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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Daging Ayam  

Daging merupakan salah satu bahan pangan hewani yang 

bergizi tinggi, kandungan protein daging yang tersusun atas asam–

asam amino lengkap menyebabkan daging merupakan sumber 

protein hewani bagi manusia disamping sebagai sumber lemak, 

vitamin, dan mineral.Daging juga merupakan bahan pangan yang 

banyak digemari oleh masyarakat karena rasanya yang lezat dan 

luasnya kemungkinan dalam pengolahannya, tingginya nilai gizi ini 

menyebabkan daging cepat mengalami kerusakan (Murwaningsih, 

1999). 

Tabel 1.komposisi kimiawi daging ayam menurut  Triantini,Abu 

Bakar, Bintang, dkk, (1997) dalam Sandi (2003) adalah  

Komponen Ayam Broiler (%) Ayam kampung (%) 

Air 

Protein 

Lemak 

Abu 

75,18 

21,86 

1,46 

0,89 

60-70 

18,1 (setiap 100 gr) 

12 

 

Ayam kampung merupakan salah satu jenis ternak yang banyak 

digemari oleh masyarakat karena daging ayam kampung lebih gurih, 

aromanya khas, jika dibandingkan dengan ternak lain, ayam 

kampung memiliki kelebihan yang cukup banyak, ayam kampung 

pemeliharaannya mudah atau sederhana dan biaya yang dikeluarkan 

murah.Ayam kampung juga mempunyai daya tahan tubuh yang 

tinggi terhadap penyakit jika dibandingkan dengan ayam 

ras.Pemasaran ayam kampung cukup mudah, masyarakat Indonesia 

rata-rata lebih menyukai daging ayam kampung dibanding daging 

ayam ras, harga jual ayam kampung lebih tinggi dari pada ayam ras 

begitu juga harga telurnya. Selain itu untuk mendapatkannya tidak 
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sulit, sebab ayam kampung banyak dipelihara oleh masyarakat 

walaupun dengan cara yang masih sangat sederhana. Masyarakat 

juga sudah terbiasa mengkonsumsi ayam kampung dibandingkan 

dengan ayam ras, tetapi ayam kampung yang dipotong pada umur tua 

memiliki daging yang alot, sehingga memerlukan perlakuan khusus 

dalam proses pengolahannya, agar diperoleh daging yang empuk dan 

enak dimakan. 

 

Tabel 2. 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/de

wasa 

Muda/de

wasa 

5 Bau Khas 

daging 

Khas 

daging 

Khas 

daging 

6 PH 5,3 – 5,8 5,3 – 5,8 5,3 – 5,7 

 

2.2. 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 
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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. Karkas 

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

biceps femoris  dan  pectoralis (Soeparno, 2005). Karakteristik 

kualitas daging merupakan karakteristik yang dinilai oleh konsumen 

dalam memenuhi palatabilitasnya, berkaitan dengan penilaian 

organoleptik dan kualitas fisik yang meliputi susut masak, 

keempukan/tekstur, daya ikat air, warna, kadar air, kadar lemak, 

kadar protein dan pH daging merupakan parameter kualitas daging 

ayam olahan (Soeparno, 2005). 

Faktor kualitas daging meliputi warna, keempukan atau tekstur, 

flavor dan aroma termasuk bau dan cita rasa. Susut masak (cooking 

loss) yaitu berat sampel daging yang hilang selama pemasakan atau 

pemanasan, retensi cairan dan pH daging ikut menentukan kualitas 

daging dan semakin kecil nilai prosentase susut masak semakin baik 

kualitasnya, karena jumlah nutrien yang keluar lebih sedikit 

(Soeparno, 1992). 

 

2.2.1. pH Daging 

Jaringan otot hewan pada saat masih hidup mempunyai pH 

pada kisaran 7,2 sampai 7,4, dan akan menurun setelah pemotongan 

(Buckle, Edwards, Fleet, and Wooton. 1987; Foegeding, Lanier and 

Hultin, 1996), karena mengalami glikolisis dan dihasilkan asam 

laktat yang akan mempengaruhi pH (Forrest, Aberde, Hendrick, 

Judge, Merkel. 1975; Lawrie, 1996). Hasil penelitian Duna, 

Kilpatrick, and Gault (1993) menyatakan bahwa rata-rata pH awal 

otot dada broiler 7,09 kemudian menurun menjadi 5,94 yaitu pada 

enam jam post-mortem, sedangkan pada otot dada kalkun pH 
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menurun dari 6,22 pada 15 menit post-mortem menjadi 5,8 pada 120 

menit setelah mati dan kemudian menjadi 5,47 pada kurang lebih 24 

jam setelah mati (Lesiak, Olson, and Ahn, 1996). 

 Nilai pH daging umumnya diukur dengan metode 

elektrometrik menggunakan alat pH-meter.  Elektrode pH meter 

yang baik digunakan adalah elektrode tusuk yang juga terintegrasi 

untuk mengukur suhu daging.  Suhu daging akan mempengaruhi 

nilai pH daging dan perlu diperhatikan bahwa pH meter harus 

dikalibrasi terlebih dahulu sebelum digunakan untuk mengukur nilai 

pH daging. Bagian karkas untuk mengukur nilai pH daging di RPH 

adalah otot mata rusuk (Musculus longissimus dorsi antara rusuk ke-

12 dan ke-13 atau ke-13 dan ke-14) atau otot paha (Musculus 

gluteus) (Denny Lukman, 2010). 

 

2.2.2. Susut Masak Daging (Cooking Loss) 

  Susut masak menggambarkan jus daging yang merupakan 

fungsi temperatur dan lama waktu pemasakan/pemanasan. Faktor-

faktor yang mempengaruhi antara lain nilai pH, panjang sarkomer 

serabut otot, panjang potongan serabut otot, statut kontraksi 

myofibril, ukuran dan berat sampel, penampang melintang daging, 

pemanasan, bangsa terkait dengan lemak daging, umur, dan 

konsumsi energi dalam pakan. Nilai susut masak berkisar antara 1,5 

– 54,5%.(Nurwantoro dan Sri Mulyani, 2003) 

 Nilai susut atau kehilangan bobot masak daging (cooking 

loss) ialah perbedaan antara bobot daging sebelum dan sesudah 

dimasak yang dinyatakan dalam persen.Temperatur dan lama 

pemasakan turut menentukan besar persentase susut masak.Besar 

persentase cairan daging yang hilang selama pemasakan lebih 

banyak ditentukan oleh suhu pemanasan yang digunakan (Bouton 

and Harris, 1979). Pemasakan daging pada suhu yang lebih tinggi 

akan meningkatkan jumlah cairan yang hilang dari dalam daging. 

Kemampuan daging untuk mengikat air menurun dan lemak karkas 
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juga akan meleleh, sehingga pada suhu pemasakan yang lebih tinggi, 

susut masak menjadi lebih besar (Lawrie, 2003) 

 Susut daging dapat dibedakan menjadai dua kelompok yaitu 

susut kuantitatif dan susut kualitatif. Susut kuantitatif yaitu susut 

bobot daging yang disebabkan proses respirasi, jasad renik, 

penanganan dan kadar air. Susut kualitatif atau susut mutu adalah 

susut yang disebabkan teknologi seperti terjadinya perubahan 

komposisi atau sifat kimia bahan, fisik, dan organolaptik, Susut 

masak dapat dipengaruhi oleh pH, panjang sarkomer, serabut oto, 

status kontraksi myofibril, ukuran dan berat sampel daging dan 

penampang lintang daging (Soeparno, 1998) 

  

2.2.3. Tekstur Daging 

 Pada prinsipnya keempukan daging dapat ditentukan secara 

subjektif dan objektif. Penentuan keempukan atau kealotan daging 

dengan metode subjektif dapat dilakukan secara sederhana dengan 

menggunakan cara struktur atau non struktur atau dengan cara yang 

lebih canggih atau kompleks, yaitu uji panel cita rasa yang disebut 

panel taste. Pengujian secara objektif dapat dilakukan secara 

mekanik termasuk pengujian kompresi (indikasi kealotan jaringan 

ikat), daya putus Warner-Bratzler (indikasi kealotan miofibril), 

adhesi (indikasi kekuatan jaringan ikat) dan susut masak (sensitif 

terhadap perubahan jus daging), Terkait dengan ikatan serabut otot 

(faskuli) yang terbungkus perimisium kasar dan lembut. Ukuran 

tekstur ditentukan oleh jumlah serabut otot, ukuran dan jumlah 

perimisium pembungkus, dan hal–hal tersebut dipengaruhi oleh umur 

dan bangsa ternak (Nurwantoro dan Sri Mulyani, 2003) 

 

2.2.4. Organolaptik Daging 

Organoleptik merupakan identifikasi, pengukuran secara 

ilmiah, analisa dan penafsiran terhadap keadaan atau ciri-ciri suatu 

bahan berdasarkan penerimaan inderawi penguji yang meliputi 

penglihatan, penciuman, peraba dan bahkan pendengaran (Carpenter, 



12 
 

Lyon and Hasdell, 2000). Bau yang tidak diinginkan dapat 

berkembang selama penyimpanan karena kontaminasi sebelum 

penyimpanan atau refrigerasi yang kurang memadai dan senyawa-

senyawa flavor didalam lemak adalah spesifik untuk suatu spesies 

atau bisa timbul dari ingredient pakan atau bahan tambahan 

(Soeparno, 1992). Menurut Lawrie (2003) lemak yang secara relatif 

banyak mengandung ikatan rangkap jenuh, mudah mengalami 

oksidasi dan membentuk bau busuk. 

Warna suatu bahan pangan dalam uji organoleptik 

dideskripsikan dengan menggunakan penglihatan.Bagian-bagian 

yang diamati dengan penglihatan adalah warna, keterangan, 

kejernihan, keserasian bentuk dan ukuran, serta tekstur (Carpenter, 

Lyon and Hasdell, 2000). 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). 

 

2.3. Aktivitas Ekstrak Nanas  

Menurut Istika (2009) Enzim tertentu dapat bekerja secara 

optimal pada kondisi tertentu pula. Beberapa faktor  yang 

mempengaruhi kerja enzim adalah suhu, pH atau keasaman, 

Konsentrasi Enzim, Substrat dan Kofaktor, dan Inhibitor Enzim. Tiap 

enzim memerlukan suhu dan pH (tingkat keasaman) optimum yang 

berbeda-beda karena enzim adalah protein, yang dapat mengalami 

perubahan bentuk jika suhu dan keasaman berubah. Di luar suhu atau 

pH yang sesuai, enzim tidak dapat bekerja secara optimal atau 

strukturnya akan mengalami kerusakan. Hal ini akan menyebabkan 

enzim kehilangan fungsinya sama sekali. Kerja enzim juga 

dipengaruhi oleh kofaktor dan inhibitor. 

Enzim meskipun hanya merupakan komponen tambahan 

(minor) banyak makanan, memegang peranan utama dan bermacam-

macam dalam makanan.Enzim yang terdapat secara alami dalam 

makanan dapat mengubah susunan makanan tersebut.Enzim adalah 
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protein yang mempunyai sifat katalitik, yang menyebabkan enzim 

berguna dalam telaah analitik.Enzim lengkap disebut holoenzim; 

bagian enzim, apoenzim; dan bagian nonprotein, kofaktor.Senyawa 

yang diubah dalam reaksi yang dikatalis enzim disebut substrat 

(Deman, 1997). 

Garam pada konsentrasi tertentu dapat meningkatkan 

keempukan daging. Enzim dari tanaman, seperti papain (dari 

pepaya), bromelin (dari nenas), dan fisin (getah pohon daun ara), 

baik berbentuk cair maupun bubuk, dapat digunakan untuk 

mengempukkan daging. Kualitas getah sangat menentukan aktivitas 

enzim proteolitik, dan kualitas enzim bergantung pada bagian 

tanaman asal getah tersebut. Aktivitas enzim dipengaruhi oleh proses 

pembuatan, umur, dan varietas tanaman. Enzim bromelin dari nenas 

juga banyak digunakan untuk mengempukkan daging.Enzim 

bromelin dapat menguraikan serat-serat daging sehingga menjadi 

lebih empuk. Buah nenas yang belum matang mengandung bromelin 

lebih sedikit dibandingkan buah nenas matang yang masih segar. 

Kandungan bromelin paling banyak terdapat dalam bagian kulit 

(Anonimous, 2010). 

Menurut Istika (2009) Buah nanas banyak mengandung enzim 

bromelain, tapi kandungan bromelain di dalam kulitnya lebih banyak 

lagi dan bisa dimanfaatkan sebagai bahan pengempuk alami.Enzim 

bromelin mampu menguraikan serat-serat daging, sehingga daging 

menjadi lebih empuk.Bromelin adalah suatu protease sulfihidril (-

SH) yang sudah menjadi tidak aktif, disebabkan karena terbentuknya 

ikatan disulfida antara enzim-enzim. Secara relatif hal ini dapat 

diatasi dengan penambahan senyawa pereduksi seperti sistein, 

markaptoetanol, glukation, dan vitamin C. Aktivitas enzim bromelain 

dipengaruhi oleh beberapa inhibitornya seperti 

diisopropilfosfofluoridat (DIPF), yang dapat menghambat aktivitas 

katalitik dari enzim bromelain. 
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2.3.1. Enzim Bromelin  

Usaha untuk memperpendek proses pengolahan dan 

meningkatkan kualitas ( keempukan ) dapat dilakukan dengan proses 

enzimatis. Sumber enzim adalah semua bahan yang berasal dari 

nabati, hewani, dan mikroorganisme.Salah satu sumber enzimatis 

yang mudah di peroleh di masyarakat yaitu dapat diperoleh dari buah 

nanas karena didalam buah nanas banyak mengandung enzim 

bromelin. 

Klasifikasi tanaman nanas menurut Prihatman (2000) adalah 

kingdom lantae (tumbuh-tumbuhan), divisi spermatophyta 

(tumbuhan berbiji), kelas angiospermae (berbiji tertutup), ordo 

farinosae (Bromeliales), family bromiliaceae, genus ananas, dan 

species ananas comosus (L.) Merr. Dari berat 100 gram buah nanas 

kupas dan dibuat menjadi ekstrak sehingga dihasilkan 50 ml ekstrak 

nanas dan buah nanas yang masih hijau atau belum matang 

mengandung bromelin lebih sedikit dibanding buah nanas segar yang 

sudah matang. 

Bromelin tergolong kelompok enzim protease sulfhidril. 

Bromelin memiliki kemampuan untuk memecah  struktur molekul 

protein menjadi bentuk lebih sederhana (asam amino) dan salah satu 

enzim bromelin alami ada di dalam buah nanas (Suprapti, 2008) 

 

Tabel 3. Kandungan Bromelin Dalam Tanaman Nanas (Persen)  

No Bagian Buah Persentase 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Buah utuh masak 

Daging buah masak 

Kulit buah 

Tangkai 

Batang 

Buah utuh mentah 

0,060 – 0,080 

0,080 – 0,125 

0,050 – 0,075 

0,040 – 0,060 

0,100 – 0,600 

0,400 – 0,060 

Sumber : Ferdiansyah (2005)  

 


