalori karena kandungan 

lemaknya yang cukup tinggi, serta kaya akan mineral dan 

vitamin. Daging ayam kampung merupakan salah satu jenis 

daging yang cukup populer dimasyarakat karena rasanya yang 

lebih enak, rendah kandungan lemak dan kolesterol, dan 

daging ayam kampung relatif mudah diperoleh karena 

pemeliharaannya secara sistem ekstensif lebih mudah 



4 

 

dilakukan oleh masyarakat.Salah satu kelemahan dari ayam 

kampung adalah dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk 

mencapai bobot badan yang cukup untuk dipotong.Ternak 

ayam kampung biasanya dipotong setelah dipelihara selama 

lebih dari dua tahun dengan bobot badan lebih dari satu 

kilogram.Hal ini mengakibatkan daging ayam kampung 

menjadi lebih keras dan diperlukan waktu yang lama untuk 

dimasak hingga menjadi empuk (Murtidjo, 1998). 

Pemberian enzim yang bersifat proteolitik merupakan 

suatu perlakuan khusus untuk mengempukkan daging. Proses 

pengempukan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan 

bahan pengempuk, antara lain dengan jus atau perasan buah 

nenas muda maupun getah papaya (Santiwati, 2002). Khusus 

penggunaan jus nenas muda didasarkan pada kandungan 

enzim bromelin pada tanaman nenas 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). 

Proses perendaman terjadi karena proteolisis pada 

berbagai fraksi protein daging oleh enzim. Proteolisis kolagen 

menjadi hidroksiprolin mengakibatkan kolagen berkurang 

sehingga keempukan daging meningkat.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. Terhidrolisisnya kolagen dan miofibril menyebabkan 

hilangnya ikatan antarserat dan juga pemecahan serat menjadi 

fragmen yang lebih pendek, menjadikan sifat serat otot lebih 
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mudah terpisah sehingga daging semakin empuk dan 

mekanisme ini akan mempengaruhi tekstur, cooking loss, 

organoleptik dan pH daging ayam kampong (Olson and 

Parrish, 1997). 

 

1.6. Hipotesis 

Berdasarkan kajian yang ada tersebut enzim bromelin 

yang ada dalam buah nanas dapat mengempukkan tekstur 

daging ayam kampung dengan umur lebih dari lima bulan. 
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