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RINGKASAN 

Daging ayam merupakan salah satu bahan makanan yang mayoritas 
dikonsumsi masyarakat Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistika (2011), tingkat 
konsumsi daging ayam per kapita mulai tahun 2010 hingga 2011 berturut-turut 
adalah sebesar 3,55 kg/kapita/tahun dan 3,65 kg/kapita/tahun. Daging ayam menjadi 
salah satu penyumbang besar kasus keracunan pangan di Indonesia karena 
tergolong dalam perishable food (cepat mengalami kebusukan) karena kandungan 
air serta proteinnya yang tinggi yang cocok untuk pertumbuhan mikroba.  

Berdasarkan permasalahan diatas, saat ini banyak dikembangkan smart 
packaging yakni sistem pengemas yang dapat memonitor kondisi bahan pangan 
yang dikemas untuk memberikan informasi mengenai kualitas dari makanan selama 
penyimpanan dan transportasi. Smart packaging tersebut bersifat biodegradable 
(dapat terurai). Pigmen antosianin dan klorofil pada  film bertindak sebagai biosensor 
perubahan pH. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan proporsi ekstrak sari buah 
stroberi dan ekstrak daun suji yang tepat sehingga dihasilkan biosensor pH yang 
dapat mendeteksi kerusakan/kebusukan pada fillet daging ayam segar. 
 Penelitian ini disusun menggunakan metode Rancangan Acak Kelompok (RAK) 
dengan menggunakan 1 faktor percobaan yakni proporsi ekstrak buah stroberi dan 
daun suji, yang terdiri dari 4 level yaitu 10%:20%,15%:15%,20%:10%,25%:5% (v/v 
total) dan masing-masing diulang sebanyak 4 kali. Data dianalisis dengan 
menggunakan metode analisis ragam ragam (ANOVA) kemudian dilanjutkan dengan 
uji Beda Nyata Terkecil (BNT) dengan taraf 5%. Pemilihan perlakuan terbaik 
dilakukan dengan metode Multiple Attribut.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi ekstrak buah stroberi dan daun 
suji berpengaruh nyata (α = 0,05) terhadap parameter kemerahan,kekuningan, total 
antosianin, serta perubahan warna/hue (ΔH) dari biosensor pH. Perlakuan terbaik 
adalah biosensor dengan proporsi ekstrak stroberi 25% (v/v total) dan daun suji 5% 
(v/v total) dengan nilai derajat kecerahan 46,5, kemerahan 32,5, kekuningan 31,4, 
total antosianin 16,5 mg/L, total klorofil 1 mg/g, ΔH pada hari ke-0 sebesar 0, ΔH hari 
ke-4 sebesar 2,4, ΔH hari ke-8 sebesar 5,8 dan ΔH hari ke-12 sebesar 12,0. 

Kata Kunci : biosensor pH, daging ayam, ekstrak stroberi, ekstrak daun suji 
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SUMMARY 

     Chicken meat is one type of food that majority consume by Indonesian people. 
According to Statistic centera (2011), consumption of chicken meat from 2010 until 
2011 are 3,55 kg/capita/year dan 3,65 kg/capita/year, respectively. Chicken meat 
become one of high contributor of food poisoning cases in Indonesia, because 
classified in the perishable food (spoiled rapidly) due to water content, high protein 
and highly suitable environmental conditions for the spoilage microbes growth. 
    Based on that problem, recently many  research that develop about smart 
packaging. Smart packaging is a packaging system that able to monitor the condition 
of food that packaged in it to give information about quality of food during storage 
dan tranportation. Smart packaging is biodegradable (easily to decompose). 
Anthocyanin and chlorophyll in biodegradable film have a role as a pH biocensor. 
The purpose of this research is to determine a proportion of strawberry and suji leaf 
extract to produce biocensor pH that able to detect spoilage in chicken fillet. 
 The research was conducted with a Randomized Block Design arrange with 1 
factor that is strawberry and suji leaf extract, consist of 4 levels 10%:20%, 15%:15%, 
20%:10%, 25%:5% (v/v) with 4 replications. The data was analyzed with Analysis of 
Variant (ANOVA) and continued with BNT test with 5 % interval. The best treatment 
was determined by Multiple Attribute method.  

The result showed that proportion of strawberry and suji leaf extract influenced 
(α=0,05) to  the parameters i.e redness, yellowness, total anthocyanin and color 
change/hue (ΔH) of pH biocensor. The best treatment of biocensor was on 
proportion strawberry extract 25% (v/v) and suji leaf extract 5% (v/v), which had a 
lightness 46,5, redness 32,5, yellowness 31,4, total anthocyanin 16,5 mg/L, total 
chlorophyll 1 mg/g, ΔH day-0 is 0, ΔH 4th day is 2,4, ΔH 8th day is 5,8 and ΔH 12th 
day is 12,0  
 
Keywords:, chicken meat, pH biocensor, strawberry extract, suji leaf extract 
 
 



ix 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus, karena kasih karunia dan anugerah-

Nya penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Teknologi 

Pertanian. Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Ibu dan Bapak yang tiada henti mendoakan, memberi support dan semangat 

yang senantiasa menjadi motivasi utama penulis. 

2. Prof. Dr. Ir. Simon Bambang Widjanarko, M.App.Sc selaku dosen pembimbing 

yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama proses pengerjaan 

skripsi. 

3. Dr. Ir. Elok Zubaidah, MP selaku selaku dosen penguji yang telah membantu, 

membimbing dan menyempurnakan dalam penyelesaian skripsi ini. 

4. Dr. Ir. Aji Sutrisno, M.Sc selaku dosen penguji yang telah mambantu, 

membimbing dan memberikan tambahan ilmu yang tidak sedikit kepada penulis 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

5. Agustin Krisna Wardani, STP, M.Si, PhD selaku Ketua Jurusan Teknologi Hasil 

Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. 

6. Dosen dan karyawan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian atas segala bimbingan, 

bantuan dan sarannya. 

7. Segenap laboran FMIPA-Kimia UIN Maliki Malang (Mbak Rika, Mbak Mei, Mbak 

Susi, Mas Taufik, Mas Abi) yang telah banyak membantu kegiatan selama di 

Laboratorium. 

8. Mentor ku (Mas Huri) yang banyak memberi masukan selama proses penelitian 

9. Sahabat-sahabatku (Ferry, Tini, Sandra, Tius, Yaninda) yang telah banyak 

membantu. 

10. Teman-teman baruku di FMIPA Kimia UIN yang telah menemani, membantu 

selama selama proses penelitian dan menjadi teman sharing. 

11. Teman-teman THP 2010 yang telah menemani dan menyemangati selama ini 

 

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun dan memperbaiki penulisan 

laporan skripsi ini. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi banyak 

pihak.  

 

 

Malang, Mei 2014  
 
 

                                                                               Penulis 

 



x 
 

DAFTAR ISI 

 

 Halaman 

HALAMAN JUDUL  ............................................................................................. i 

LEMBAR PERSETUJUAN  ................................................................................. ii 

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................... iii 

RIWAYAT HIDUP  ............................................................................................... iv 

LEMBAR PERUNTUKAN  ................................................................................... v 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI  ................................................................. vi 

RINGKASAN  ...................................................................................................... vii 

SUMMARY .......................................................................................................... viii 

KATA PENGANTAR  .......................................................................................... ix 

DAFTAR ISI  ........................................................................................................ x 

DAFTAR TABEL  ................................................................................................ xii 

DAFTAR GAMBAR  ............................................................................................ xiii 

DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................... xiv 

 

I.  PENDAHULUAN  ............................................................................................ 1 

1.1 Latar Belakang  ........................................................................................... 1 

1.2  Perumusan Masalah  .................................................................................. 2 

1.3   Tujuan  ........................................................................................................ 3 

1.4   Manfaat  ...................................................................................................... 3 

1.5 Hipotesa  .................................................................................................... 3 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA ………………………………………………................ ..... 4 

2.1   Ayam Pedaging  .......................................................................................... 4 

2.2   Nilai Gizi Daging Ayam  ............................................................................... 5 

2.3   Mutu Daging Ayam  ..................................................................................... 6 

2.4   Pati Singkong (Tapioka)  ............................................................................. 9 

2.5   Gliserol  ....................................................................................................... 11 

2.6   Carboxy Methyl Cellulose (CMC)  ............................................................... 12 

2.7   Buah Stroberi  ............................................................................................. 12 

2.8   Antosianin  .................................................................................................. 15 

2.9   Daun Suji  ................................................................................................... 17 

2.10 Klorofil  ........................................................................................................ 18 

2.11 Biodegradable Film ..................................................................................... 19 

2.12 Smart Packaging ........................................................................................ 22 

 
III. METODOLOGI PENELITIAN ......................................................................... 25 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan  ............................................................... 25 

3.2 Bahan dan Alat  .......................................................................................... 25 

3.3 Metode   ...................................................................................................... 26 



xi 
 

3.4 Pelaksanaan   ............................................................................................. 27 

3.5 Pengamatan  .............................................................................................. 29 

3.6 Analisa Data ............................................................................................... . 29 

3.7 Diagram Alir Penelitian ............................................................................... 30 

3.8 Rancangan Penelitian  ................................................................................ 34 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  ......................................................................... 35 

4.1  Karakteristik Bahan Baku  ........................................................................... 35 

4.2  Karakteristik Fisik Biosensor pH  ................................................................. 37 

4.3  Karakteristik Kimia Biosensor pH ................................................................ 40 

4.4 Pengaplikasian Biosensor pH pada Fillet Daging Ayam  ............................. 43 

4.5  Hubungan Perubahahan Warna (ΔH) Biosensor Terhadap Parameter  
  Daging Ayam Selama Penyimpanan ........................................................... 46 

4.6  Korelasi Antar Parameter Uji Daging Ayam …………………………………. 61 

4.7 Penentuan Perlakuan Terbaik ………………………………………………… 63 

 

V.  KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................................ 68 

5.1 Kesimpulan ................................................................................................. 68 

5.2 Saran .......................................................................................................... 68 

DAFTAR PUSTAKA  ........................................................................................... 69 

LAMPIRAN  ......................................................................................................... 80 

DOKUMENTASI  ................................................................................................. 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Nomor Teks   Halaman 

1 Komposisi Daging Ayam  .....................................................................  6 

2 Persentase Protein pada Bagian Dada, Paha Kulit Ayam Ras dan 
Ayam Buras  ........................................................................................  6 

3 Tingkatan Mutu Karkas Ayam Pedaging  .............................................  7 

4 Syarat Mutu Mikrobiologis Daging Ayam  .............................................  8 

5 Komposisi Kimia Tepung Tapioka per 100 g  .......................................  9 

6 Syarat Mutu Tepung Tapioka ...............................................................  10 

7 Aktivitas Antioksidan (ORAC), Kandungan Antosianin dan 
Kandungan Fenolik Total dari Jus Stroberi Pada Beberapa Tingkat 
Kematangan  .......................................................................................  14 

8 Karakteristik Fisik dan Kimia Ekstrak Stroberi dan Ekstrak Daun Suji ..  35 

9 Rerata Warna (L,a+,b+) Biosensor pH Akibat Perlakuan Proporsi 
Ekstrak Sari Buah Stroberi dan Ekstrak Daun Suji  ..............................  38 

10 Rerata Total Antosianin Biosensor pH Akibat Konsentrasi Ekstrak 
Sari Buah Stroberi dan Ekstrak Daun Suji  ...........................................  40 

11 Rerata Total Klorofil Biosensor pH Akibat Konsentrasi Ekstrak Sari 
Buah Stroberi dan Ekstrak Daun Suji  ..................................................  42 

12 Perubahan Warna/Hue (ΔH) Biosensor pH ..........................................  44 

13 Perbandingan Hasil Biosensor pH Perlakuan Terbaik dengan 
Kontrol .................................................................................................  64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Nomor Teks   Halaman 

 

1 Ayam Broiler  .......................................................................................  5 

2 Granula Pati Singkong  ........................................................................  11 

3 Stroberi  ...............................................................................................  15 

4 Pelargonidin 3-Glukosida  ....................................................................  15 

5 Perubahan Warna Antosianin pada Berbagai Variasi pH .....................  16 

6 Siklus Produksi dan Degradasi Biodegradable Polymer  ......................  21 

7 Indikator kesegaran  ............................................................................  23 

8 Diagram Alir Proses Ekstraksi Sari Buah Stroberi  ...............................  30 

9 Diagram Alir Proses Ekstraksi Daun Suji  ............................................  31 

10 Diagram Alir Pembuatan Biosensor pH ................................................  32 

11 Diagram Alir Aplikasi Biosensor pH pada Daging Ayam Segar ............  33 

12 Rancangan Penelitian  .........................................................................  34 

13 Perubahan Nilai TVBN Fillet Daging Ayam Selama Penyimpanan … ..  47 

14 Perubahan Warna (ΔH) Biosensor 10%:20% terhadap Kadar TVBN 
Daging Ayam ………………………………………………………………..  49 

15 Perubahan Warna (ΔH) Biosensor 15%:15% terhadap Kadar TVBN 
Daging Ayam ………………………………………………………………..  50 

16 Perubahan Warna (ΔH) Biosensor 20%:10% terhadap Kadar TVBN 
Daging Ayam ………………………………………………………………..  51 

17 Perubahan Warna (ΔH) Biosensor 25%:5% terhadap Kadar TVBN 
Daging Ayam ………………………………………………………………..  52 

18 Perubahan pH Daging Ayam Selama Penyimpanan ………………… ..  54 

19 Grafik Hubungan Perubahan Warna (ΔH) Biosensor 10%:20% dan 
pH Daging Ayam Selama Penyimpanan ………………………………. ..  55 

20 Grafik Hubungan Perubahan Warna (ΔH) Biosensor 15%:15% dan 
pH Daging Ayam Selama Penyimpanan ………………………………. ..  56 

21 Grafik Hubungan Perubahan Warna (ΔH) Biosensor 20%:10% dan 
pH Daging Ayam Selama Penyimpanan ………………………………. ..  57 

22 Grafik Hubungan Perubahan Warna (ΔH) Biosensor 25%:5% dan 
pH Daging Ayam Selama Penyimpanan ………………………………. ..  58 

23 Grafik Perubahan Nilai TPC Fillet Daging Ayam Selama 
Penyimpanan …………………………………………………………… .....  59 

24 Grafik Hubungan antara kadar TVBN dan pH Daging Ayam Selama 
Penyimpanan …………………………………………………………...... ..  62 

25  Grafik Hubungan antara kadar TVBN dan TPC Daging Ayam 
Selama Penyimpanan …………………………………………………… ..  63 

 



xiv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Nomor Teks   Halaman 

  

1 Prosedur Analisa  ................................................................................  80 

2 Analisa Data Kecerahan (L) Biosensor pH  ..........................................  87 

3 Analisa Data Kemerahan (a) Biosensor pH ..........................................  87 

4 Analisa Data Kekuningan (b) Biosensor pH .........................................  88 

5 Analisa Total Antosianin Biosensor pH ................................................  89 

6 Analisa Total Klorofil Biosensor pH ......................................................  89 

7 Analisa Perubahan Warna (ΔH) Biosensor pH Hari ke-0 .....................  90 

8 Analisa Perubahan Warna (ΔH) Biosensor pH Hari ke-4 .....................  90 

9 Analisa Perubahan Warna (ΔH) Biosensor pH Hari ke-8 .....................  91 

10 Analisa Perubahan Warna (ΔH) Biosensor pH Hari ke-12  ...................  92 

11 Data Analisa Kimia dan Mikrobiologi Daging Ayam  .............................  93 

12 Data Perhitungan dan Pemilihan Perlakuan Terbaik Biosensor pH ......  96 

13 Uji T Karakteristik Biosensor pH dan Karakteristik Kimia Fillet 
Daging Ayam  ......................................................................................  97 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

I PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang  

     Daging ayam merupakan salah satu bahan makanan yang mayoritas dikonsumsi 

masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh karena harga daging ayam yang 

masih dapat dijangkau oleh masyarakat luas, tersedia dalam jumlah yang cukup 

serta memiliki kandungan gizi yang baik. Menurut Badan Pusat Statistika (2011)  

tingkat konsumsi daging ayam per kapita mulai tahun 2010 hingga 2011 berturut-

turut adalah sebesar 3,55 kg/kapita/tahun dan 3,65 kg/kapita/tahun atau mengalami 

peningkatan sebesar 2,94% dari tahun 2010. Diperkirakan tingkat konsumsi daging 

ayam akan terus melonjak.  

     Daging ayam dan olahannya tergolong dalam perishable food (cepat mengalami 

kebusukan) karena kandungan air dan proteinnya yang tinggi yang cocok untuk 

pertumbuhan mikroba. Kasus keracunan setelah memakan daging ayam di 

Indonesia sering dilaporkan, beberapa diantaranya menimpa warga Pasuruan yang 

dilaporkan meninggal dunia setelah memakan daging ayam yang dibeli dari 

pedagang keliling pada tahun 2004 (Astro, 2004). Supriyanto (2013) melaporkan 

kasus keracunan kembali terjadi pada bulan Maret 2013 yang menimpa 13 warga 

Dusun Ulekan, Kebumen yang mengalami keracunan setelah mengkonsumsi soto 

ayam. Kerusakan yang terjadi pada daging ayam selama penyimpanan, diakibatkan 

oleh kontaminasi mikroorganisme dan perubahan biokimia yang terjadi di dalam 

daging ayam. Sampai saat ini, penilaian kesegaran daging ayam secara luas masih 

menggunakan penilaian secara sensori seperti penampakan, tekstur, bau dan 

warna. 

     Beberapa tahun terakhir telah diciptakan “kemasan pintar”. Kemasan pintar 

merupakan sistem pengemasan yang mampu memberikan fungsi intelligent yaitu 

pendeteksi, perekam, komunikasi dan perasa (Otles dan Yalcin, 2008). Satu konsep 

kemasan yang dapat menggabungkan persyaratan dari konsumen yakni akurat, 

dapat dipercaya serta bersifat non destruktif (tidak merusak) adalah dengan 

pengembangan indikator kesegaran dalam bentuk sensor dalam kemasan yang 

memonitor kerusakan produk segar dan olahannya. Morris (2005), menulis tentang 
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pengaplikasian sensor yang dapat berubah warna dengan adanya peningkatan pH 

akibat meningkatnya kadar TVB-N yang merupakan metabolit mikroba. Pacquit et al 

(2005) membuat sensor dengan memanfaatkan pewarna indikator pH bromocesol 

green yang sensitif terhadap keberadaan volatil amin untuk mendeteksi kebusukan 

ikan. Budiman (2010) membuat bioindikator pH berbahan dasar pati jagung dan 

ekstrak murbei. Attarian et al (2006) menggabungkan pigmen antosianin dan klorofil 

sebagai indikator perubahan pH, dimana pada pH basa akan berubah menjadi 

kuning. Golasz, Silva and Silva (2013) membuat film berantosianin dari kulit anggur 

sebagai indikator kerusakan dari daging babi beku.  

 Pada penelitian ini memanfaatkan pigmen antosianin dari ekstrak stroberi 

(Fragraria x ananassa) dan pigmen klorofil dari daun suji (Pleomele angustifolia) 

sebagai bioindikator pH. Buah stroberi digunakan karena merupakan salah satu 

buah yang mengandung antosianin dan ketersediaannya yang melimpah, 

sedangkan daun suji digunakan karena mengandung pigmen klorofil yang tinggi dan 

mudah didapatkan (Prangdimurti et al, 2006). Serta sebagai upaya diversifikasi dan 

peningkatan nilai guna dari buah stroberi dan daun suji. Antosianin dapat digunakan 

sebagai indikator pH alami. Pada media asam akan berwarna merah dan pada 

media basa akan berwarna biru hingga kuning. Klorofil juga mampu berubah warna 

seiring perubahan pH, yakni pada media asam akan berwarna kecoklatan (zaitun 

kusam) dan pada media basa akan berwarna hijau terang.  

1.2 Perumusan Masalah 

 Menentukan proporsi yang tepat antara ekstrak stroberi dan ekstrak daun suji 

sehingga dapat dihasilkan biosensor pH sebagai pendeteksi kerusakan simpan 

daging ayam segar sebagai upaya tindakan preventif terhadap keracunan pangan. 

 

 

 

 



3 

 

1.3 Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui proporsi ekstrak stroberi dan ekstrak daun suji yang tepat yang 

dapat mendeteksi kerusakan secara mikrobiologi dan kimia pada daging 

ayam 

2. Mengetahui tingkat kebusukan daging ayam dengan parameter uji berupa 

nilai pH, TVBN dan TPC 

1.4 Manfaat 

 Diharapkan dapat menghasilkan biosensor pH ekstrak stroberi dan ekstrak daun 

suji sebagai pendeteksi kerusakan saat penyimpanan daging ayam segar yang baik, 

serta efektif dalam mendeteksi kerusakan pada daging ayam segar akibat adanya 

perubahan pH yang terjadi, dan diharapkan dapat diaplikasikan pada daging ayam 

yang beredar dipasaran. 

1.5 Hipotesa 

 Diduga dengan adanya penambahan ekstrak stroberi dan ekstrak daun suji 

dengan proporsi yang tepat, dapat menghasilkan biosensor pH yang mampu 

mendeteksi kerusakan pada daging ayam karena adanya perubahan pH pada 

produk, sehingga biosensor  mampu berubah warna.  
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II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ayam Pedaging (Ayam Broiler) 

     Klasifikasi ayam menurut Rose (2001) adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia 

Sub kingdom : Metazoa 

Filum  : Chordata 

Sub filum : Vertebrata 

Divisi  : Carinathae 

Kelas  : Aves 

Ordo   : Galliformes 

Family  : Phasianidae 

Genus  : Gallus 

Spesies : Gallus gallus domestica sp 

     Ayam ras adalah jenis ayam dari luar negeri yang bersifat unggul sesuai dengan 

tujuan pemeliharaan karena telah mengalami perbaikan mutu genetis. Ayam Ras 

dibagi menjadi menjadi 2 (dua) tipe yakni ayam petelur dan ayam pedaging. Ayam 

petelur adalah ayam yang dimanfaatkan untuk diambil telurnya, sedangkan ayam 

pedaging adalah ayam yang terseleksi untuk tujuan produksi daging. Ayam 

pedaging atau broiler adalah ayam jantan atau betina muda yang berumur kurang 

dari 8 minggu ketika dijual. Ayam ini memiliki ciri-ciri mempunyai dada yang lebar 

dengan timbunan daging yang banyak (Rasyaf, 2006 : 2) ; ukuran badan ayam relatif 

lebih besar, padat, kompak dan berdaging penuh (Rahayu, 2011 : 19). Ayam broiler 

lebih banyak dikonsumsi karena memiliki pertumbuhan yang lebih cepat 

dibandingkan ayam lokal dan memiliki perdagingan yang baik.  

     Pada umumnya, ayam broiler siap dipotong pada usia 35-45 hari (Murtidjo, 

1987). Hal ini karena konsumen di Indonesia lebih menyukai karkas ayam yang tidak 

terlalu besar, karena dagingnya lunak, lemaknya belum banyak dengan tulang yang 

tidak begitu keras (Koswara, 2009). Menurut Badan Standarisasi Nasional (2009), 
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karkas didefinisikan sebagai bagian dari ayam hidup, setelah dipotong, dibului, 

dikeluarkan jeroan dan lemak abdominalnya, dipotong kepala dan leher serta kedua 

kakinya. Spesifik visual ayam broiler dapat dilihat pada Gambar 2.1 

 

Gambar 2.1 Ayam Broiler (Pertiwi, 2013) 

     Menurut Badan Pusat Statistika (2011), tingkat konsumsi daging ayam per kapita 

mulai tahun 2010 hingga 2011 berturut-turut adalah sebesar 3,55 kg/ kapita/ tahun 

dan 3,65 kg/ kapita/ tahun atau mengalami peningkatan sebesar 2,94% dari tahun 

2010.   

2.2 Nilai Gizi Daging Ayam 

     Menurut Badan Standarisasi Nasional (2009), daging didefinisikan sebagai otot 

skeletal dari karkas ayam yang aman, layak, dan lazim dikonsumsi manusia. Daging 

merupakan makanan bergizi yang sangat dibutuhkan oleh manusia, karena memiliki 

mutu protein yang tinggi serta kandungan asam amino esensial yang lengkap dan 

seimbang. Daging ayam broiler adalah bahan makanan yang mengandung gizi 

tinggi, memiliki rasa dan aoroma yang enak, tekstur yang lunak dan harga yang 

relatif murah, sehingga disukai hampir semua orang. Protein yang terkandung dalam 

daging lebih mudah dicerna bila dibandingkan dengan protein nabati.. 
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     Komposisi gizi daging ayam dan persentase protein pada bagian dada, paha dan 

kulit ayam ras dan buras dapat dilihat dalam Tabel 2.1 dan Tabel 2.2  

Tabel 2.1 Komposisi Gizi Daging Ayam per 100 g 
Komposisi Jumlah  

Protein (g) 18,20 

Lemak (g) 25,00 

Kalsium (mg) 14,00 

Fosfor (mg) 200,00 

Besi (mg) 1,50 

Vitamin B1 (mg) 0,08 

Air (g) 55,90 

Kalori (kkal) 302,00 

  Sumber : Direktorat Gizi Departemen Kesehatan Republik Indonesia,1972 

Tabel 2.2 Persentase Protein pada Bagian Dada, Paha Kulit Ayam Ras dan Ayam 

Buras 

Jenis Ayam Protein (%) 

Dada Paha Kulit 
Ras 23,05 19,27 11,46 

Buras 22,70 19,01 13,59 

Sumber : Triyantini et al., 1997  

2.3 Mutu Daging Ayam  

     Karakteristik fisik pada daging merupakan parameter yang dapat digunakan 

untuk menentukan mutu daging. Apabila mutu tersebut diabaikan, maka akan 

menyebabkan terjadinya perubahan pada produk pangan dan dapat digunakan 

sebagai dasar dalam menentukan titik kritis umur simpan. Titik kritis ditentukan 

berdasarkan faktor utama yang sangat sensitif serta dapat menimbulkan terjadinya 

perubahan mutu produk selama distribusi, penyimpanan hingga siap dikonsumsi 

(Herawati, 2008). Tingkatan mutu karkas ayam pedaging dapat dilihat pada Tabel 

2.3. 
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Tabel 2.3 Tingkatan Mutu Karkas Ayam Pedaging 

No Faktor Mutu Tingkatan Mutu 
Mutu I Mutu II Mutu III 

1. Konformasi Sempurna Ada sedikit kelainan 
pada bagian tulang 
dada atau paha 

Ada kelainan 
pada bagian 
tulang dada atau 
paha 

2. Perdagingan Tebal Sedang Tipis 
3. Perlemakan Banyak Banyak Sedikit 
4. Keutuhan Utuh Tulang utuh, kulit 

sobek sedikit, tetapi 
tidak pada bagian 
dada 

Tulang ada yang 
patah, ujung 
sayap terlepas, 
ada kulit yang 
sobek di bagian 
dada 

5. Perubahan warna Bebas dari memar 
dan atau “freeze 
burn” 

Terdapat sedikit 
memar tidak pada 
bagian dada, dan 
tidak “freeze burn”  

Terdapat sedikit 
memar, tidak 
terdapat “freeze 
burn” 

6. Kebersihan Bebas dari bulu 
tunas 

Ada bulu tunas 
sedikit yang 
menyebar, tetapi 
tidak pada bagian 
dada 

Ada bulu tunas 

Sumber : Badan Standardisasi Nasional
b
, 2009 

     Selain karakter fisik, kualitas daging juga ditentukan berdasarkan mutu 

mikrobiologinya. Pencemaran mikroorganisme terhadap daging dapat terjadi 

sebelum pemotongan dan setelah pemotongan. Kontaminasi dapat terjadi melalui 

permukaan daging selama operasi persiapan daging, yaitu proses pembelahan 

karkas, pendinginan, pembekuan, penyegaran daging beku, pemotongan karkas 

atau daging, pembuatan daging proses preservasi, pengepakan, penyimpanan dan 

distribusi (Buckle et al., 1987). Mikroorganisme yang umumnya terdapat dalam 

produk peternakan dan olahannya adalah Salmonella enterica, Pseudomonas spp., 

E. coli O157: H7 dan Listeria monocytogenes (Miranda et al., 2008). Batas 

maksimum cemaran mikroba daging ayam dapat dilihat pada Tabel 2.4. 
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Tabel 2.4 Syarat Mutu Mikrobiologis Daging Ayam 

No Jenis Cemaran Mikroba Satuan Persyaratan 
1 Total Mikroba (Total Plate Count) cfu/g maksimum 1 x 10

6 

2 Coliform cfu/g maksimum 1 x 10
2
 

3 Staphylococcus aureus cfu/g maksimum 1 x 10
2
 

4 Salmonella sp. per 25 g negatif 
5 Escherichia coli cfu/g maksimum 1 x 10

1
 

6 Campylobacter sp. per 25 g negatif 
Sumber : Badan Standardisasi Nasional

a
, 2009 

     Daging yang masih segar biasanya ditandai oleh warna daging yang merah dan 

segar, bau darah segar dan masih kenyal. Selain itu ciri-ciri daging segar dapat juga 

diketahui dengan melakukan uji fisis, seperti bila ditekan dengan jari, daging akan 

kembali dengan cepat yang menandakan bahwa kekenyalan daging masih baik ; 

daging dikoyak dengan tangan, apabila daging kokok/ sulit koyak, maka daging 

mempunyai kekukuhan yang baik (Purba et al., 2005).  

     Supaya kualitas daging tetap terjaga, daging disimpan pada suhu rendah yaitu 

dibawah 2°C. Jika disimpan pada suhu ruang dalam jangka waktu tertentu akan 

menyebabkan daging ayam broiler cepat rusak. Hal ini disebabkan oleh kontaminasi 

mikroorganisme yang terjadi pada saat sebelum pemotongan dan perlakuan yang 

diberikan kepada ternak setelah pemotongan, dimana sifat fisikokimia (aktifitas air, 

pH dan zat gizi) daging mudah meningkatkan mikrobia pembusuk (Hidayat, 2008). 

     Mexis et al. (2012) menyatakan bahwa daging ayam segar memiliki batas 

penyimpanan maksimum pada hari ke 6 dengan kondisi suhu penyimpanan 4°C. 

Pada hari tersebut, kondisi mikrobiologis dan kimia daging ayam telah berubah dan 

telah melampaui batas maksimal yang telah ditentukan, sehingga tidak layak untuk 

dikonsumsi. Menurut Elena et al (2012), daging ayam memiliki kualitas yang baik 

apabila memiliki pH sebesar ± 6,2. Bila pH daging ayam melebihi 6,7 maka daging 

tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Batas nilai TVBN untuk daging sapi 

dan daging babi secara berturut-turut sebesar 20 dan 30 mg N/100 g (Economou et 

al., 2009). Nilai inilah yang dijadikan acuan sebagai ambang batas untuk 

menentukan nilai maksimum TVBN pada daging ayam. 
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2.4 Pati Singkong (Tapioka)  

     Tapioka merupakan pati yang diekstrak dari singkong yang telah mengalami 

proses pencucian sempurna dan dilanjutkan dengan pengeringan. Tepung tapioka 

dibuat dengan mengekstrak bagian umbi singkong. Proses ekstraksi umbi kayu 

relatif mudah karena kandungan protein dan lemaknya yang rendah (Moorthy, 

2004). Pati merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan α-glikosidik. Pati 

berperan dalam menciptakan sifat yang unik. Pati adalah komponen utama tapioka 

dan merupakan senyawa yang tidak mempunyai rasa dan bau. Dalam bentuk 

aslinya pati merupakan butiran-butiran kecil yang disebut granula.  

     Pati tersusun dari tiga komponen utama yakni amilosa, amilopektin, dan material 

antara seperti protein dan lemak (Banks dan Greenwood, 1975). Fraksi pada pati 

yang larut dalam air disebut dengan amilosa dan fraksi tidak terlarut disebut 

amilopektin (Winarno, 2002). Struktur amilosa merupakan struktur lurus dengan 

ikatan α-(1,4)-D-glukosa. Amilopektin terdiri dari struktur bercabang dengan ikatan α-

(1,4)-D-glukosa dan titik percabangannya merupakan ikatan α-(1,6). Pati singkong 

merupakan bahan yang bersifat hidrokoloid yang dapat digunakan dalam 

pembentukan matriks pada biodegradable film. Kandungan amilopektin pada pati 

singkong sebesar 83% dan amilosa sebesar 17% sehingga menyebabkan pasta 

yang terbentuk menjadi bening dan kecil kemungkinan terjadi retrogradasi (Chan, 

1983). Menurut Pudjiastuti dkk (2012), kandungan amilosa pada tapioka sebesar 

27,41 g/100 g. Komposisi kimia tepung tapioka dapat dilihat pada Tabel 2.5. 

 

   Tabel 2.5 Komposisi Kimia Tepung Tapioka per 100 g 
Komposisi Jumlah 

Air (g) 12 

Karbohidrat (%) 86.9 

Protein (g) 0.5 

Lemak (g) 0.3 

Kalori (kal) 362 

   Sumber : Haryanto dan Pangloli (1993) dalam Budiantoro (1997)  
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     Dalam Standar Nasional Indonesia (SNI), nilai pH tepung tapioka tidak 

dipersyaratkan. Namun, beberapa institusi mensyaratkan nilai pH untuk mengetahui 

mutu tepung tapioka berkaitan dengan proses pengolahan. The Tapioca Institute of 

America (TIA) menetapkan standar pH tepung tapioka sekitar 4.5-6.5 (Radley, 

1976). Syarat mutu tepung tapioka menurut SNI dapat dilihat pada Tabel 2.6 

 

Tabel 2.6 Syarat Mutu Tepung Tapioka  

 
No. 
 

 
Jenis Uji 

 
Satuan 

Persyaratan 

Mutu I Mutu II Mutu III 

1 Kadar Air % Maks 15.0 Maks 15.0 Maks 15.0 
2 Kadar Abu % Maks 0.60 Maks 0.60 Maks 0.60 
3 Serat dan  

benda asing 
 

% Maks 0.60 Maks 0.60 Maks 0.60 

4 Derajat Putih  
(BaSO4 =100%) 

% Min 94.5 Min 92.0 < 92 

5 Derajat asam Volume 
NaOH 

1N/100g 

 
Maks 3 

 
Maks 3 

 
Maks 3 

6 Cemaran logam 
- Timbal 
- Tembaga 
- Seng 
- Raksa 
- Arsen 

 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

 
Maks 1.0 
Maks 10.0 
Maks 40.0 
Maks 0.05 
Maks 0.5 

 
Maks 1.0 

Maks 10.0 
Maks 40.0 
Maks 0.05 
Maks 0.5 

 
Maks 1.0 

Maks 10.0 
Maks 40.0 
Maks 0.05 
Maks 0.5 

7 Cemaran Mikroba 
- Angka Lempeng 
  Total 
- E.coli 
- Kapang 

 
Koloni/g 

 
Koloni/g 
Koloni/g 

 
Maks 1.0 x 10

6 

 
- 

Maks 1.0 x 10
4
 

 
Maks 1.0 x 10

6 

 
- 

Maks 1.0 x 10
4
 

 
Maks 1.0 x 10

6 

 

- 
Maks 1.0 x 10

4
 

Sumber : Badan Standardisasi Nasional, 1994  

     Menurut Moorthy (2004), ukuran granula tapioka menunjukkan variasi yang besar 

yakni sekitar 5-40 µm dengan bentuk bulat dan oval. Variasi tersebut dapat 

dipengaruhi oleh varietas tanaman singkong dan periode pertumbuhan pada musim 

yang berbeda. Menurut Imanningsih (2012), temperatur puncak gelatinisasi untuk 

tepung tapioka adalah 69,56°C dengan waktu gelatinisasi selama 6,05 menit dan 

suhu pembentukan pasta pada 63°C (Murphy, 2000). 
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Gambar 2.2 Granula Pati Singkong (Anonymousb, 2010) 

2.5 Gliserol  

     Gliserol merupakan senyawa alkohol polihidrat dengan tiga buah gugus hidroksil 

dalam satu molekul (alkohol trivalen). Rumus kimia gliserol adalah C3H8O3 dengan 

nama kimia 1,2,3-propanatriol. Berat molekul gliserol 92.10, massa jenis 1.23 g/cm2 

dan titik didihnya 204°C (Winarno,1992). Gliserol merupakan senyawa yang tidak 

berwarna, tidak berbau, dan merupakan cairan kental yang memiliki rasa manis 

(Pagliaro, et al., 2008). Gliserol mempunyai sifat mudah larut air, meningkatkan 

viskositas larutan, mengikat air dan menurunkan AW. Menurut Othmer (1994), 

gliserol terdapat di alam dalam bentuk kombinasi gliserida dalam semua lemak 

hewani dan minyak nabati, dan didapatkan sebagai produk samping saat minyak 

tersebut disaponifikasi atau pemisahan langsung dari minyak dalam produksi asam 

minyak.  

     Gliserol di alam jarang ditemukan dalam bentuk bebas dalam lemak, tetapi 

biasanya sebagai trigliserida yang berkombinasi  dengan asam lemak seperti 

stearat, oleat, palmitat dan laurat, dan merupakan campuran gliserida dari berbagai 

asam minyak. Gliserol memiliki fungsi sebagai plasticizer dan sering dipakai untuk 

memodifikasi sifat mekanis biodegradable film (Krochta et al.,1994). Penambahan 

gliserol sebagai plasticizer sangat bervariasi menyesuaikan jenis polimer yang 

dipakai untuk mendapatkan sifat film akhir yang diinginkan. 

     Plasticizer merupakan polimer pembentuk film. Penambahan plasticizer pada 

biodegradable film sangat diperlukan yakni untuk memperbaiki profil film, menjaga 

keutuhan dan menghindari lubang dan keretakan yang disebabkan karena tegangan 

intermolekuler yang ekstensif, sehingga menghasilkan film yang lebih fleksibel, lebih 



12 

 

kuat dan tidak mudah dipecah namun juga mempengaruhi sifat barriernya. Gliserol 

dapat meningkatkan permeabilitas film terhadap uap air karena sifatnya yang 

hidrofilik. Di dalam matriks film, plasticizer akan mengurangi ikatan intermolekul 

antar rantai polimer, sehingga memperlemah gaya intermolekul (Baldwin et al., 

1997; Garcia et al., 2000) serta meningkatkan fleksibilitas film dengan memperlebar 

ruang kosong molekul dan melemahkan ikatan hidrogen rantai polimer (Suppakul, 

2006). 

 

2.6 Carboxy Methyl Cellulose (CMC) 

     Carboxy Methyl Cellulose atau gum selulosa merupakan selulosa eter nonionik 

yang berwarna putih, padat dan tidak berbau, yang diproduksi dengan mereaksikan 

alkali dengan sodium monokloroasetat (Imeson, 1992). CMC memiliki sifat larut 

dalam air baik panas maupun dingin, tetapi tidak larut dalam pelarut organik. CMC 

juga larut dalam campuran air dan etanol maupun aseton (Krochta et al., 1994). 

CMC merupakan derivat selulosa yang paling penting dalam aplikasi pangan, 

biasanya banyak digunakan pada produk yoghurt maupun es krim (Belitz and Grosh, 

1999).  

     CMC memiliki fungsi untuk mengikat air atau memberi kekentalan pada fase cair 

sehingga menstabilkan komponen lain atau mencegah sineresis. Sifatnya yang 

dapat mengikat air, non toksik dan dapat meningkatkan viskositas larutan, 

menyebabkan CMC sering digunakan sebagai penstabil bahan, pembentuk tekstur 

halus (mencegah pertumbuhan kristal es atau gula yang kasar) (Whistler dan Daniel, 

1985). Viskositas larutan CMC dipengaruhi oleh pH larutan, karena adanya gugus 

karboksil didalamnya (Winarno, 1992). Larutan CMC stabil pada pH 5-10 dengan 

stabilitas maksimum tercapai pada pH 7-9 (Whistler dan Daniel, 1985). CMC jarang 

digunakan secara terpisah atau tanpa pendukung dalam pembuatan film 

(Sanderson, 1981). 

 

2.7 Buah Stroberi 

     Stroberi (Fragaria x ananassa) merupakan salah satu komoditas yang penting di 

dunia, terutama untuk negara-negara beriklim subtropis. Stroberi bukan tanaman asli 

Indonesia melainkan merupakan tanaman herbal asal Chili, Amerika, namun 
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pengembangan komoditas ini yang berpola agribisnis dan agroindustri dapat 

dikategorikan sebagai salah satu sumber pendapatan dalam sektor pertanian. 

Stroberi merupakan salah satu jenis buah-buahan yang memiliki ekonomi yang 

tinggi dan mempunyai banyak manfaat (Mappanganro, 2012) Tanaman stroberi 

dalam taksonomi tumbuhan diklasifikasikan sebagai berikut (Bappenas, 2000) : 

Divisi  : Spermatophyta  

Sub divisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Keluarga  : Rosaceae 

Genus  : Fragaria 

Spesies  : Fragaria x ananassa 

     Bagian yang dapat dimakan dari buah stroberi mencapai 96%. Selain dikonsumsi 

dalam keadaan segar, stroberi dapat diolah menjadi makanan olahan seperti dodol, 

selai, sirup, manisan, jus, yoghurt, dan lain-lain. Dalam setiap 100 gram stroberi 

segar mengandung energi 37 kalori, protein 0,8 g, lemak 0,5 g, karbohidrat 8 g, 

kalsium 28 mg, fosfat 27 mg, vitamin A 60 SI, vitamin B 0,03 mg, vitamin C 60 mg 

dan air 89,9 g (Budiman dan Saraswati, 2008)  

     Stroberi berwarna merah, dimana warna merah tersebut berasal dari antosianin, 

terutama pelargonidin 3-glukosida (Gambar 2.4). Stroberi merupakan sumber utama 

komponen fitokimia yang baik, terutama antosianin dan asam elagitanin, dimana 

berpotensi memiliki fungsi sebagai antioksidan dan anti inflamasi. Stroberi juga 

dilaporkan sebagai kontributor terbesar diantara semua buah yang dikonsumsi di 

Amerika Serikat dalam hal aktivitas antioksidan dalam sel (Basu et al., 2009). 

Kandungan antosianin yang terdapat dalam buah stroberi segar dapat dilihat pada 

Tabel 2.7. 
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Tabel 2.7 Aktivitas Antioksidan (ORAC), Kandungan Antosianin dan Kandungan 
Fenolik Total dari Jus Stroberi Pada Beberapa Tingkat Kematangana 

 

Tingkat 
Kematangan 

 
ORACb (µmol TE/g) 

 
Antosianinc (mg/100g) 

 
Total Fenold (mg/100 g) 

Berat 
Basah 

Berat 
Kering 

Berat 
Basah 

Berat  
Kering 

Berat 
Basah 

Berat 
Kering 

Kecil-hijau 22,7 ± 0,6 160,9 ± 4,3 0,2 ± 0,1 1,4 ± 0,7 278 ± 9,5 1971 ± 20,1 

Besar-hijau 19,9 ± 1,0 144,2 ± 7,2 0,4 ± 0,2 2,9 ± 1,4 234 ± 6,5 1696 ± 21,1 

Putih 12,2 ± 0,8 96,8 ± 6,3 3,3 ± 0,8 26,2 ± 6,3 178 ± 3,8 1394 ± 19,8 

Merah muda 
(pink) 

9,8 ± 0,7 82,4 ± 5,9 5,5 ± 0,6 46,2 ± 5,0 129 ± 2,0 1083 ± 12,6 

50% merah 9,7 ± 0,2 81,8 ± 1,8 16,2 ± 2,1 143,4 ± 18,6 91 ± 1,9 916 ± 11,5 

80% merah 10,4 ± 0,3 95,4 ± 2,7 23,6 ± 2,3 216,5 ± 21,1 94 ± 0,8 971 ± 6,9 

Sepenuhnya 
merah 

12,0 ± 0,5 118,8 ± 4,9 38,9 ± 1,1 385,1 ± 10,9 96 ± 0,9 946 ± 8,9 

a
 Data diekspresikan dalam mean ± SEM. 

b
 Data diekspresikan dalam satuan mikromol 

Trolox Equivalent per gram berat basah. 
c 

Data diekspresikan dalam milligram pelargonidin-
3-glukosida per 100 g berat basah atau berat kering. 

d
 Data dieksperikan dalam ekuivalen 

milligram asam galat  (GAE) per 100 g berat basah atau berat kering. Sumber : Wang et al 
(2000) 

 

     Sedangkan menurut Carlsen et al (2010), kandungan antosianin dalam stroberi 

adalah sebesar 2,1 mmol/100 g. Kadar antosianin dalam buah stroberi ini akan 

meningkat seiring dengan tingkat kematangannya (Rekika et al., 2005). Budidaya 

stroberi telah dicoba oleh beberapa petani di daerah Sukabumi, Cianjur, Cipanas, 

dan Lembang (Jawa Barat); Batu (Malang); Bedugul (Bali); serta Loka dan Malino 

(Sulawesi Selatan). Menurut Badan Pusat Statistikb (2011), produksi stroberi di 

Indonesia pada tahun 2009 adalah sebesar 19.132 ton dan mengalami 

perkembangan produksi sebesar 29,87% (5.714 ton) pada tahun 2010, dimana 

jumlah produksi pada tahun 2010 sebanyak 24.846 ton. 



15 

 

 

Gambar 2.3 Stroberi (Wijaya, 2013) 

 

Gambar 2.4 Pelargonidin 3-Glukosida (Cotton,2012) 

2.8 Antosianin  

     Antosianin berasal dari bahasa Yunani, anthos yang berarti bunga dan kyanos 

yang berarti biru gelap. Antosianin tergolong pigmen yang disebut flavonoid yang 

pada umumnya larut dalam air. Menurut Durst dan Wrolstad (2005) bahwa 

antosianin jumlahnya sekitar 90 – 96 % dari total senyawa fenol. Pigmen antosianin 

berwarna merah, biru, violet dan biasanya dijumpai pada bunga, buah-buahan dan 

sayur-sayuran. Antosianin merupakan pigmen yang bersifat larut dalam air karena 

bersifat polar, tersebar luas dalam bunga dan daun. Zat pewarna alami antosianin 

tergolong ke dalam turunan benzopiran (Moss, 2002).  

     Menurut Hendry and Houghton (1996) dan Cotton (2012), antosianin dan 

beetroot larut dalam air. Antosianin bersifat tidak stabil dan mudah terdegradasi 

(Philpott et al., 2003). Pigmen antosianin dapat diperoleh dari ekstraksi dengan air 

atau alkohol yang diasamkan. Antosianin merupakan indikator alami dari pH (Cotton, 

2012). Antosianin adalah senyawa yang bersifat amfoter (hal ini ditunjukkan dengan 

adanya gugus H+ dan OH-, sehingga memiliki kemampuan untuk bereaksi, baik 
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dengan asam maupun basa. Adanya ion + (pada cincin ditengah) menyebabkan 

antosianin rentan terhadap serangan senyawa – senyawa asing dan perubahan 

faktor lingkungan (pH, suhu) dan hal ini akan berpengaruh terhadap stabilitasnya 

(Yudiono, 2011).  

 

 

Gambar 2.5 Perubahan Warna Antosianin pada Berbagai Variasi pH 
 (Cevallos and Zevallos, 2004) 

 

     Beberapa antosianin akan berwarna merah bila berada dalam larutan asam (pH 

1-3), ungu jika berada dalam larutan netral (pH 7) dan berwarna biru hingga kuning 

dalam larutan alkali (pH 8-14) (Vargaz and Lopez, 2003). Antosianin lebih stabil 

pada pH asam (< 3,5). Kebanyakan antosianin menghasilkan warna pada pH kurang 

dari 4. Jumlah gugus hidroksi atau metoksi pada struktur antosianidin akan 

mempengaruhi warna antosianin. Jumlah gugus hidroksi yang dominan akan 

menyebabkan warna yang cenderung biru dan relatif tidak stabil. Sebaliknya, bila 

jumlah gugus metoksi yang dominan pada struktur antosianidin, menyebabkan 

warna cenderung merah dan relatif stabil (Leonardus, 2009).  

     Faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan antosianin adalah pengaruh dari 

oksigen, pH, cahaya, suhu, enzim, ion logam (timah, besi, alumunium, dan 

magnesium) serta penyimpanan (Iversen, 1999). Keberadaan cahaya, ion logam, 

suhu dan pH tinggi umumnya dapat mengakibatkan kerusakan warna. Laju 

kerusakan (degradasi) antosianin cenderung meningkat selama proses 

penyimpanan yang diiringi dengan kenaikan suhu. Degradasi termal menyebabkan 

hilangnya warna pada antosianin yang akhirnya terjadi pencoklatan. Hilangnya 

warna antosianin tersebut disebabkan karena hilangnya glikosil pada antosianin 

dengan hidrolisis ikatan glikosidik, sehingga aglikon yang dihasilkan kurang stabil. 

Laju termal degradasi mengikuti kinetika orde pertama. Kenaikan suhu bersamaan 

dengan pH menyebabkan degradasi antosianin pada buah cherri (Rein, 2005). 
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Kerusakan antosianin tergantung pada pH dan menjadi lebih tinggi dengan 

meningkatnya pH. Laju degradasi warna antosianin dipercepat dengan adanya asam 

askorbat, asam amino, fenol dan gula (Francis, 1985). 

     Dalam medium cair, kemungkinan antosianin berada dalam empat bentuk 

struktur yang tergantung pada pH. Pada media asam, empat struktur antosianin 

berada dalam kondisi kesetimbangan : basa quinonoidal, kation flavilium, basa 

karbinol (carbinol pseudobase) yang tidak berwarna, dan kalkon tidak berwarna (Von 

Elbe and Schwartz, 1996 dalam Arthey and Ashurst, 2001). 

2.9 Daun Suji 

     Sejak zaman dahulu, orang telah menggunakan zat warna alami sebagai 

pewarna makanan. Misalnya zat warna hijau dari daun suji, zat warna kuning dari 

kunyit maupun labu kuning, dan sebagainya. Pewarna ini digunakan untuk 

memperoleh beberapa keuntungan yakni memperbaiki penampakan dari makanan 

sehingga dapat meningkatkan daya tarik dan memberi infromasi yang lebih baik 

kepada konsumen tentang karakteristik makanan (Counsell, 1991). Secara 

tradisional, penggunaan daun suji sebagai pewarna dilakukan dengan cara 

penumbukan daun dan diekstrak dengan air, lalu ditambahkan pada makanan atau 

minuman (Risanto dan Yuniasri, 1994). 

     Menurut Lemmens et al (2003), berdasarkan klasifikasi botaninya, tanaman suji 

termasuk dalam : 

Kingdom    : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta 

Sub divisi    : Angiospermae 

Infradivisi    : Radiatopses 

Kelas   : Monocotiledoneae 

Sub kelas   : Lilidae 

Superorder   : Lilianae 

Ordo            : Liliales 
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Famili           : Liliaceae 

Genus           : Pleomele atau Dracaena 

Jenis             : Pleomele angustifolia atau Dracaena angustifolia 

     Suji (Pleomele angustifolia) merupakan perdu atau pohon kecil, bila berumur tua 

tingginya dapat mencapai 2 - 8 meter. Tanaman ini tumbuh liar di Pulau Jawa, tetapi 

ada juga yang memang sengaja ditanam orang (Heyne, 1987). Panjang daun suji 

bervariasi yakni berkisar antara 10 – 60 cm dengan lebar 9-30 mm. Tanaman ini 

memiliki ciri-ciri antara lain semak tegak atau pohon kecil, mahkota bunga berwarna 

putih kekuningan,panjangnya 2,5 – 2,75 cm dengan pembuluh 8 – 10 mm yang 

berwarna orange terang dengan diameter sebesar 1,75 – 2,5 cm. Jenis bunganya 

adalah bunga majemuk, berbentuk malai dengan banyak bunga yang panjangnya 8 

– 75 cm (termasuk pedikel), dimana terdapat 1 - 4 bunga pada tiap kelopak (Backer 

et al., 1968). Hasil penelitian dari Prangdimurti et al (2006), kandungan klorofil pada 

daun suji adalah sebesar 3.773,9 ppm yang terdiri atas 2.524,6 ppm klorofil a dan 

1.250,3 ppm klorofil b. Sedangkan berdasarkan penelitian Istichomah (2004) dalam 

Limantara (2008) menyebutkan bahwa kandungan klorofil dalam daun suji sekitar 

2053,8 µg/g.  

2.10 Klorofil  

     Klorofil merupakan pigmen berwarna hijau yang terdapat didalam kloroplas, dan 

dapat ditemukan pada daun dan permukaan batang yakni di dalam lapisan sponge 

dibawah kutikula. Pada tumbuhan tingkat tinggi, kloroplas terutama terdapat pada 

jaringan parenkim palisade dan parenkim spon daun (Salisbury dan Ross, 1991). 

Klorofil berasal dari bahasa Yunani khloros (hijau kekuningan) dan phullon (daun). 

Nama klorofil pada mulanya diberikan pada pigmen – pigmen hijau yang berperan 

pada proses fotosintesis tanaman tingkat tinggi, yang kemudian diperluas kepada 

semua golongan pigmen porfirin fotosintetik (Francis, 1985). Kloroplas terutama 

berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Sintesis klorofil terjadi melalui 

foto redaksiprotoklorofilid menjadi klorofilid a dan diikuti dengan esterifikasi fitol 

untuk membentuk klorofil a yang dikatalis enzim (Pandey dan Sinha, 1979). 
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     Klorofil berikatan erat dengan protein dan lipoprotein. Terdapat 5 macam klorofil 

yang tersebar di berbagai jenis tumbuhan, yaitu klorofil a,b,c,d dan e. Klorofil yang 

terdapat dalam daun suji adalah klorofil a dan b, sedangkan golongan klorofil c 

sampai e hanya ditemukan pada golongan alga (Prasetyo,dkk, 2012). Molekul 

klorofil terdiri dari sebuah porfirin sebagai kepala yang bersifat polar (larut dalam air) 

yang terbentuk dari cincin tetrapirol dengan sebuah atom Mg dan sebuah fitol 

sebagai ekor. Klorofil a merupakan klorofil dengan warna hijau kebiruan dengan 

susunan kimia C55H72MgN4O5. Pada susunan klorofil a, atom logam Mg akan diikat 

dengan N dari 2 cincin pirol dengan ikatan kovalen biasa serta oleh 2 atom N dari 

cincin pirol lainnya dengan ikatan kovalen koordinat dimana N pirol yang akan 

menyumbangkan pasangan elektronnya untuk dipakai bersama dengan Mg.  Klorofil 

b merupakan klorofil dengan warna hijau kekuningan dengan susunan kimia 

C55H70MgN4O6. Klorofil ini memiliki struktur yang sama dengan klorofil-a, kecuali 

pada posisi 3 terdapat gugus formil, bukan gugus metil yang dimiliki klorofil-a. 

Klorofil mampu berubah warna seiring perubahan pH, yakni pada media asam (1-4) 

akan berwarna kecoklatan (zaitun kusam) karena terbentuk feofitin, sedangkan pada 

media basa (pH > 7) akan berwarna hijau terang karena terbentuknya senyawa 

klorofilin (Jeffrey et.al., 1997). 

2.11 Biodegradable Film 

     Biodegradable film merupakan material plastik yang  ramah lingkungan karena 

jenis plastik ini dapat menyatu kembali dengan alam dan dapat digunakan layaknya 

plastik konvensional. Secara umum, kemasan biodegradable film didefinisikan 

sebagai kemasan yang dapat didaur ulang dan hancur terurai oleh aktivitas 

mikroorganisme setelah dibuang ke lingkungan, dengan hasil akhir berupa air dan 

gas karbondioksida (Pranamuda, 2006). Pengemas biodegradable film merupakan 

teknologi baru dalam perkembangan dunia industri.  

     Berdasarkan bahan baku yang dipakai, biodegradable film  dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu kelompok dengan bahan baku petrokimia seperti poli (ε-kaprolakton), 

(PCL) dan kelompok dengan bahan baku produk tanaman seperti pati dan selulosa. 

Kelompok pertama menggunakan sumber daya alam yang tidak terbarukan (non 

renewable resources), sedangkan kelompok kedua menggunakan sumber daya 
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alam yang terbarukan (Kurniawan dkk, 2012 ; Pranamuda, 2003). Beberapa contoh 

yang mewakili polimer plastik biodegradable yang sudah diproduksi oleh skala 

industri ialah poli (ε-kaprolakton). PCL adalah polimer hasil sintesis kimia 

menggunakan bahan baku minyak bumi. 

     Berbagai hasil pertanian yang potensial untuk dikembangkan menjadi biopolimer 

adalah umbi-umbian tropis khas Indonesia (singkong, ubi jalar, dan sebagainya), 

jagung, sagu, kacang kedelai, kentang, tepung tapioka, ubi kayu (nabati), kitin, 

kitosan dari kulit udang, rajungan, kepiting dan jenis crustaceae lainnya. 

Penggunaan pati sebagai bahan dasar pembuatan biodegradable film didasarkan 

pada biaya yang relatif murah dibandingkan dengan bahan lain seperti protein 

ataupun lipid, kelimpahan bahan, dapat dimakan (edible) dan sifat termoplastiknya 

(Mali et al., 2005).  

     Fungsi dasar dari biodegradable film  adalah sebagai melindungi produk dari 

kerusakan fisik, penghambat perpindahan uap air, pertukaran gas, perpindahan 

lemak, mencegah hilangnya aroma, meningkatkan karakteristik fisik dan sebagai 

pembawa zat aditif (Lee dan Wan, 2006 dalam Hui, 2006) serta sebagai alternatif 

bahan pengemas (Bourtoom and Chinnan, 2007). Biopolimer yang dapat 

diperbaharui ini dapat juga digunakan untuk proses manufaktur, bahan perekat, 

agen pelapis dan sebagai pengemulsi (Kolster et al., 1997). Beberapa film baik 

tunggal maupun kombinasi sangat menarik untuk diteliti sejak diketahui mempunyai 

potensi untuk meningkatkan umur simpan produk pangan dan kualitas serta dapat 

melindungi makanan dari kerusakan yang disebabkan oleh mikroorganisme 

(Sothornvit and Krochta, 2001). Biodegradable film banyak diaplikasikan dalam 

produk pangan, seperti plastik pembungkus bumbu kering seperti yang terdapat 

pada mie instan, pelapis produk daging dan ayam beku, makanan semi basah 

(intermediate moisture foods), produk hasil laut, buah-buahan dan obat-obatan 

terutama untuk pelapis kapsul (Krochta et.al., 1994). 

     Sebagai salah satu komponen makanan, biodegradable film harus memenuhi 

beberapa persyaratan seperti mepunyai tekstur yang kokoh, tidak lengket setelah 

dimasak, tidak berwarna, mengkilap, transparan, mempunyai kadar air yang rendah, 

waktu pemasakan yang cepat dengan sedikit padatan larut dalam air masakan serta 
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lunak (Kim et al., 2002), tidak menimbulkan polusi atau tidak mencemari lingkungan 

(Giancone et al., 2003). Bahan kemasan ini memiliki berbagai keunggulan yakni 

ramah lingkungan, fleksibel (dapat mengikuti bentuk produk), transparan (tembus 

pandang), tidak mudah pecah, bentuk laminasi (dapat dikombinasikan dengan 

kemasan bahan lain) tidak korosif dan harganya relatif murah.  

     Proyeksi kebutuhan biodegradable film hingga tahun 2010 yang dikeluarkan oleh 

Japan Biodegradable Plastic Society akan mencapai  1.200.000 ton atau menjadi 

1/10 dari total produksi bahan plastik dunia. Di Indonesia, penelitian dan 

pengembangan teknologi kemasan plastik biodegradable masih sangat terbatas 

karena selain kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu dan 

teknologi bahan serta dukungan dana penelitian yang terbatas. 

     Peran biodegradable film sebagai pengemas akhir-akhir ini semakin berkembang 

pesat. Beberapa diantaranya adalah biodegradable film dari campuran pati beras 

dan kitosan (Bourtoom and Chinnan, 2007), fabrikasi dan analisis antimikroba pada 

biodegradable film komposit dari pati Yam (Yam Starch) (Farahana, 2010). 

 

Gambar 2.6 Siklus Produksi dan Degradasi Biodegradable Polymer  
(IBAW Publication, 2005) 
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2.12 Smart Packaging 

     Pengemas merupakan komponen yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari 

produk olahan makanan. Pengemas akan melingkupi, meningkatkan dan melindungi 

barang atau makanan yang kita beli. Tanpa pengemas, material yang telah diolah 

akan berantakan, tidak efisien dan mengeluarkan tenaga yang besar. Fungsi 

kemasan secara garis besar adalah sebagai pelindung, memberikan kenyamanan, 

komunikasi dan mewadahi makanan (Robertson, 1993). Teknologi pengemas yang 

berkembang dan banyak digunakan di Indonesia selama ini hanya dapat 

menjalankan fungsi sebagai pembungkus saja dan tidak dapat mendeteksi kondisi 

produk yang sebenarnya pada keadaan dan waktu tertentu.  

     Saat ini, konsumen memiliki persyaratan baru mengenai konsep kemasan yakni 

dapat mendeteksi kerusakan produk dan dapat mengkomunikasikannya kepada 

konsumen, akurat, dapat dipercaya serta bersifat non-destruktif (tidak merusak). 

Akhir-akhir ini sedang dikembangkan “smart packaging” atau pengemas pintar. 

Suatu kemasan dikatakan “pintar” apabila mampu untuk melacak produk, 

mendeteksi, merasakan lingkungan sekitar baik diluar maupun di dalam kemasan, 

merekam dan mengkomunikasikannya dengan orang atau konsumen. Berdasarkan 

pemahaman diatas, smart packaging didefinisikan sebagai sistem pengemas yang 

dapat memonitor kondisi bahan pangan yang dikemas untuk memberikan informasi 

mengenai kualitas dari makanan selama penyimpanan dan transportasi. Dengan 

menggunakan smart packaging, dapat membantu seseorang dalam membuat 

keputusan untuk memperpanjang umur simpan dan meningkatkan keamanan dari 

produk.  

     Menurut Kerry (2006), sistem dari kemasan pintar ada beberapa macam, yaitu : 

1. Sebagai indikator / tanda:  

 Karbondioksida: memberikan informasi konsentrasi karbondioksida dalam 

Modified Atmosphere Packaging 

 Waktu dan temperatur: indikator sederhana berbentuk tanda untuk 

menunjukkan sejarah waktu dan temperatur produk yang mudah mengalami 

kerusakan. Biasanya dalam bentuk enzimatik. 
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 Kesegaran: memberikan informasi kualitas produk yang berasal dari 

pertumbuhan mikroba atau perubahan kimia seperti asam-asam organik, 

etanol, senyawa amina, CO2, dan H2S yang bersifat non-destruktif, cepat dan 

sesuai dengan kondisi riil produk 

2. Radio Frequency Identification Tags (RFID): teknologi data wireless yang 

menggunakan elektronik tag untuk menyimpan data dan identifikasi seseorang, 

hewan, atau obyek lain. 

3. Sensor:  

 Bio-sensor: alat untuk mendeteksi, merekam, dan menyampaikan informasi 

yang mengandung reaksi biologi. Bioreceptor yang digunakan biasanya 

enzim, mikroba, dan hormon. Sinyal bioreceptor ini akan diubah sebagai 

respon elektrikal  

 Gas sensor: teknik non-invasive untuk analisis gas melalui material yang 

tembus cahaya. Seperti indikator fluorescent yang dienkapsulasi pada 

polimer matriks  

     Kelebihan dari menggunakan smart packaging adalah dapat meningkatkan 

keamanan pangan, keefektifan biaya, cepat, dapat dipercaya, merupakan metode 

atau alat yang tidak merusak untuk mengevaluasi kesegaran yang nyata dari ikan 

dan produk seafood (Nesvadba, 2003). Beberapa contoh dari smart packaging 

adalah Time/Temperature Indicator, Oxygen Indicator, CO2 Indicator, Colour 

Indicator, Gas Sensor, pH indicator, Bio-sensor, dan lain-lain (Otles and Yalcin, 

2008).  

 

Gambar 2.7 Indikator Kesegaran (Anonymousa, 2009) 
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     Salah satu contoh dari indikator pH yang digunakan untuk mendeteksi kerusakan 

produk pangan adalah penggunaan pigmen warna alami dari buah maupun 

tanaman. Beberapa penelitian tentang indikator pH telah dilaporkan. Pacquit et al 

(2005) membuat sensor dengan memanfaatkan pewarna bromocesol green sebagai 

indikator pH yang sensitif terhadap keberadaan volatil amin untuk mendeteksi 

kebusukan ikan. Budiman (2010) membuat bioindikator pH berbahan dasar pati 

jagung dan ekstrak murbei. Morris (2005), menulis tentang pengaplikasian sensor 

yang dapat berubah warna dengan adanya peningkatan pH akibat meningkatnya 

kadar TVB-N yang merupakan metabolit mikroba. Golasz, Silva and Silva (2013) 

membuat film berantosianin dari kulit anggur sebagai indikator kerusakan dari 

daging babi beku akibat adanya perubahan pH. Bondre et al (2012) menulis tentang 

purifikasi antosianin dan aplikasinya sebagai indikator perubahan pH. Attarian et al ( 

2006) melakukan penelitian tentang penggabungan antara antosianin dari buah 

anggur dan klorofil dari daun bayam sebagai indikator pH dalam bentuk 

biodegradable film. Indikator pH film tersebut kemudian dipaparkan pada larutan 

buffer  dengan pH bervariasi yakni 4,7 dan 10. Pada pH basa, antosianin akan 

berubah warna menjadi biru yang kemudian berasosiasi dengan warna hijau terang 

dari klorofil sehingga dapat menghasilkan warna akhir yakni kuning. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan, kedua pigmen tersebut dapat digunakan sebagai 

indikator pH. 
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III METODOLOGI PENELITIAN 

 
 

3.1  Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

     Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Oktober 2013 – Januari 2014 yang 

dilakukan di Laboratorium Kimia Analitik, FMIPA UIN Maulana Malik Ibrahim -  

Malang serta Laboratorium Teknologi Pengolahan Pangan, Jurusan Teknologi Hasil 

Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Adapun alat – alat yang digunakan selama proses pembuatan  biosensor pH ini, 

yaitu : 

 Pelat kaca ukuran 15 x 8 x 2 cm, pengering kabinet, gelas ukur, gelas beaker 

(Iwaki), pengaduk/spatula, pipet ukur (Iwaki), bola hisap (Brand), labu ukur 100 

ml (Iwaki), labu ukur 10 ml (Iwaki), magnetic stirrer, hot plate, termometer, 

pipet tetes (Bron), statif, blender (Philips), buret (Iwaki), corong gelas, labu 

takar, alat distilasi uap, plastik mika (polyethylene) ukuran 15 x 7 x 1,5 cm, 

timbangan analitik, shaker, erlenmeyer 250 ml (Iwaki), autoclave, colony 

counter, mikro pipet, pipet tetes, batang gelas bengkok, cawan petri, ikubator, 

pisau. 

 Alat untuk mengukur warna (L,a,b Hunter) biosensor pH yakni coloreader 

 Alat yang digunakan untuk analisa pH yaitu pH meter merk Consort type C861 

 Alat yang digunakan untuk mengukur total antosianin dan total klorofil 

menggunakan Spektrofotometer UV-Vis Merk Varian type Cary 50 

 Alat untuk memisahkan endapan yakni Centrifuge merk Thermo tipe Labofuge 

200  

 Kulkas untuk menyimpan daging ayam 
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3.2.2 Bahan 

     Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini antara lain tepung 

tapioka merk Rose Brand yang dibeli dari toko Alfamart; buah stroberi 

(Fragaria x ananasa) berwarna 80% merah, berdiameter 2,2 – 2,6 cm yang 

dibeli dari Pasar Besar Kota Malang; daun suji berwarna hijau tua / 7-10  helai 

dibawah pucuk daun, diameter 2,9 – 3,2 cm yang diperoleh dari lahan warga 

perumahan Puri Indah - Sidoarjo, daging ayam broiler umur 40 hari yang 

dibeli dari Pasar Besar – Malang, CMC dan gliserol yang dibeli di C.V 

Makmur Sejati – Malang. 

     Bahan analisa dengan kemurnian p.a terdiri dari HCl 0,2 (Merk), NaOH 

20% (BDH) yang dibeli dari C.V Makmur Sejati – Malang dan aceton 95% 

yang diperoleh dari Toko Kimia Panadia – Malang. Bahan analisa dengan 

kemurnian teknis seperti KCl 0,2 M, asam asetat 0,2 M, Na-asetat 0,2 M, 

asam perklorat 6%, H3BO4 3%, Na2B4O7 0,02 N, indikator fenolftalein, 

indikator metil merah, plate count agar (PCA), larutan butterfield’s phosphate 

buffered dan aquades yang dibeli dari C.V Makmur Sejati – Malang serta 

aceton 80% yang diperoleh dari toko Krida Tama Persada – Malang.  

     Bahan pembantu seperti kertas saring kasar, kain saring dan plastik wrap 

dibeli dari toko Krida Tama Persada – Malang dan stereofoam yang dibeli 

dari toko Jati Plastik – Sidoarjo.  

 

3.3 Metode 

     Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

yang disusun dengan 1 faktor percobaan yang terdiri dari 4 perlakuan dan masing-

masing diulang sebanyak 4 kali 

Faktor : proporsi ekstrak stroberi dan daun suji (P) (v/vtotal) 

 P1 : proporsi ekstrak stroberi dan daun suji 10% : 20% 
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 P2 : proporsi ekstrak stroberi dan daun suji 15% : 15% 

 P3 : proporsi ekstrak stroberi dan daun suji 20% : 10% 

 P4 : proporsi ekstrak stroberi dan daun suji 25% : 5% 

3.4 Pelaksanaan  

3.4.1 Pembuatan Ekstrak Stroberi 

     Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan ekstrak stroberi yang selanjutnya akan 

diaplikasikan pada pembuatan biosensor pH. Proses pembuatannya adalah 

sebagai berikut:  

- Buah dicuci dengan air dan disortasi (dipilih yang matang berwarna merah tua 

  dengan diameter 2,2 – 2,6 cm)  

- Buah stroberi matang (80% berwarna merah) ditimbang sebanyak 250 gram tiap 

ulangan 

- Ditambahkan aquades sebanyak 240 ml  

- Buah dihancurkan dengan blender selama 2 menit  

- Saring dengan kain saring hingga diperoleh filtrat dan ampas 

- Saring dengan kertas saring 

- Filtrat diambil untuk diaplikasikan pada pembuatan biosensor pH.  

- Analisa total antosianin, pH, warna  

3.4.2 Pembuatan Ekstrak Daun Suji 

     Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan ekstrak sari daun suji yang selanjutnya 

akan diaplikasikan pada pembuatan biosensor pH. Proses pembuatannya adalah 

sebagai berikut:  

- Daun dicuci dengan air dan disortasi (dipilih yang berwarna hijau tua/ 7-10    

  Helai dibawah pucuk daun, diameter 2,9 – 3,2 cm)  

- Daun suji ditimbang sebanyak 100 gram tiap ulangan 

- Daun diiris dengan ukuran 0,5 – 1 cm 

- Ditambahkan aceton 80% sebanyak 250 ml  
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- Daun dihancurkan dengan blender selama 3 menit  

- Saring dengan kain saring hingga diperoleh filtrat dan ampas 

- Saring dengan kertas saring 

- Filtrat diambil untuk diaplikasikan pada pembuatan biosensor pH.  

- Analisa total klorofil, pH, warna 

3.4.3   Pembuatan Biosensor pH 

     Tahap ini bertujuan untuk membuat biosensor pH yang ditambahkan dengan 

ekstrak stroberi dan ekstrak daun suji, sehingga nantinya dapat dihasilkan 

biosensor pH yang selanjutnya dapat diaplikasikan pada daging ayam. Langkahnya 

sebagai berikut:  

 

-Tapioka ditimbang dengan timbangan analitik sebanyak 3 gram untuk tiap 

perlakuan 

- Dimasukkan dalam labu ukur 100 ml 

- Ditambahkan gliserol sebanyak 15% (v/bpati) 

- Larutkan dengan aquades hingga 100 ml 

- Suspensi dipanaskan pada suhu 70°C di atas hot plate dengan diaduk secara   

  konstan menggunakan magnetic stirrer.  

- Setelah suhu mencapai  70°C, CMC dimasukkan sambil tetap diaduk hingga  

   larutan terlihat jernih selama 15 menit.  

- Suspensi didinginkan hingga suhu 25°C, lalu ditambahkan sari buah stroberi dan 

ekstrak daun suji dengan proporsi 10% : 20%,15% : 15%, 20% : 10%, 25% : 5% 

(v/vtotal)   dan diaduk.  

- Suspensi dituang ke plat kaca 15cm x 8cm x 2cm yang telah dilapisi plastik mika, 

masing – masing sebanyak 50 ml.  

- Dikeringkan dengan pengering kabinet suhu 50°C selama 13,5 jam  

- Dipisahkan dari plat kaca dan mika 

- Didapatkan biosensor pH yang siap diaplikasikan pada produk  

- Analisa warna, total antosianin dan total klorofil  
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3.4.4  Aplikasi Biosensor pH pada Fillet Daging Ayam Segar 

     Pada tahap ini, dilakukan pengaplikasian biosensor pH yang telah dibuat 

sebelumnya terhadap daging ayam segar. Berikut merupakan langkah-langkahnya : 

- Daging ayam berukuran 25 g (ukuran 1,5 x 1,5 x 3 cm) 

- Diletakkan pada stereofoam dengan ukuran 11 x 11 x 1,4 cm 

- Dikemas dengan plastic wrap yang sebelumnya telah diberi biosensor pH 

  dengan cara direkatkan pada bagian dalamnya 

- Dilakukan penyimpanan dalam kulkas dengan suhu 5°C selama 12 hari 

- Dilakukan pengamatan setiap 4 (empat) hari sekali 

3.5  Pengamatan  

     Analisa yang dilakukan pada bahan baku ekstrak stroberi meliputi total antosianin 

(Giusti dan Wrolstad, 2000), pH (Apriyantono dkk., 1997) dan analisa warna 

(Yuwono dan Susanto, 1998) . Analisa yang dilakukan pada bahan baku ekstrak 

daun suji adalah analisa total klorofil (Gross, 1991 dalam Prangdimurti et al, 2006), 

pH (Apriyantono dkk., 1997) dan analisa warna (Yuwono dan Susanto, 1998). 

     Analisa yang dilakukan pada biosensor pH meliputi analisa warna (Yuwono dan 

Susanto, 1998), total antosianin (Giusti dan Wrolstad, 2000) dan total klorofil 

(Porarud, 2010). Analisa yang dilakukan setiap pengamatan meliputi analisa 

perubahan warna (∆H) (Hunterlab Association Laboratory, 2008), analisa pH 

(Bintoro, 2006), analisa TVBN (Total Volatile Basic-Nitrogen) (Badan Standardisasi 

Nasional, 2009) dan TPC (Total Plate Count) (Badan Standardisasi Nasional, 2006).  

3.6  Analisa Data 

     Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan analisis ragam 

Analysis of Variant (ANOVA) dengan bantuan perangkat lunak Microsoft Excel, 

kemudian dilakukan uji lanjutan dengan uji beda nyata (BNT) dengan selang 

kepercayaan 5%. Pemilihan perlakuan terbaik dilakukan dengan metode multiple 

attribute (Zeleny, 1982). 
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3.7 Diagram Alir Penelitian 

3.7.1 Proses Ekstraksi Stroberi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Proses Ekstraksi Stroberi  

(Modifikasi Argo, 2006) 

 

Stroberi 

air 

air 

disortasi Buah busuk 

dicuci 

ditiriskan 

ditimbang  250 g 

air 240 ml 

dihancurkan dengan 
blender selama 2 menit 

disaring dengan kain saring 

disaring dengan kertas saring 

Ekstrak Stroberi 

Analisa :  Total Antosianin  pH  Warna 
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3.7.2 Proses Ekstraksi Daun Suji   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Proses Ekstraksi Daun Suji (Modifikasi Putri, 2003)

ditimbang 100 g  

Daun Suji 

disortasi Daun muda 

dicuci air 

ditiriskan 

Air dan kotoran 

diiris dengan ukuran 0,5 – 1 cm 

Aseton 80% 250 ml 

dihancurkan dengan 
blender selama 3 menit 

disaring dengan kain saring 

disaring dengan kertas saring 

Ekstrak Daun Suji 

Analisa : 

 Total Klorofil  pH  Warna 
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3.7.3 Pembuatan Biosensor pH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Diagram Alir Pembuatan Biosensor pH (Modifikasi Budiman, 2009) 

 

 

 

Analisa   Total Antosianin   Total Klorofil  Warna 
 

Tapioka 3% (b/vtotal) 

Aquades sampai 
100 ml 

Gliserol 15% (v/bpati) 

suspensi 

diaduk secara perlahan dan konstan hingga 
jernih (mencapai  suhu 70°C) 

didinginkan hingga 25°C 

diaduk 

dituang ke plat kaca 
ukuran 15 cm x 8 cm x 2 cm yang telah dilapisi mika, 

masing – masing sebanyak 50 ml 
 

dikeringkan pada pengering kabinet  
(T= 50°C;13,5 jam)  

Biosensor pH 

 

ekstrak stroberi : ekstrak daun suji 

10% : 20%,15% : 15%,  

20% : 10%, 25% : 5% (v/vtotal) 

CMC 0,25% (b/vtotal) 

diaduk secara konstan (T = 70°C), 
 selama 15 menit  
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3.7.4 Aplikasi Biosensor pH pada Daging Ayam Segar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Diagram Alir Aplikasi Biosensor pH pada Fillet 

Daging Ayam (Supriyadi, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daging Ayam 25 g 

 (ukuran 1,5 x 1,5 x 3 cm) 

diletakkan dalam stereofoam 

ukuran 11 x 11 x 1,4 cm 

Analisa  

 pH 

 TVB-N 

 TPC 

 

Sensor 

kesegaran/biosensor pH 

perekatan pada kemasan 

dikemas 

disimpan pada suhu ± 5°C selama 12 hari 

diamati setiap 4 hari sekali 

Pengamatan : 

a. Analisa Sampel : 

 pH 

 TVBN 

 TPC 

b. Analisa sensor : 

 Perubahan Warna/Hue ΔH*  

 

Analisa : warna (L,a,b) 
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3.8 Rancangan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Gambar Rancangan Penelitian 

Keterangan : Biosensor pH ditempelkan di plastic wrap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biosensor pH 

Stereofoam 

Silica gel 

Senyawa 

volatil 

Daging 

ayam 



35 

 

IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Karakteristik Bahan Baku 

      Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekstrak stroberi dan 

ekstrak daun suji. Pada bahan baku ekstrak stroberi yang digunakan dalam 

penelitian ini, dilakukan sejumlah analisa seperti total antosianin, pH dan warna yang 

meliputi kecerahan (L), kemerahan (a), dan kekuningan (b). Sedangkan pada bahan 

baku ekstrak daun suji dilakukan sejumlah analisa awal seperti total klorofil, pH dan 

warna yang meliputi kecerahan (L), kemerahan (a) dan kekuningan (b). Hasil analisa 

buah stroberi dan daun suji dapat dilihat pada Tabel 4.1 

Tabel 4.1 Karakteristik Fisik dan Kimia Ekstrak Stroberi dan Ekstrak Daun Suji 
No. Parameter Hasil Analisa 

Stroberi Daun Suji 
1 Total Antosianin (mg/L) 155,06 - 
2 Total Klorofil (mg/g)  - 18,92 
3 pH 2,91 5,39 
4 Kecerahan (L) 25,8 28,27 
5 Kemerahan (a) 18,7 6,35 
6 Kekuningan (b) 15,8 24,87 

 

    Antosianin merupakan senyawa flavonoid dan merupakan glikosida dari 

antosianidin yang terdiri dari 2-phenyl benzopyrillium (flavilium). Seluruh senyawa 

antosianin merupakan senyawa turunan dari kation flavilium (Francis, 1995). 

Berdasarkan hasil analisa, diperoleh nilai antosianin dari buah stroberi sebesar 

155,06 mg/L. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wang et al (2000) yakni total 

antosianin buah stroberi berkisar antara 143,4-385,1 mg/L. Total antosianin pada 

buah akan berubah seiring dengan tingkat kematangannya, semakin matang buah 

maka total antosianin akan semakin besar. 

     Klorofil merupakan zat berwarna hijau yang terdapat di dalam tumbuhan. Molekul 

klorofil terdiri dari sebuah porfirin sebagai kepala yang bersifat polar (larut dalam air) 

yang terbentuk dari cincin tetrapirol dengan sebuah atom Mg dan sebuah fitol 

sebagai ekor. Terdapat 2 (dua) macam jenis klorofil yang terdapat pada tanaman, 

yakni klorofil a dan klorofil b, dengan rasio klorofil a dan b sebesar 2:1. Klorofil a 

merupakan klorofil dengan warna hijau kebiruan dengan susunan kimia 

C55H72MgN4O5. Sedangkan klorofil b merupakan klorofil dengan warna hijau 
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kekuningan dengan susunan kimia C55 H70MgN4O6 (Istichomah, 2004 dalam 

Limantara,2008).  

     Berdasarkan hasil analisa, diperoleh nilai total klorofil sebesar 18,925 mg/g. Hasil 

penelitian tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan hasil penelitian yang 

disampaikan oleh Dewa (2005), dimana total klorofil berkisar antara 5,07-13,77 

mg/g. Adanya perbedaan nilai antara keduanya, dapat disebabkan karena 

perbedaan spesies dari daun suji yang digunakan dalam penelitian serta umur daun 

suji (tingkat kematangan). Berdasarkan faktor umur tanaman, dikatakan bahwa 

semakin tua umur tanaman maka akan menghasilkan kandungan klorofil yang tinggi 

(Setiari dan Nurchayati, 2009).  

     Pada penelitian ini, daun suji diekstrak dengan menggunakan pelarut aseton 

80%. Menurut Putri (2003), jumlah klorofil yang terekstrak dengan menggunakan 

pelarut aseton akan lebih besar bila dibandingkan dengan menggunakan pelarut lain 

seperti air dan alkohol. Hal ini disebabkan karena aseton memiliki tingkat kepolaran 

yang lebih mendekati kepolaran klorofil bila dibandingkan dengan air dan alkohol 

sebagai larutan pengekstrak dan diduga dapat mendenaturasi protein yang mengikat 

klorofil sehingga klorofil dapat lepas dari ikatan dengan protein dan ikut terekstrak 

dalam pelarut. Hal ini diperkuat oleh Fennema (1996) bahwa klorofil lebih mudah 

terekstrak dengan menggunakan pelarut organik seperti aseton, metanol, etil asetat, 

etanol, dimetilformamid dan piridin.  

     Dari hasil penelitian, tingkat keasaman (pH) sari buah stroberi adalah sebesar 

2,91. Menurut Zheng et al (2007), pH dari sari buah stroberi sebesar 3,84 ± 0,02. 

Nilai pH hasil penelitian lebih rendah bila dibandingkan dengan literatur. Perbedaan 

nilai pH yang diperoleh dapat disebabkan karena perbedaan spesies dari buah 

stroberi yang digunakan dalam penelitian, tingkat kematangan buah serta jumlah 

kandungan asam organik yang terkandung di dalamnya. Nilai pH yang cukup rendah 

tersebut dipengaruhi oleh keberadaan komposisi dari buah stroberi yang sebagian 

besar terdiri dari asam-asam organik seperti asam asam pantotenat, asam folat dan 

terutama asam askorbat (Harianingsih, 2010).  

     Berdasarkan hasil penelitian, pH ekstrak daun suji diperoleh sebesar 5,39. 

Menurut Putri (2003), bahwa pH ekstrak daun suji adalah sebesar 5,96. Perbedaan 

nilai tersebut dapat disebabkan karena adanya perbedaan jenis kultivar dari daun 

suji yang digunakan. Nilai pH yang cukup rendah ini dipengaruhi oleh pH larutan 
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pengekstrak, dimana pH dari aseton berdasarkan hasil penelitian adalah sebesar 

6,12. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah pH larutan pengekstrak, maka 

akan menghasilkan pH ekstrak yang rendah pula (Putri, 2003). Selain itu dapat pula 

disebabkan karena keberadaan komponen asam dalam daun suji. 

     Pengukuran warna pada ekstrak stroberi dan daun suji menggunakan colour 

reader dengan parameter yang dibaca L, a, b. Nilai L menyatakan tingkat kecerahan 

dengan kisaran nilai 0-100, nilai 0 untuk kecenderungan warna hitam (gelap) dan 

100 untuk kecenderungan warna putih (terang). Axis a menunjukkan intensitas 

warna merah (+) atau hijau (-), axis b menyatakan intensitas warna kuning (+) atau 

biru (-) (Gao and Cahoo, 1998). Pada parameter warna ekstrak stroberi, diperoleh 

hasil secara visual yakni berwarna merah cerah, dan secara numerik diperoleh nilai 

warna untuk kecerahan (L) adalah 25,8, nilai kemerahan (a) sebesar 18,7 dan untuk 

nilai kekuningan (b) adalah sebesar 15,8.  

     Secara visual ekstrak daun suji berwarna hijau gelap, dan secara numerik 

dinyatakan melalui data nilai warna yang meliputi kecerahan (L) sebesar 28,27, 

kemerahan (a) sebesar 6,35 dan kekuningan (b) sebesar 24,87. Menurut Putri 

(2003), nilai warna daun suji yang meliputi kecerahan, kemerahan dan kekuningan 

secara berurutan adalah sebagai berikut 26,3 ; -3,24 ; dan 19,5. Adanya perbedaan 

nilai antara keduanya, dapat disebabkan karena perbedaan spesies dari daun suji 

yang digunakan dalam penelitian, umur daun suji (tingkat kematangan), proses dan 

kondisi ekstraksi serta kemungkinan alat (color reader) yang tidak dikalibrasi 

sehingga dapat mempengaruhi hasil pembacaan. 

 

4.2 Karakteristik Fisik Biosensor pH  

     Warna merupakan salah satu parameter penting yang dapat mempengaruhi 

kenampakan dari suatu produk. Analisa warna menggunakan colour reader dimana 

terdapat tiga parameter yang diukur, yakni kecerahan/lightness (L), derajat 

kemerahan (a) dan derajat kekuningan (b). Menurut Leon et al (2005), model warna 

L, a, b merupakan model warna yang paling sering digunakan dalam pengukuran 

warna karena mempunyai distribusi warna yang seragam dimana meliputi semua 

warna pada model warna RGB (Merah, Hijau dan Biru) dan CMYK (Cyan, Magenta, 

Kuning dan Hitam).Nilai L menunjukkan tingkat kecerahan dengan kisaran 0-100, 

nilai 0 untuk kecenderungan warna hitam (gelap) dan 100 untuk kecenderungan 

warna putih (terang). Axis a menunjukkan intensitas warna merah (+) atau hijau (-), 
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dan Axis b menunjukkan intensitas warna kuning (+) atau  biru (-) (Gao and Cahoon, 

1998). 

     Hasil pengamatan terhadap rerata nilai warna biosensor pH terhadap 4 perlakuan 

berkisar antara 43,60-48,02 untuk nilai kecerahan (L), 21,52-32,47 untuk nilai 

kemerahan (a) dan 31,3-36,72 untuk nilai kekuningan (b), sedangkan berdasarkan 

hasil analisa ragam (Lampiran 2) diperoleh hasil bahwa proporsi ekstrak stroberi dan 

daun suji tidak berbeda nyata (p<0,05) terhadap parameter kecerahan serta 

didapatkan hasil bahwa proporsi ekstrak stroberi dan daun suji berpengaruh nyata 

(α=0,05) terhadap parameter kemerahan (Lampiran 3) dan kekuningan (Lampiran 4) 

dari biosensor pH. 

Tabel 4.2 Rerata Warna (L,a+,b+) Biosensor pH Akibat Perlakuan Proporsi Ekstrak 
stroberi dan Ekstrak Daun Suji 

Proporsi  
Ekstrak Stroberi : Ekstrak Daun Suji 

(%) (v/vtotal) 

Kecerahan 
(L) 

Kemerahan 
(a+) 

Kekuningan 
(b+) 

10:20 43,60 21,52 a 36,72 c 

15:15 46,97 24,00 a  35,27 b 

20:10 48,02 29,62 b    32,57  ab 

25:5 46,45 32,47 b 31,35 a 

BNT 5%  4,21 3,83 

Keterangan : 1.  Setiap data merupakan rerata dari 4 ulangan 
    2.  Angka yang didampingi huruf yang sama menunjukkan tidak         

   berbeda nyata (p<0,05) 

     Tingkat kecerahan warna dari biosensor pH sangat dipengaruhi oleh faktor 

penambahan ekstrak stroberi dan ekstrak daun suji. Seperti yang terlihat pada Tabel 

4.2 diatas, pada penambahan ekstrak stroberi tertinggi yakni sebanyak 25% pada 

proporsi 25%:5% dan ekstrak daun suji tertinggi yakni sebanyak 20% pada proporsi 

10%:20%, menunjukkan nilai kecerahan yang lebih rendah dibandingkan pada 

proporsi 15%:15% dan 20%:10%. Penurunan nilai kecerahan tersebut, disebabkan 

karena akumulasi dari keberadaan senyawa pigmen alami yaitu antosianin dari buah 

stroberi dan klorofil yang berasal dari daun suji. Semakin banyak ekstrak stroberi 
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dan daun suji yang ditambahkan, maka akan membuat kecerahan dari biosensor pH 

semakin menurun atau cenderung menjadi semakin gelap.       

     Faktor yang paling mempengaruhi tingkat kemerahan dari biosensor pH  ini 

adalah jumlah penambahan ekstrak stroberi. Nilai kemerahan tertinggi ditunjukkan 

pada proporsi 25%:5%. Hal ini disebabkan karena bahan baku yakni buah stroberi 

memiliki warna merah sebagai akibat dari keberadaan pigmen alami yakni 

antosianin yang terkondisikan dalam suasana asam pada sari buah stroberi. Sesuai 

dengan pernyataan dari Vargas and Lopez (2003), bahwa kestabilan antosianin 

sangat dipengaruhi oleh pH lingkungan. Mayoritas antosianin akan sepenuhnya 

berwarna pada pH<4. Didalam larutan dengan pH rendah (pH 1-4) antosianin akan 

berwarna merah. Semakin banyak jumlah ekstrak stroberi yang ditambahkan pada 

suspensi biosensor pH, maka semakin pekat warna merah yang dihasilkan, 

sehingga akan meningkatkan intensitas kemerahan dari biosensor pH.  

     Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, nilai kekuningan tertinggi ditunjukkan pada 

proporsi 10%:20% dan nilai kekuningan terendah ditunjukkan pada proporsi 

25%:5%. Terlihat bahwa nilai kekuningan dari biosensor pH sangat dipengaruhi oleh 

faktor penambahan ekstrak daun suji. Peningkatan konsentrasi ekstrak daun suji 

yang ditambahkan ke dalam suspensi biosensor pH, akan meningkatkan nilai 

kekuningan dari biosensor pH. Hal ini disebabkan karena keberadaan pigmen klorofil 

yang terkandung dalam daun suji terutama klorofil b yang berwarna hijau 

kekuningan (Prasetyo dkk, 2012), adanya pencampuran antara klorofil dengan 

antosianin sehingga intensitas warna kuning meningkat serta adanya pemanasan 

saat pembuatan biosensor pH sehingga terjadi degradasi warna dari klorofil. Seperti 

yang dinyatakan oleh Harborne (1996) bahwa klorofil sangat rentan terhadap  

cahaya dan suhu. Sebaliknya, semakin tinggi konsentrasi ekstrak stroberi yang 

ditambahkan akan menurunkan tingkat kekuningan dari biosensor pH. Hal ini 

dikarenakan keberadaan pigmen antosianin dalam buah stroberi yang berperan 

dalam menciptakan warna merah pada ekstrak stroberi. Shi, Min and Francis (1992) 

menyatakan bahwa didalam larutan dengan pH rendah antara 1-4 (asam) pigmen 

antosianin akan berwarna merah.  
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4.3 Karakteristik Kimia Biosensor pH  

4.3.1 Total Antosianin 

     Hasil pengamatan terhadap total antosianin akibat proporsi ekstrak stroberi dan 

daun suji berkisar antara 4,31-16,46 mg/L, sedangkan berdasarkan hasil analisa 

ragam (Lampiran 5), menunjukkan bahwa proporsi ekstrak stroberi dan daun suji 

berpengaruh nyata (α = 0,05) terhadap total antosianin dari biosensor pH. 

Tabel 4.3 Rerata Total Antosianin Biosensor pH Akibat Konsentrasi Ekstrak stroberi 
dan Ekstrak Daun Suji 

Proporsi  
Ekstrak Stroberi : Ekstrak Daun Suji 

(%) (v/vtotal) 

Rerata Total Antosianin 
(mg/L) 

10:20 4.31  a 

15:15 9.22   b 

20:10 11.91 c 

25:5 16.46 d 

BNT 5% 2,53 

Keterangan : 1. Setiap data merupakan rerata dari 4 ulangan 
    2. Angka yang didampingi huruf yang sama menunjukkan tidak         

   berbeda nyata (p<0,05) 

     Total antosianin merupakan parameter yang menunjukkan jumlah antosianin 

yang terdapat dalam suatu bahan atau sampel. Pada Tabel 4.3, dapat terlihat bahwa 

rerata total antosianin akan terus meningkat seiring dengan penambahan ekstrak 

stroberi. Hal ini terjadi karena semakin banyak ekstrak stroberi yang ditambahkan ke 

dalam suspensi biosensor pH, maka akan meningkatkan kadar antosianin yang 

terlarut didalamnya. Kandungan total antosianin terendah didapatkan pada proporsi 

10%:20% dengan rerata total antosianin yang diperoleh sebesar 4.31 mg/L. 

Sedangkan total antosianin tertinggi didapatkan pada proporsi 25%:5% dengan 

rerata total antosianin sebesar 16,46 mg/L. Adanya kandungan pigmen antosianin 

dalam biosensor pH biosensor pH tersebut diharapkan dapat berperan sebagai 

pendeteksi adanya perubahan pH bahan pangan.  
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          Antosianin adalah senyawa yang bersifat amfoter (hal ini ditunjukkan dengan 

adanya gugus H+ dan OH-), sehingga memiliki kemampuan untuk bereaksi, baik 

dengan asam maupun basa. Adanya ion + (pada cincin ditengah) menyebabkan 

antosianin rentan terhadap serangan senyawa – senyawa asing dan perubahan 

faktor lingkungan salah satunya adalah faktor pH dan hal ini akan berpengaruh 

terhadap stabilitasnya (Yudiono, 2011). Antosianin dapat digunakan sebagai 

indikator perubahan pH pada produk pangan karena adanya beberapa senyawa 

penyusun seperti kation flavilium yang mempunyai respon yang baik terhadap 

perubahan pH. Hal ini didukung oleh pernyataan Vargaz dan Lopez (2003), bahwa 

bentuk kation (ion flavilium) berwarna merah, stabil pada pH rendah, berubah 

menjadi tidak berwarna jika pH meningkat menuju pH netral serta menjadi berwarna 

biru hingga kuning pada pH alkali atau basa. Perubahan warna antosianin ini 

disebabkan karena terjadi reaksi hidrasi dari kation flavilium pada senyawa 

antosianin dan reaksi transfer proton pada grup hidroksil asam. Kestabilan pigmen 

antosianin dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni pH, oksigen, suhu dan cahaya. 

     Mayoritas antosianin akan sepenuhnya berwarna pada pH < 4. Didalam larutan 

dengan pH rendah (pH 1-4) antosianin akan berwarna merah dan menjadi tidak 

berwarna bila pH menuju ke arah netral, serta akan berwarna biru hingga kuning bila 

berada pada suasana basa (pH > 7). Penambahan ekstrak stroberi pada suspensi 

biosensor pH dilakukan ketika suspensi telah mengalami proses gelatinisasi pada 

suhu 70˚C dan telah didinginkan hingga mencapai suhu ruang (25˚C). Perlakuan 

pendinginan pada suspensi biosensor pH hingga mencapai suhu kamar (25°C) 

dimaksudkan agar dapat mengurangi kerusakan senyawa antosianin akibat panas. 

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Vargaz and Lopez (2003) yaitu salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi kestabilan dari antosianin adalah suhu dimana antosianin 

akan rusak oleh perlakuan pemanasan.  

     Janna et al (2006), menyatakan bahwa persen degradasi dari total antosianin 

pada suatu ekstrak yang disimpan pada suhu 25 °C akan menjadi lebih rendah 

sekitar 7–20% dibandingkan yang disimpan pada suhu 31 °C. Setelah biosensor pH 

mengalami tahap pengeringan, senyawa antosianin ini akan terperangkap ke dalam 

jaringan 3 dimensi hingga membentuk menjadi lapisan film.  
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4.3.2 Total Klorofil  

     Hasil pengamatan terhadap total klorofil akibat proporsi ekstrak stroberi dan daun 

suji berkisar antara 0,96-2,31 mg/g, sedangkan berdasarkan hasil analisa ragam 

(Lampiran 6), menunjukkan bahwa proporsi ekstrak stroberi dan daun suji tidak 

berpengaruh nyata (p < 0,05) terhadap total klorofil dari biosensor pH. 

Tabel 4.4 Rerata Total Klorofil Biosensor pH Akibat Konsentrasi Ekstrak stroberi dan 
Ekstrak Daun Suji 

Proporsi  
Ekstrak Stroberi : Ekstrak Daun Suji  

(%) (v/vtotal) 

Rerata Total Klorofil 
(mg/g) 

10:20 2,31 

15:15 1,94 

20:10 1,28 

25:5 0,96 

   Keterangan : Setiap data merupakan rerata dari 4 ulangan 

     Total klorofil merupakan parameter yang digunakan untuk menunjukkan jumlah 

klorofil yang terkandung dalam suatu bahan. Pada Tabel 4.4 terlihat bahwa semakin 

banyak penambahan ekstrak daun suji, maka akan semakin tinggi pula total klorofil 

yang terkandung dalam biosensor pH. Hal ini terjadi karena semakin banyak kadar 

klorofil yang terlarut didalamnya. Kandungan total klorofil terendah didapatkan pada 

proporsi 25%:5% dengan rerata total klorofil yang diperoleh sebesar 0,96 mg/g. 

Sedangkan total klorofil tertinggi didapatkan pada proporsi 10%:20% dengan rerata 

total klorofil sebesar 2,31 mg/g.  

     Senyawa klorofil akan bekerja stabil dalam menunjukkan warna hijau pada pH 

sekitar netral (pH 7-8). Pada pH asam (pH 3-5) dan pH basa (pH 11-12) klorofil 

mengalami reaksi dan menghasilkan berbagai senyawa turunan klorofil. Klorofil 

dapat berubah warna seiring dengan perubahan pH lingkungan. Pada pH asam, 

atom Mg akan diganti dengan atom H sehingga terbentuk senyawa yang disebut 

feofitin yang berwarna zaitun kusam (kecoklatan). Sedangkan pada pH basa akan 

terbentuk senyawa klorofilin yang berwarna hijau terang (Prasetyo,dkk, 2012) 

     Penambahan ekstrak daun suji pada suspensi biosensor pH dilakukan ketika 

suspensi telah didinginkan hingga mencapai suhu ruang (25˚C). Perlakuan 
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pendinginan pada suspensi biosensor pH hingga mencapai suhu kamar (25°C) 

dimaksudkan agar dapat mengurangi kerusakan pigmen klorofil akibat panas. Hal ini 

didukung oleh pernyataan Harborne (1996), bahwa pigmen klorofil sensitif terhadap 

temperatur. Setelah biosensor pH mengalami tahap pengeringan, senyawa klorofil 

ini akan terperangkap ke dalam jaringan 3 dimensi hingga membentuk menjadi 

lapisan film. 

4.4  Pengaplikasian Biosensor pH pada Fillet Daging Ayam  

     Biosensor pH yang telah dibuat kemudian diaplikasikan pada fillet daging ayam 

yang masih segar. Daging ayam segar diletakkan dalam kemasan (stereofoam) 

yang berukuran 11 x 11 x 1,4 cm yang telah dilengkapi dengan sensor kesegaran 

yang kemudian akan diamati perubahan fisik, kimia dan mikrobiologis tiap 4 hari 

sekali selama 12 hari pada kondisi suhu refrigerasi (5˚C). Analisa yang dilakukan 

meliputi total mikroorganisme (TPC), Total Basa Nitrogen Volatil (TVBN) dan pH 

untuk daging ayam serta perubahan warna / derajat hue (ΔH) pada biosensor pH. 

  

     Warna yang dianalisis adalah warna dari biosensor pH setelah diaplikasikan 

pada daging ayam saat penyimpanan pada suhu refrigerasi 5°C selama 12 hari. 

Perubahan warna/Hue (ΔH) merupakan parameter yang digunakan untuk melihat 

perubahan warna yang dihasilkan. Dimana semakin besar nilai ΔH maka semakin 

besar pula perubahan warna yang terjadi dan begitu pula sebaliknya, semakin kecil 

nilai ΔH maka semakin kecil pula perubahan warna yang terjadi.  

     Hasil pengamatan terhadap rerata perubahan warna/hue (ΔH) dari biosensor pH 

pada 4 perlakuan berkisar antara 0 pada hari ke-0; 2,01-4,79 pada hari ke-4, 3,86-

6,19 pada hari ke-8 dan 5,42-12,00 pada hari ke-12, sedangkan berdasarkan hasil 

analisa ragam (Lampiran 7) diperoleh hasil bahwa proporsi ekstrak stroberi dan 

daun suji tidak berbeda nyata (p<0,05) terhadap perubahan warna/hue dari 

biosensor pH pada hari ke-0 dan berdasar hasil analisa ragam (Lampiran 8-10) 

diperoleh hasil bahwa proporsi ekstrak stroberi dan daun suji memberikan pengaruh 

yang nyata (α=0,05) terhadap perubahan warna/hue dari biosensor pH pada hari ke-

4, hari ke-8 dan hari ke-12. 
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   Tabel 4.5 Perubahan Warna/Hue (ΔH) Biosensor pH 
Proporsi 

Ekstrak Stroberi : Ekstrak Daun Suji 
(%) (v/vtotal) 

Perubahan Warna/Hue (ΔH) hari ke- 
0 4 8 12 

10:20 0  4,32 b 4,42 b   5,42 a 
15:15 0  4,79 b 6,19 c    6,19 a 
20:10 0  2,01 a 3,86 a    7,96 b 
25:5 0  2,35 a   5,78 bc  12,00 c 

BNT 5% - 1,79 1,55 1,33 
  Keterangan : 1.  Setiap data merupakan rerata dari 4 ulangan 

            2.  Angka yang didampingi huruf yang sama menunjukkan tidak         
     berbeda nyata (p<0,05) 

     Berdasarkan Tabel  4.5, dapat dilihat bahwa pada semua perlakuan mengalami 

peningkatan perubahan warna seiring lama penyimpanan. Pada hari ke - 0, terlihat 

bahwa tidak terdapat perubahan warna pada biosensor pH. Hal ini menandakan 

bahwa belum terjadi adanya penguraian daging yang menyebabkan terbentuknya 

senyawa basa volatil yang dapat meningkatkan pH, sehingga antosianin dan klorofil 

tidak memberikan respon dan menyebabkan tidak terjadinya perubahan warna. 

     Pada penyimpanan hari ke-4, mulai terjadi perubahan warna pada biosensor pH. 

Peningkatan nilai ΔH membuktikan secara kuantitatif terjadinya perubahan warna 

secara visual. Perubahan warna yang paling besar adalah pada proporsi 15%:15%, 

ditandai dengan nilai ΔH yang paling besar yakni 4,79. Sedangkan perubahan warna 

yang paling kecil adalah pada proporsi 20%:10% dengan nilai sebesar 2,01. 

Perubahan warna ini terjadi karena daging ayam mulai mengalami kerusakan, 

sehingga menyebabkan pH pada daging mengalami peningkatan.  

     Secara visual, biosensor pH dengan proporsi 20%:10% dan 25%:5% akan 

tampak berwarna merah muda dan sedikit bening. Perubahan ini disebabkan karena 

terjadi reaksi hidrasi dari kation flavilium pada senyawa antosianin dan reaksi 

transfer proton pada grup hidroksil asam. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari 

Cheminat and Brouillard (1986) bahwa kation flavilium berwarna merah saat berada 

pada kisaran pH asam (pH ≤ 4). Saat pH meningkat mendekati pH netral (pH 4 - 6), 

antosianin mengalami reaksi hidrasi dan reaksi transfer proton pada grup hidroksil 

asam sehingga menghasilkan senyawa chalcone yang tidak berwarna. Sedangkan 

pada biosensor pH dengan proporsi 10%:20% dan 15%:15%, akan tampak 
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berwarna hijau. Hal ini dikarenakan sifat klorofil yang stabil pada pH netral dan akan 

menunjukkan warna hijau (Jeffrey et al, 1997). 

     Tabel 4.5 menunjukkan bahwa pada pengamatan hari ke - 8, perubahan warna 

yang terjadi semakin besar bila dibandingkan pada hari ke - 4. Perubahan warna 

yang paling besar adalah pada proporsi 15%:15% dengan nilai ΔH sebesar 6,19. 

Sedangkan perubahan warna yang paling kecil adalah pada proporsi 20%:10% 

dengan nilai sebesar 3,86. Terjadinya perubahan warna tersebut disebabkan karena 

terjadi reaksi hidrasi dari kation flavilium pada senyawa antosianin dan reaksi 

transfer proton pada grup hidroksil asam serta adanya pigmen klorofil yang 

berwarna hijau saat pH netral. Perubahan ΔH pada biosensor tersebut, disebabkan 

karena meningkatnya pH pada daging ayam akibat adanya komponen basa-basa 

volatil yang dihasilkan. Peningkatan pH tersebut diakibatkan karena terjadi proses 

mikrobiologis yang berlangsung secara terus menerus dan reaksi biokimia pada fase 

post mortem yakni proteolisis dan dekarboksilasi asam amino.  

     Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa terjadi perubahan warna yang paling 

besar pada biosensor pH setelah penyimpanan hari ke-12. Peningkatan nilai ΔH 

yang signifikan ini menunjukkan bahwa daging ayam semakin mengalami 

kerusakan, dimana semakin lama penyimpanan maka pH daging ayam juga akan 

semakin meningkat mengarah ke basa. 

     Secara visual, biosensor pH dengan proporsi 25%:5% akan tampak berwarna 

hijau kekuningan. Perubahan warna pada biosensor pH ini disebabkan karena 

terjadi reaksi hidrasi dari kation flavilium dan reaksi transfer proton pada grup 

hidroksil asam menjadi senyawa basa quinoidal yang berwarna biru, serta degradasi 

warna dari klorofil membentuk senyawa klorofilin yang berwarna hijau terang. Pada 

pH basa, antosianin akan berwarna biru yang akan berasosiasi dengan warna hijau 

dari klorofil dan menghasilkan warna akhir kuning. Hal ini diperkuat dengan 

pernyataan dari Shi, Min and Francis (1992) bahwa warna antosianin sangat sensitif 

kestabilannya terhadap kondisi pH. Didalam larutan asam (pH 1-3), pigmen ini akan 

berwarna merah dan pada pH basa (pH > 7) akan berwarna kuning. Saat pH 

meningkat, kompetisi secara kinetik dan thermodinamis terjadi diantara reaksi 

hidrasi dari kation flavilium dan reaksi transfer proton. Kation flavilium saat awal 

reaksi akan mengalami kehilangan warna pada struktur basa karbinol, setelah itu 

reaksi berlanjut menghasilkan warna yang cenderung menampakkan warna biru 

saat beralih menjadi basa quinoidal. 
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     Attarian et al (2006) juga menyatakan bahwa konsentrasi ekstrak bayam pada 

biofilm akan meningkatkan warna kuning pada biofilm  saat dipaparkan pada pH 7 

dan 14. Pada pH basa, antosianin akan berwarna biru yang akan berasosiasi 

dengan warna hijau dari klorofil dan menghasilkan warna akhir kuning. Sedangkan 

pada biosensor pH dengan proporsi 10%:20% dan 15%:15%, akan tampak 

berwarna hijau terang. Hal ini dikarenakan sifat klorofil yang mampu berubah warna 

menjadi hijau terang bila berada pada pH basa (Jeffrey et.al, 1997). Pada proporsi 

20%:10%, biosensor pH berwarna sedikit kekuningan. 

 

4.5 Hubungan Perubahahan Warna (ΔH) Biosensor Terhadap Parameter 

Daging Ayam Selama Penyimpanan 

4.5.1 Perubahahan Warna (ΔH) Biosensor dan TVBN (Total Volatile Basic  

Nitrogen) 

     Total Volatile Basic Nitrogen atau yang biasa disebut dengan TVBN, merupakan 

komponen gabungan dari beberapa komponen volatil amin seperti trimetilamin 

(TMA), amonia (NH3) dan dimetilamin (DMA) dan senyawa TVBN tersebut bersifat 

basa (Food Hygiene European Legislation, 1995). Hal ini dapat dilihat dari nila pKa 

untuk ketiga komponen TVBN tersebut. Nilai pKa untuk amonia, dimetilamin dan 

trimetilamin secara berurutan adalah 9,25 , 10,73 dan 9,81.  

     TVBN banyak digunakan sebagai metode untuk memberikan informasi mengenai 

perubahan biokimia yang terjadi selama produk (daging ayam) disimpan untuk 

menafsir kerusakan daging (Pearson, 1991). Kadar TVBN dapat digunakan sebagai 

penilaian terhadap kemunduran mutu daging ayam jika metode sensori dianggap 

meragukan. TVBN  diasosiasikan dengan aktivitas dekarboksilasi asam amino yang 

disebabkan oleh mikroorganisme selama penyimpanan. Adapun grafik perubahan 

kadar TVBN daging ayam selama penyimpanan dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Perubahan Nilai TVBN Fillet Daging Ayam Selama Penyimpanan 

 

     Gambar 4.1 menunjukkan bahwa masing – masing biosensor (10%:20%, 

15%:15%, 20%:10%, 25%:5%) tidak memiliki perbedaan yang signifikan pada 

perubahan kadar TVBN. Hal ini disebabkan karena penyediaan sampel dilakukan 

secara bersamaan untuk penyimpanan 12 hari, sehingga dapat meminimalisir variasi 

pada sampel. Kadar TVBN dari semua sampel semakin meningkat seiring lamanya 

penyimpanan. Kisaran nilai TVBN daging ayam berkisar antara 19,10 – 126,59 mg 

N/100 g untuk seluruh sensor (Lampiran 11). Nilai TVBN awal berkisar antara 15 - 

20 mg N/100 g yang mengindikasikan bahwa daging memiliki kualitas yang masih 

baik (Egyptian Standard, 2005).  

     Pada hari ke – 4, nilai TVBN daging ayam mulai meningkat, yakni berkisar antara 

29,10 – 33,03 mg N/100 g. Menurut Egyptian Standard (2005), nilai TVBN diatas 20 

mg N/100 g sampel mentah mengindikasikan telah terjadinya kerusakan pada 

produk ayam. Menurut Economou et al (2009), ambang batas kadar TVBN untuk 

daging sapi dan daging babi secara berurutan adalah 20 dan 30 mg N/100 g. 

Batasan ini dapat dijadikan acuan untuk penentuan batas maksimal kadar TVBN 

pada daging ayam. Apabila kadar TVBN pada daging ayam melebihi 30 mg N/100 g, 

maka daging tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Nilai TVBN daging ayam 

setelah penyimpanan hari ke - 4 telah melebihi ambang batas yang ditetapkan, 

dimana nilai TVBN mencapai 33,03 mg N/100 g (Lampiran 11).  Hal ini menandakan 

bahwa daging ayam sudah tidak layak dikonsumsi karena telah terjadi penurunan 

mutu. Perubahan nilai yang signifikan terjadi pada penyimpanan hari ke 8 dan 12. 
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Pada hari ke - 8, nilai TVBN berkisar antara 85,33 - 95,40 mg N/100 g, dan pada hari 

ke 12 nilai TVBN meningkat menjadi 109,53 – 126,59 mg N/100 g.  

     Peningkatan nilai TVBN disebabkan karena terjadi dekomposisi protein daging 

ayam akibat adanya aktivitas mikroorganisme dan enzim autolisis yang secara alami 

terdapat dalam jaringan daging. Pernyataan yang sama diungkapkan oleh Pearson 

(1991) dan Ruiz-Capillas et al (2004), bahwa senyawa TVBN dihasilkan sebagai 

akibat dekarboksilasi enzimatis dari asam amino yang berkaitan dengan aktivitas 

enzim yang dihasilkan mikroba. Dekarboksilasi asam amino akan menghasilkan 

senyawa-senyawa volatil amin seperti trimetilamin (TMA), dimetilamin (DMA) dan 

amonia (NH3). Peningkatan nilai TVBN inilah yang menyebabkan pH daging ayam 

menjadi meningkat seiring lama penyimpanan. 

     Mekanisme pemecahan protein yaitu enzim proteolitik yang dihasilkan 

mikroorganisme seperti salmonella, pseudomonas,dll akan memecah protein yang 

terdapat didalam daging ayam menjadi asam - asam amino dan bila proses 

pemecahan tersebut terus berlangsung, maka asam-asam amino tersebut akan 

terpecah menjadi senyawa seperti amonia (NH3), hydrogen sulfida (H2S) dan 

trimetilamin (TMA) yang bersifat basa. 

 

 Biosensor 10%:20% 

     Peningkatan kadar TVBN daging ayam memberikan pengaruh pada perubahan 

warna (ΔH) biosensor 10%:20%. Kisaran perubahan warna (ΔH) biosensor 

10%:20% antara 0 – 5,42, dimana 0 – 4,42 berwarna hijau (asam – netral) dan 5,42 

berwarna hijau terang (basa). Adapun grafik hubungan antara (ΔH) biosensor 

10%:20% dengan perubahan kadar TVBN selama penyimpanan disajikan pada 

Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Perubahan Warna (ΔH) Biosensor 10%:20% terhadap Kadar TVBN 
Daging Ayam 

 

     Gambar 4.2 menunjukkan korelasi antara perubahan warna (ΔH) dengan kadar 

TVBN daging ayam selama penyimpanan yang bernilai 0,5532. Nilai ini 

menunjukkan hubungan antara perubahan warna (ΔH) dengan kadar TVBN 

berkorelasi positif, dimana semakin tinggi kadar TVBN yang terdapat dalam daging 

ayam, maka semakin tinggi pula perubahan warna yang terjadi pada biosensor. 

     Kadar TVBN meningkat seiring dengan lama waktu penyimpanan. Gambar 4.2 

menerangkan bahwa nilai TVBN pada hari ke – 4 telah mencapai 29, 10 mg N/100 

g . Menurut Egyptian Standard (2005), nilai TVBN diatas 20 mg N/100 g sampel 

mentah mengindikasikan bahwa telah terjadinya kerusakan pada produk ayam. 

Sedangkan setelah penyimpanan hari ke – 8 dan 12, nilai TVBN daging ayam 

melonjak naik. Nilai TVBN yang diperoleh pada hari ke – 8 dan 12 secara berturut 

– turut sebesar 90,87 mg N/100 g dan 109,53 mg N/100 g (Lampiran 11). Dari data 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada hari ke – 4, daging ayam yang disimpan 

pada suhu refrigerasi telah mengalami penurunan kualitas, dan pada hari ke – 8 

daging ayam sudah tidak layak untuk dikonsumsi karena nilai TVBN telah melebihi 

ambang batas yang telah ditetapkan. Nilai TVBN maksimal untuk batas konsumsi 

adalah 30 mg N/100 g (Economou et al, 2009). 

     Adanya senyawa TVBN yang ditangkap oleh biosensor menyebabkan 

perubahan warna pada biosensor akibat terjadinya perubahan pH pada sampel 

daging ayam. Semakin tinggi nilai TVBN yang ada pada sampel, maka pH sampel 
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juga akan semakin meningkat. Eyler (2002) menyatakan material indikator atau 

yang disebut sensor, dapat mendeteksi perubahan kualitas produk pangan akibat 

perubahan pH yang ditunjukkan dengan perubahan warna. 

 

 Biosensor 15%:15% 

     Perubahan warna yang terjadi pada biosensor dengan proporsi 15%:15% adalah 

dari hijau menjadi hijau terang. Kisaran nilai ΔH untuk biosensor 15%:15% adalah 0 

– 6,19. Sedangkan kadar TVBN daging ayam berbiosensor 15%:15% berkisar 

antara 20,43 – 119,47 mg N/100 g (Lampiran 11). 

      

 

Gambar 4.3 Perubahan Warna (ΔH) Biosensor 15%:15% terhadap Kadar TVBN 
Daging Ayam 

 

     Gambar 4.3 menunjukkan grafik hubungan perubahan warna biosensor 

15%:15% dengan perubahan kadar TVBN daging ayam yang bernilai 0,6093. Nilai 

ini menunjukkan korelasi positif antara perubahan warna (ΔH) dengan kadar TVBN 

dan korelasi yang terjadi adalah linear. Semakin tinggi kadar TVBN yang terdapat 

dalam daging ayam, maka semakin tinggi pula perubahan warna yang terjadi pada 

biosensor. 
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     Biosensor 15%:15% mulai menunjukkan perubahan warna pada hari ke – 4, 

yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai ΔH. Berdasarkan penelitian, kadar 

TVBN setelah penyimpanan hari ke – 4 telah mencapai 33,03 mg N/100 g 

(Lampiran 11), dimana nilai tersebut telah melebihi batas maksimal TVBN yakni 

sebesar 30 mg N/100 g. Hal ini menunjukkan pada hari ke – 4, daging sudah tidak 

layak untuk dikonsumsi. Setelah penyimpanan hari ke – 8 dan 12 nilai TVBN 

melonjak naik. Nilai TVBN setelah penyimpanan hari ke – 8 mencapai 85,33 mg 

N/100 g dan pada hari ke - 12 mencapai 119,47 mg N/100 g (Lampiran 11). 

 

 Biosensor 20%:10% 

     Perubahan warna biosensor 20%:10% memiliki hubungan yang signifikan dengan 

perubahan kadar TVBN daging ayam selama penyimpanan. Pada Gambar 4.4 dapat 

dilihat bahwa perubahan warna biosensor 20%:10% dan kadar TVBN juga memiliki 

hubungan yang linear dengan nilai korelasi (R2) sebesar 0,9224. 

 

 

Gambar 4.4 Perubahan Warna (ΔH) Biosensor 20%:10% terhadap Kadar TVBN 
Daging Ayam 

 

     Gambar 4.4 menyajikan data bahwa pada hari ke – 4 biosensor 20%:10% mulai 

menunjukkan perubahan warna akibat adanya senyawa basa pada sampel. 

Perubahan warna yang terjadi pada biosensor 20%:10% adalah dari merah hingga 

kekuningan. Bila dibandingkan dengan biosensor 10%:20% dan 15%:15%, 
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perubahan warna yang terjadi pada biosensor 20%:10% lebih terlihat jelas, sehingga 

memudahkan dalam penentuan batas aman konsumsi daging ayam. Nilai TVBN 

daging ayam selama penyimpanan berkisar antara 15,28 – 123,20 mg N/100 g 

(Lampiran 11). Pada hari ke – 4 penyimpanan, daging ayam sudah tidak layak untuk 

dikonsumsi karena nilai TVBN telah mencapai 30,27 mg N/100 g (Lampiran 11) yang 

dimana telah melebihi batas yang telah ditentukan. 

 

 Biosensor 25%:5% 

     Peningkatan kadar TVBN daging ayam memberikan pengaruh pada perubahan 

warna (ΔH) biosensor 25%:5%. Kisaran perubahan warna (ΔH) biosensor 25%:5% 

antara 0 – 12,0. Perubahan warna yang terjadi pada biosensor dengan proporsi 

25%:5% adalah dari merah tua menjadi hijau kekuningan. Bila dibandingkan dengan 

ketiga biosensor lainnya, perubahan warna yang terjadi pada biosensor 25%:5% 

paling terlihat jelas. Adapun grafik hubungan antara (ΔH) biosensor 25%:5% dengan 

perubahan kadar TVBN selama penyimpanan disajikan pada Gambar 4.5. 

 

 

Gambar 4.5 Perubahan Warna (ΔH) Biosensor 25%:5% terhadap Kadar TVBN 
Daging Ayam 
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     Gambar 4.5 menunjukkan grafik hubungan perubahan warna biosensor 

25%:5% dengan perubahan kadar TVBN daging ayam dengan nilai korelasi 

sebesar 0,9224. Nilai ini menunjukkan hubungan yang erat antara perubahan 

warna (ΔH) dengan kadar TVBN dan korelasi yang terjadi adalah linear. Semakin 

tinggi kadar TVBN yang terdapat dalam daging ayam, maka semakin tinggi pula 

perubahan warna yang terjadi pada biosensor. 

     Biosensor 25%:5% mulai menunjukkan perubahan warna pada hari ke – 4, 

yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai ΔH. Berdasarkan penelitian, kadar 

TVBN setelah penyimpanan hari ke – 4 telah mencapai 30,67 mg N/100 g 

(Lampiran 11), dimana nilai tersebut telah melebihi batas maksimal TVBN yakni 

sebesar 30 mg N/100 g. Hal ini menunjukkan bahwa pada hari ke – 4, daging 

sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Setelah penyimpanan hari ke – 8 dan 12 nilai 

TVBN melonjak naik. Nilai TVBN setelah penyimpanan hari ke – 8 mencapai 95,40 

mg N/100 g (Lampiran 11) dan pada hari ke - 12 mencapai 126,59 mg N/100 g 

(Lampiran 11).  

 

4.5.2 Perubahahan Warna (ΔH) Biosensor dan pH 

     pH jaringan banyak digunakan untuk memonitor umur simpan dari daging (Muela 

et al, 2010; Sweetie et al, 2010). pH merupakan parameter yang paling penting pada 

penelitian ini. Hal ini disebabkan karena pH menjadi tolok ukur tingkat kerusakan 

dari daging ayam terkait dengan adanya kemasan pintar. Grafik perubahan pH 

daging ayam selama penyimpanan dapat dilihat pada Gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 Perubahan pH Daging Ayam Selama Penyimpanan 

 

     Gambar 4.6 menunjukkan kecenderungan nilai pH yang semakin meningkat 

selama waktu penyimpanan. Berdasarkan hasil penelitian, pH daging ayam segar 

berkisar antara 5,87 – 5,93 (Lampiran 11). Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Nurwantoro dkk (2003) bahwa pH daging ayam segar hingga pH akhir (ultimate) 

atau kira – kira setelah 24 jam pemotongan adalah sebesar 5,4 – 5,8. pH yang 

cenderung asam ini disebabkan karena terjadinya glikolisis anaerob yang 

menghasilkan asam laktat (Sarcinelli et al, 2007).  Daging ayam dikatakan memiliki 

kualitas yang sangat baik apabila mempunyai pH sebesar 6,0. Dengan demikian 

daging ayam masih berada dalam kondisi yang baik atau segar.  

    Akibat terjadi kerusakan yang kompleks, maka pada akhir masa penyimpanan 

(hari ke – 12), pH daging ayam mencapai 7,76 (Lampiran 11), dimana cenderung 

mengarah ke pH basa. Pada kondisi ini, daging ayam telah mengalami kebusukan 

dan tidak layak konsumsi. Daging ayam yang sudah tidak layak konsumsi memiliki 

nilai pH > 6,7 (Elena et al, 2012). Peningkatan pH terjadi ketika jumlah 

mikroorganisme melebihi angka 107 cfu/g. Peningkatan pH tersebut diakibatkan 

karena terjadi reaksi biokimia pada fase post mortem yakni proteolisis dan efek 

aktivasi dari penumpukan jumlah mikroba yang menyebabkan hidrolisis protein dan 

dekomposisi komponen nitrogen dan menghasilkan senyawa alkali serta 

pembentukan amonia dan amina (Jay, 2000; Pearson, 1991 ; Chouliara et al, 2007). 
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 Biosensor 10%:20% 

Kisaran perubahan warna (ΔH) biosensor 10%:20% antara 0 – 5,42 dimana terjadi 

perubahan warna dari hijau menjadi hijau terang. Profil data perubahan warna (ΔH)  

biosensor selama penyimpanan daging ayam terhadap nilai pH dapat dilihat pada 

Gambar 4.7. 

 

 
Gambar 4.7 Grafik Hubungan Perubahan Warna (ΔH) Biosensor 10%:20% dan pH 

Daging Ayam Selama Penyimpanan 
 

     Gambar 4.7 menunjukkan kecenderungan peningkatan nilai ΔH seiring dengan 

meningkatnya pH daging ayam. Nilai korelasi antara perubahan warna (ΔH) 

biosensor 10%:20% dan pH daging ayam cukup signifikan yakni 0,6482. Hal ini 

disebabkan karena pH mempengaruhi terjadinya perubahan warna pada 

biosensor. Dijelaskan oleh Miller (2006) senyawa indikator secara kolorimetri 

merespon adanya senyawa basa volatil yang dihasilkan dari dekomposisi protein 

pada produk pangan dengan sistem perubahan pH. 

 

 Biosensor 15%:15% 

     Hubungan antara perubahan warna biosensor 15%:15% dan perubahan pH 

daging ayam selama penyimpanan mempunyai nilai korelasi yang cukup kuat yakni 

0,5103 (Gambar 4.8), dimana korelasinya bersifat linear. Semakin tinggi nilai pH 

daging ayam, maka semakin besar pula perubahan warna yang terjadi pada 

biosensor 15%:15%. 
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Gambar 4.8 Grafik Hubungan Perubahan Warna (ΔH) Biosensor 15%:15% dan pH 

Daging Ayam Selama Penyimpanan 
 

     Pada Gambar 4.8 terlihat bahwa biosensor telah menunjukkan perubahan 

warna pada hari ke – 4. Hal ini menandakan bahwa mulai terjadi kerusakan pada 

daging ayam. Hal ini ditandai dengan meningkatnya pH menjadi 6,13 (Lampiran 

11). Pada akhir masa penyimpanan, pH daging ayam mencapai 7,62 (Lampiran 

11). Kondisi daging yang seperti ini, sudah tidak dapat dikonsumsi lagi karena telah 

melebihi pH maksimal yang ditentukan. Nilai pH daging ayam yang melebihi 6,7 

menandakan bahwa daging tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi. 

 

 Biosensor 20%:10% 

     Gambar 4.9 menunjukkan nilai korelasi yang sangat erat antara perubahan warna 

(ΔH) biosensor 20%:10% dan pH daging ayam, dengan nilai korelasi (R2) sebesar 

0,9794. Semakin tinggi nilai pH daging, maka perubahan warna yang terjadi pada 

biosensor juga semakin besar. Perubahan warna pada biosenor dimulai setelah 

penyimpanan hari ke – 4, namun perubahan warna yang terjadi belum terlalu besar. 

Hal ini dikarenakan belum terjadi kerusakan yang maksimal pada daging ayam. Hal 

ini dibarengi dengan mulai meningkatnya pH daging ayam menjadi 6,07 (Lampiran 

11). Perubahan pH yang signifikan terjadi setelah penyimpanan hari ke – 12, dimana 

pH daging mencapai 7,67 (Lampiran 11). Perubahan yang signifikan pada pH ini 

dibarengi dengan perubahan warna (ΔH) yang signifikan pada biosensor yakni 

sebesar 7,96. 
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Gambar 4.9 Grafik Hubungan Perubahan Warna (ΔH) Biosensor 20%:10% dan pH 

Daging Ayam Selama Penyimpanan 
 

 Biosensor 25%:5% 

     Gambar 4.10 menunjukkan nilai korelasi yang sangat erat antara perubahan 

warna (ΔH) biosensor 25%:5% dan pH daging ayam, dengan nilai korelasi (R2) 

sebesar 0,9989. Semakin tinggi nilai pH daging, maka perubahan warna yang terjadi 

pada biosensor juga semakin besar. Perubahan warna pada biosenor dimulai 

setelah penyimpanan hari ke – 4. Hal ini dibarengi dengan mulai meningkatnya pH 

daging ayam menjadi 6,23 (Lampiran 11). Perubahan pH yang signifikan terjadi 

setelah penyimpanan hari ke – 12, dimana pH daging mencapai 7,71 (Lampiran 11). 

Perubahan yang signifikan pada pH ini dibarengi dengan perubahan warna (ΔH) 

yang signifikan pada biosensor yakni sebesar 12,0. Perubahan warna pada 

biosensor 25%:5% dapat teramati paling jelas bila dibandingkan dengan ketiga 

biosensor yang lainnya. 
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Gambar 4.10 Grafik Hubungan Perubahan Warna (ΔH) Biosensor 25%:5% dan pH 

Daging Ayam Selama Penyimpanan 
 

4.5.3 Perubahahan Warna (ΔH) Biosensor dan TPC 

    Salah satu metode untuk melihat kesegaran daging ayam adalah dengan analisis 

total mikroorganisme (TPC). Total Plate Count (TPC) merupakan suatu metode 

pendugaan jumlah koloni mikroorganisme secara keseluruhan dalam suatu bahan 

pangan maupun olahannya (Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2003). Koloni 

yang tumbuh menunjukkan jumlah seluruh mikroorganisme yang ada dalam bahan 

pangan seperti bakteri, kapang dan khamir (Fardiaz, 1993). Metode ini dapat 

menggambarkan kualitas mikrobiologi pada bahan pangan, apabila nilai TPC tinggi 

maka kualitas mikrobiologi pangan dianggap rendah, karena tingginya nilai TPC 

mengindikasikan jumlah mikroorganisme yang banyak, sehingga dapat 

membahayakan konsumen. Profil nilai TPC daging ayam selama penyimpanan 

dapat dilihat pada Gambar 4.11. 
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Gambar 4.11 Grafik Perubahan Nilai TPC Fillet Daging Ayam  

Selama Penyimpanan 
 

     Berdasarkan Gambar 4.11, dapat dilihat bahwa semakin lama penyimpanan, 

maka semakin tinggi pula jumlah mikroorganisme yang tumbuh. Pada hari ke - 0, 

jumlah total mikroorganisme awal berkisar antara 4,42 – 5,96 log cfu/g (Lampiran 

11), dimana nilai tersebut belum melebihi ambang batas yang ditetapkan. Batas 

maksimum cemaran mikroba yaitu 1 x 106 cfu/g atau 6 log cfu/g (Badan 

Standardisasi Nasionala, 2009 ; Pascual and Calderon, 2000). Dengan demikian, 

daging masih memiliki kualitas yang baik. 

     Pada hari ke-4,  jumlah total mikroorganisme merangkak naik yakni berkisar 

antara 8,22 – 8,51 log cfu/g (Lampiran 11). Pada tahap ini, daging ayam telah 

mengalami kerusakan dan sudah tidak layak dikonsumsi, karena jumlah 

mikroorganisme telah melebihi ambang batas. Smolander et al (2004) menyatakan 

bahwa nilai TPC antara 106 - 107 cfu/g masih berada pada level yang dapat diterima. 

Namun apabila nilai TPC telah melebihi 107 cfu/g, maka daging sudah tidak layak 

dikonsumsi. Setelah penyimpanan hari ke-8, jumlah mikroorganisme kembali 

meningkat menjadi 8,31 – 8,85 log cfu/g (Lampiran 11). Jumlah total mikroorganisme 

terbesar terdapat pada akhir masa penyimpanan (hari ke-12), yakni hingga 

mencapai 9,06 – 10,08 log cfu/g (Lampiran 11). 
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     Kualitas mikrobiologi pada daging bergantung dari penyebaran kontaminasi 

selama penyembelihan dan proses pengolahan, suhu, penyimpanan serta kondisi 

selama distribusi (Nychas et al, 2008). Peningkatan total mikroorganisme pada 

daging ayam dapat disebabkan karena daging ayam memiliki pH, kelembaban relatif 

(RH) dan aktivitas air (Aw) yang sesuai untuk pertumbuhan mikroba, tersedianya 

nutrisi yang mencukupi bagi pertumbuhan mikroba (mengandung protein yang 

tinggi), suhu penyimpanan, serta adanya mikroflora alami yang terdapat dalam 

makanan berprotein yang disimpan pada suhu refrigerasi (Suardana dan Swacita, 

2009). Pertumbuhan mikroba akan semakin meningkat apabila pH sampel (daging 

ayam) telah melebihi pH ultimate, dimana pH ultimate daging ayam sekitar  5,4 – 5,8 

(Nurwantoro dkk, 2003). 

     Menurut Russell et al (1996) dalam Balamatsia et al (2007), mikroorganisme 

yang biasa tumbuh pada daging ayam adalah Pseudomonas spp., Salmonella dan 

Shewanella putrefaciens. Pseudomonas akan menggunakan menggunakan glukosa 

serta laktat yang tersedia dalam daging dan mulai memetabolisme komponen 

nitrogen seperti asam amino (Nychas et al, 2008). Mayoritas mikroba yang tumbuh 

pada daging ayam tergolong dalam mikroba proteolitik. Mikroba proteolitik 

mempunyai enzim proteolitik pada selnya yakni enzim protease, dimana enzim 

tersebut bisa mendenaturasi protein.  

     Denaturasi adalah proses perubahan struktur sekunder, tersier dan kuartener 

molekul protein tanpa terjadinya pemecahan ikatan kovalen. Proses denaturasi 

protein salah satunya dapat disebabkan karena aktivitas enzim proteolitik baik dari 

tumbuhan, hewan maupun mikroorganisme (Siagian, 2002). Denaturasi terjadi saat 

enzim proteolitik yang dihasilkan oleh mikroorganisme memecah protein menjadi 

senyawa-senyawa yang tidak diharapkan seperti NH3, senyawa-senyawa indol, 

hydrogen sulfida (H2S) dan trimetilamin, dimana senyawa-senyawa tersebut bersifat 

basa (Jay, 2000 ; Garcia-Barrientos et al, 2006; Laksmi dkk, 1997). 

     Mikroba proteolitik dapat tumbuh dengan cepat pada bahan dengan kadar protein 

yang tinggi yang disimpan pada suhu refrigerasi. Mikroba proteolitik menggunakan 

protein  yang terkandung dalam daging sebagai sumber energi. Kerusakan pada 

daging yang disimpan pada suhu refrigerasi biasanya ditandai dengan pembentukan 

lendir, bau dan produksi beberapa gas (Jay, 2000). Perubahan secara sensori dapat 



61 

 

terlihat jelas ketika jumlah mikroorganisme melebihi 107 atau 108 (Realini et al, 

2011).  

 

 
Gambar 4.12 Hubungan Perubahan Warna Biosensor dan TPC Daging Ayam 

Selama Penyimpanan 
 

     Gambar 4.12 menunjukkan koefisien korelasi antara perubahan warna dan nilai 

TPC masing – masing biosensor. Dari gambar tersebut, menunjukkan bahwa terjadi 

korelasi yang cukup erat antara perubahan warna pada biosensor dan nilai TPC 

daging ayam. Dimana semakin besar perubahan warna yang terjadi pada biosensor, 

maka nilai TPC daging ayam juga semakin meningkat. Pacquit et al (2009) 

menjelaskan bahwa pertumbuhan mikroorganisme memberikan pengaruh pada 

sensor. Biosensor 25%:5% memiliki koefisien korelasi paling kecil. Meskipun 

demikian, tidak berarti tidak terjadi hubungan yang erat antara perubahan warna 

pada biosensor dengan nilai TPC daging ayam. 

 

4.6 Korelasi Antar Parameter Uji Daging Ayam 

4.6.1  Kadar TVBN dan pH 

     TVBN banyak digunakan sebagai metode untuk memberikan informasi mengenai 

perubahan biokimia yang terjadi selama produk (daging ayam) disimpan untuk 

menafsir kerusakan daging (Pearson, 1991). Kadar TVBN dapat digunakan sebagai 

penilaian terhadap kemunduran mutu daging ayam jika metode sensori dianggap 
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meragukan. Salah satu dampak dari meningkatnya kadar TVBN adalah 

meningkatnya pH produk. Profil korelasi antara kadar TVBN dan pH daging ayam 

selama penyimpanan ditunjukkan pada Gambar 4.13. 

 

 

 

Gambar 4.13 Grafik Hubungan antara kadar TVBN dan pH Daging Ayam Selama 
Penyimpanan 

 

     Gambar 4.13 menyajikan data korelasi antar kedua parameter adalah linear 

dengan koefisien korelasi (R2) sebesar 0,9095. Semakin tinggi kadar TVBN maka 

semakin tinggi pula pH daging ayam. Hal ini disebabkan karena TVBN merupakan 

senyawa volatil yang bersifat basa sehingga dapat meningkatkan pH daging ayam. 

     Pada Gambar 4.13, pH daging ayam disaat kadar TVBN telah melampaui batas 

maksimum konsumsi yakni sebesar 30,76 (Lampiran 11) belum mencapai 6,7, 

namun hanya mencapai 6,10. Menurut Nurwantoro dkk (2003), pH daging ayam 

segar berkisar antara 5,4 – 5,8 dan menurut Elena et al (2012) pH daging ayam 

yang melebihi 6,7 maka daging ayam tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi. 

Perbedaan ini disebabkan karena senyawa TVBN tergolong dalam basa lemah yang 

memiliki nilai pKa 9 – 10. Hal inilah yang menyebabkan pH daging ayam belum 

mencapai pH produk yang dinyatakan sudah mengalami kebusukan. 
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4.6.2  Kadar TVBN dan TPC 

     Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin lama penyimpanan maka kadar 

TVBN daging ayam akan semakin meningkat. Hal ini diduga karena semakin 

meningkatnya jumlah mikroba psikrofilik yang tumbuh. Profil hubungan kadar TVBN 

dan TPC daging ayam ditunjukkan pada Gambar 4.14. 

 
Gambar 4.14 Grafik Hubungan antara kadar TVBN dan TPC Daging Ayam Selama 

Penyimpanan 
 

     Gambar 4.14 menunjukkan koefisien korelasi kedua parameter sebesar 0,5957. 

Hal tersebut diartikan sebagai terdapat pengaruh antara nilai TPC dalam 

meningkatkan kadar TVBN sebesar 59%. Hal ini disebabkan karena mikroba yang 

tumbuh pada daging ayam bersifat psikrofilik dan mampu menguraikan komponen 

gizi menjadi senyawa yang berbau busuk. Pacquit et al (2009) melaporkan bahwa 

kadar TVBN meningkat sebagai hasil metabolisme dari bakteri. Selama 

penyimpanan, bakteri akan tumbuh dan menghasilkan perubahan kimi dan sensori 

pada daging ayam. 

 

4.7 Penentuan Perlakuan Terbaik 

     Penentuan perlakuan terbaik diperoleh dengan menggunakan metode Multiple 

Attribute (Zeleny, 1982). Berdasarkan hasil pengujian perlakuan terbaik terhadap 

berbagai parameter biosensor pH antara lain total antosianin, total klorofil, L, a, b, 
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ΔH Hari ke-0, ΔH Hari ke-4, ΔH Hari ke-8 dan ΔH Hari ke-12 diperoleh perlakuan 

terbaik yakni pada proporsi 25%:5% (v/v total), dimana konsentrasi ekstrak stroberi 

adalah 25% (v/v total) dan ekstrak daun suji 5% (v/v total). Hasil penentuan 

perlakuan terbaik dan Uji T terhadap karakteristik biosensor pH dan karakteristik 

kimia fillet daging ayam dapat dilihat pada Lampiran 19 dan 20. Perbandingan 

karakteristik biosensor pH perlakuan terbaik dengan kontrol dapat dilihat pada Tabel 

4.9, dimana kontrol merupakan biosensor pH tanpa penambahan ekstrak stroberi 

dan ekstrak daun suji. 

Tabel 4.9 Perbandingan Hasil Biosensor pH Perlakuan Terbaik dengan Kontrol 

Parameter Perlakuan Terbaik Kontrol  Notasi  
(Uji T 5%) 

Kecerahan (L) 46,5 66,6 * 

Kemerahan (a) 32,5 20,2 * 

Kekuningan (b) 31,4 4,0 * 

Total Antosianin (mg/L) 16,5 1,3 * 

Total Klorofil (mg/g) 1,0 0,2 * 

Perubahan Warna/Hue (ΔH) hari ke- 
   

0 0 0 tn 

4 2,4 5,6 tn 

8 5,8 4,2 * 

12 12,0 8,7 * 

    
TPC (log cfu/g) hari ke- 

   
0 5,96 5,86 tn 

4 8,32 8,86 tn 

8 8,51 8,44 tn 

12 9,06 8,87 tn 

TVBN (mg N/ 100 g) hari ke- 
   

0 17,2 16,1 tn 

4 30,7 32,5 tn 

8 95,4 92,8 tn 

12 126,6 125,9 * 

pH hari ke- 
   

0 5,9 5,9 * 

4 6,2 6,0 * 

8 6,8 6,4 tn 

12 7,7 7,4 tn 

Keterangan : * berbeda nyata pada taraf 5%  
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     Tabel 4.9 menunjukkan bahwa bahwa parameter kecerahan (L), kemerahan (a), 

kekuningan (b), total antosianin, total klorofil, ΔH hari ke-8, ΔH hari ke-12, TVBN hari 

ke-12, pH hari ke-0 serta pH hari ke-4 dari perlakuan terbaik berbeda nyata bila 

dibandingkan dengan kontrol. Sedangkan ΔH pada hari ke-0, ΔH hari ke-4, total 

mikroorganisme hari ke-0, total mikroorganisme hari ke-4, total mikroorganisme hari 

ke-8, total mikroorganisme hari ke-12, TVBN hari ke-0, TVBN hari ke-4, TVBN hari 

ke-8, pH pada hari ke-8 serta pH hari ke-12 tidak berbeda nyata bila dibandingkan 

dengan kontrol. 

     Tingkat kecerahan (L) pada perlakuan terbaik (46,5) memiliki nilai yang lebih 

rendah bila dibandingkan dengan control (66,6). Hal ini disebabkan karena adanya 

penambahan ekstrak stroberi dan ekstrak daun suji secara berurutan sebesar 25% 

(v/v total) dan 5% (v/v total). Sedangkan pada biosensor pH  kontrol tidak dilakukan 

penambahan apapun. Semakin banyak ekstrak ditambahkan, maka akan membuat 

kecerahan dari biosensor pH semakin menurun atau cenderung menjadi semakin 

gelap. Penurunan nilai kecerahan tersebut, disebabkan karena keberadaan senyawa 

pigmen alami yaitu antosianin dari buah stroberi dan klorofil yang berasal dari daun 

suji. Dalam suasana pH asam, pigmen antosianin akan berwarna kemerahan 

(Kumalaningsih, 2006) dan klorofil akan berwarna hijau. 

     Pada Tabel 4.9, dapat terlihat bahwa tingkat kemerahan (a) pada perlakuan 

terbaik (32,5) memiliki nilai yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan kontrol (20,2). 

Sama halnya dengan tingkat kecerahan yang dihasilkan dari biosensor pH diatas, 

faktor yang paling mempengaruhi tingkat kemerahan dari biosensor pH  ini adalah 

jumlah penambahan ekstrak stroberi. Warna merah pada biosensor pH didapat dari 

bahan baku yakni buah stroberi sebagai akibat dari keberadaan pigmen alami yakni 

antosianin yang terkondisikan dalam suasana asam pada sari buah stroberi. 

Semakin banyak jumlah ekstrak stroberi yang ditambahkan pada suspensi biosensor 

pH, maka semakin pekat warna merah yang dihasilkan, sehingga akan 

meningkatkan intensitas kemerahan dari biosensor pH yang ditunjukkan dengan 

semakin tingginya nilai kemerahan. Sedangkan pada kontrol yang hanya terbuat dari 

tepung tapioka, CMC dan gliserol akan berwarna bening karena tidak ada 

penambahan ekstrak stroberi dan ekstrak daun suji. 

     Nilai kekuningan (b) pada perlakuan terbaik (31,4) memiliki nilai yang lebih tinggi 

bila dibandingkan dengan kontrol (4,0). Faktor yang mempengaruhi nilai kekuningan 
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dari biosensor pH adalah penambahan ekstrak stroberi dan ekstrak daun suji. 

Semakin banyak konsentrasi ekstrak stroberi dan daun suji yang ditambahkan ke 

dalam suspensi biosensor pH, maka akan meningkatkan nilai kekuningan dari 

biosensor pH. Hal ini disebabkan karena keberadaan pigmen klorofil yang 

terkandung dalam daun suji terutama klorofil b yang berwarna hijau kekuningan 

(Prasetyo dkk, 2012) serta adanya pencampuran antara pigmen antosianin pada 

buah stroberi dan klorofil dari daun suji. Kontrol yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah biosensor pH murni tanpa ada penambahan ekstrak stroberi maupun daun 

suji. 

     Total antosianin pada perlakuan terbaik memiliki nilai yang lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan kontrol. Nilai total antosianin yang diperoleh pada perlakuan 

terbaik adalah sebesar 16,5 mg/L, sedangkan pada kontrol diperoleh nilai total 

antosianin sebesar 1,3 mg/L. Nilai tersebut menunjukkan kandungan antosianin  

yang tinggi. Kadar antosianin yang tinggi pada biosensor pH disebabkan dari adanya 

penambahan ekstrak stroberi. Penambahan ekstrak stroberi dilakukan pada suhu 

25°C agar kerusakan antosianin akibat panas dapat diminimalisir. Antosianin bersifat 

larut dalam air dan stabil dalam pH asam. 

     Pada Tabel 4.9 dapat terlihat bahwa total klorofil pada biosensor pH perlakuan 

terbaik (1 mg/g) lebih tinggi bila dibandingkan dengan kontrol (0,2 mg/g). Hal ini 

disebabkan karena adanya penambahan ekstrak daun suji ke dalam suspensi 

biosensor pH. Penambahan ekstrak daun suji kedalam suspensi biosensor pH 

menyebabkan terlarutnya pigmen klorofil didalamnya. Sedangkan pada biosensor 

pH kontrol tidak terdapat penambahan apapun. Ekstrak daun suji ditambahkan saat 

suhu suspensi telah mencapai 25°C supaya kerusakan pigmen klorofil dapat 

diminimalisir. 

     Perubahan warna (ΔH) biosensor pH pada hari ke-8 dan hari ke-12 lebih tinggi 

bila dibandingkan dengan kontrol. Perubahan yang terjadi tersebut diakibatkan 

karena daging telah mengalami kerusakan sehingga pH pada daging meningkat 

menjadi basa. Peningkatan pH selama penyimpanan disebabkan karena terjadi 

proses mikrobiologis dan reaksi biokimia yakni proteolisis yang berlangsung secara 

terus menerus sehingga menghasilkan  senyawa TVBN. Perubahan pH inilah yang 

kemudian terdeteksi oleh pigmen antosianin dan klorofil dan menyebabkan terjadi 

perubahan warna pada biosensor pH. Perubahan warna pada biosensor pH ini 
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disebabkan karena terjadi reaksi hidrasi dari kation flavilium pada senyawa 

antosianin dan reaksi transfer proton pada grup hidroksil asam serta degradasi 

warna dari klorofil membentuk senyawa klorofilin yang berwarna hijau terang. Pada 

suasana basa, antosianin akan berubah warna menjadi biru hingga kuning 

(Kumalaningsih, 2006), sedangkan klorofil akan berubah warna menjadi hijau terang 

karena terbentuknya senyawa klorofilin (Jeffrey et al, 1997). 

     Total mikroorganisme pada hari ke-0, 8, 12, kadar TVBN pada hari ke-0, 8, 12 

serta nilai pH pada hari ke 4, 8 dan 12 memiliki nilai yang lebih besar bila 

dibandingkan dengan kontrol. Hal ini dapat disebabkan karena bahan baku (daging 

ayam) yang bersifat heterogen, adanya mikroflora alami pada daging ayam, adanya 

kontaminasi saat proses preparasi sampel serta lingkungan wadah penyimpanan 

(stereofoam) yang kurang steril sehingga akan mempengaruhi profil atau nilai total 

mikroorganisme, kadar TVBN dan pH dari fillet daging ayam. Semakin lama 

penyimpanan, maka total mikroorganisme akan semakin bertambah. Dengan 

meningkatnya nilai total mikroorganisme, maka nilai TVBN akan semakin bertambah 

pula. Peningkatan nilai TVBN disebabkan karena terjadi dekomposisi protein daging 

ayam akibat adanya aktivitas enzim proteolitik yang dihasilkan oleh mikroba dan 

enzim autolisis yang secara alami terdapat dalam jaringan daging (Pearson, 1991; 

Ruiz-Capillas et al, 2004). Nilai TVBN yang semakin tinggi membuat pH daging 

menjadi basa karena senyawa TVBN tersebut bersifat basa.  
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V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

     Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi ekstrak stroberi dan daun suji 

memberikan pengaruh nyata (α = 0,05) terhadap parameter kemerahan (a), 

kekuningan (b), total antosianin, serta perubahan warna/hue (ΔH) dari biosensor pH. 

     Perlakuan terbaik sesuai perhitungan metode multiple attribute adalah biosensor pH 

dengan proporsi ekstrak 25%:5% (v/v total). Karakteristik biosensor perlakuan terbaik 

yaitu derajat kecerahan (L) 46,5; kemerahan (a) 32,5; kekuningan (b) 31,4; total 

antosianin 16,5 mg/L; total klorofil 1 mg/g; ΔH hari ke-0 sebesar 0; ΔH hari ke-4 

sebesar 2,4; ΔH hari ke-8 sebesar 5,8; ΔH hari ke-12 sebesar 12. 

    Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa daging ayam segar yang 

disimpan pada suhu refrigerasi (5°C) masih dapat dikonsumsi sebelum hari ke-4 

penyimpanan. Hal ini terlihat dari nilai TPC pada hari ke-4 yang telah melampaui 

ambang batas yakni antara 8,22 – 8,51 log cfu/g dan nilai TVBN yang mencapai 33,03 

mg N/ 100 g. Batas aman daging ayam untuk dikonsumsi adalah sebesar 1 x 106 cfu/g 

untuk nilai TPC dan 30 mg N/ 100 g untuk nilai TVBN. Hari ke-4 penyimpanan 

ditetapkan sebagai end point of shelf-life dari daging ayam segar 

5.2 Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai konsentrasi ekstrak stroberi 

dan daun suji yang ditambahkan sehingga dapat memperoleh perubahan 

warna yang signifikan apabila terjadi kerusakan pada bahan pangan 

2. Selain itu, perlu dilakukan aplikasi lebih lanjut terhadap produk pangan yang 

rentan mengalami perubahan pH dari netral atau asam menjadi basa seperti 

pada produk pangan berbasis protein selain fillet daging ayam segar. 
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LAMPIRAN 

 
Lampiran 1. Prosedur Analisa 

1.1 Analisa Warna dengan Colour Reader (Yuwono dan Susanto, 1998) 

 Sampel disiapkan 

 Colour reader dihidupkan 

 Ditentukan target pembacaan L*, a, b 

 Diukur warna 

 Dibaca skala warna dengan parameter L* untuk kecerahan (Lightness) dan a*, 

b* untuk nilai kromatisitas 

 Perubahan warna/ hue dinyatakan dalam ∆H (Hunterlab Association 

Laboratory, 2008) : 

∆H =   ∆E2 - ∆L2 - ∆C2 

           Dimana: 

∆L = L*0 – L* 

∆E =  ∆L2 + ∆a2 + ∆b2 

∆a = a*0 – a* 

∆b = b*0 – b* 

∆C = C*0 – C* 

C* =  a2 + b2 

C*0 =  a0
2 + b0

2 

Keterangan : 

∆H = perubahan warna selama waktu tertentu 

∆E = perubahan nilai L, a, b selama waktu tertentu 

∆H = perubahan nilai L selama waktu tertentu 

∆C = perubahan nilai C selama waktu tertentu 

L*0 = nilai L untuk sampel pada kondisi awal 

L*  = nilai L untuk sampel selama waktu tertentu 

∆a = perubahan nilai a* selama waktu tertentu 

∆b = perubahan nilai b* selama waktu tertentu 

a* = nilai a* pada kondisi awal 

a*0 = nilai a* selama waktu tertentu 

b* = nilai b* pada kondisi awal 
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b*0 = nilai b* selama waktu tertentu 

C* = nilai saturasi sampel selama waktu tertentu 

C*0 = nilai saturasi pada kondisi awal 

a = nilai a (kemerahan) selama waktu tertentu 

b = nilai b (kekuningan) selama waktu tertentu 

a0 = nilai a pada kondisi awal 

b0 = nilai b pada kondisi awal 

 

1.2 Analisa pH (Apriyantono dkk., 1997) 

Sampel Cair : 

 Elektroda ph meter dicelupkan dalam larutan buffer ph 4,0 

 Suhu pada pH meter disamakan dengan suhu kamar 

 Tombol ditekan dan disamakan dengan larutan buffer pH 4,0 

 Diulangi perlakuan yang sama untuk larutan buffer pH 7,0 

 Tombol dimatikan dan elektroda pH meter dicelupkan dalam sample dan dibaca 

nilainya 

Sampel Padat (Bintoro, 2006) : 

 Timbang sampel daging ayam sebanyak 5 gram  

 Ditambah 45 ml aquades 

 Sampel dihaluskan menggunakan blender  

 Disaring menggunakan kertas saring 

 Filtrat yang diperoleh diukur pH nya 

 
1.3 Analisa Total Antosianin Metode Spektrofotometer (Giusti dan Wrostad,2000) 

 Persiapan bahan: 

- Dibuat larutan buffer pH 1 dengan cara mencampurkan KCl 0,2 M 14,9 g  

diencerkan dalam 1000 ml dalam labu ukur (larutan A) dan HCl 0,2 M (larutan 

B), buffer pH 1 (50 ml larutan A + 97 ml larutan B diencerkan sampai 200 ml) 

diukur pH sampai mencapai pH 1 

- Dibuat larutan buffer  pH 4,5 dengan cara mencampurkan asam asetat 0,2 M 

11,55 ml asetat dalam 1000 ml (larutan A) dan larutan Na-asetat 0,2 M 16,49 g 

dalam 1000 ml (larutan B), buffer pH 4,5 (28 ml larutan A + 22 ml larutan B 

diencerkan sampai 100 ml) diukur pH sampai mencapai pH 4,5 
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Preparasi sampel padat : 

- Sampel  dihancurkan kemudian ditimbang sebanyak 20 g 

- Dimasukkan dalam labu ukur 100 ml, kemudian diekstrak dengan 

menambahkan pelarut HCl 1% dalam metanol sampai tanda batas 

- Diekstrak dan dihomogenkan, kemudian didiamkan selama 4 jam dan disaring 

dengan menggunakan kertas saring wathmant no 1 

- Filtrat disentrifuse selama 10 menit pada putaran angka 7 (3850 rpm) 

Preparasi sampel cair : 

- Hasil preparasi sampel (filtrat) dipipet sebanyak 1 ml dan dimasukkan dalam 

labu ukur 10 ml, kemudian diencerkan dengan menggunakan larutan buffer pH 

1,0 sampai tanda batas 

- Diambil 1 ml larutan hasil preparasi dan dimasukkan dalam labu ukur  10 ml, 

kemudian diencerkan dengan menggunakan larutan buffer pH  4,5 sampai 

tanda batas 

 Diukur absorbansi tiap sampel pada λ maks dan λ 700 nm 

 Dihitung absorbansi sampel dengan rumus : 

A = (A λmax – A λ700 nm)pH 1,0 – (A λmax – A λ700 nm)pH 4,5 

 

 Dihitung total antosianin : 

Total antosianin (mg/L) =  ( A x BM x FP x 1000)  

        ε x 1 

Keterangan: 

 ε = koefisien absorbsivitas = 26900 L/mol dinyatakan sebagai  

                 Cyanidin-3-glukoside 

 BM (Berat Molekul) Cyanidin-3-glukoside = 449,2 

 FP = Faktor Fengenceran 

 1 = lebar kuvet (1 cm) 

 λmax  = menunjukkan serapan paling tinggi pada sampel 

 λ700 nm  = menunjukkan serapan Cyanidin-3-glukoside 
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1.4 Analisa Total Klorofil (Gross, 1991 dalam Prangdimurti et.al., 2006) 

Sampel Cair : 

 1,5 ml ekstrak (daun suji) dicampur dengan 8,5 ml aceton 99,5% 

 Dibiarkan selama 1 malam di dalam kulkas 

 Campuran disentrifuse 5000 rpm selama 5 menit 

 Diukur absorbansinya pada panjang gelombang 645 nm (klorofil a) dan 663 nm 

(klorofil b) atau 652 nm (klorofil total) 

 Dihitung kadar klorofil : 

Kadar (mg/l) = 20,2 (A 645 nm) + 8,02 (A 663 nm) 

 atau 

Kadar (mg/l) = 1000 x A 652 nm  

                         34,5 
 
 Sampel Padat (Porarud, 2010) : 

 Sampel ditimbang sebanyak 2 g 

 Ditambahkan dengan aseton 80% sebanyak 8 ml 

 Dilakukan sentrifugasi selama 20 menit 

 Dilakukan penyaringan menggunakan kertas saring 

 Diukur absorbansinya pada panjang gelombang 663 nm dan 645 nm 

 Dihitung kadar klorofil : 

Kadar (mg/l) = 20,2 (A 645 nm) + 8,02 (A 663 nm) 

 

1.5 Analisa TPC (Total Plate Count) (Badan Standardisasi Nasional,  2006) 

 Sampel ditimbang sebanyak 25 g, kemudian dimasukkan dalam wadah atau 

plastik steril 

 Ditambahkan 225 ml larutan butterfield’s phosphate buffered lalu 

dihomogenkan selama 2 menit. Homogenat ini merupakan larutan pengenceran 

10-1. 

 Homogenat diambil sebanyak 1 ml menggunakan pipet steril dan dimasukkan 

ke dalam 9 ml larutan butterfield’s phosphate buffered untuk mendapatkan 

pengenceran 10-2 

 Dilakukan pengocokan minimal 25 kali pada setiap pengenceran 

 Lakukan hal yang sama untuk pengenceran 10-3 dst (sesuai kondisi sampel) 
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 Pipet 1 ml dari pengenceran 10-1, 10-2, dst lalu masukkan ke dalam cawan petri 

steril. Lakukan secara duplo untuk setiap pengenceran 

 Tambahkan 12-15 ml PCA yang sudah didinginkan dalam waterbath hingga 

mencapai suhu 45˚C ± 1˚C ke dalam masing-masing cawan yang sudah berisi 

sampel 

 Setelah agar menjadi padat, untuk penentuan mikroorganisme aerob, dilakukan 

inkubasi pada cawan-cawan tersebut dalam posisi terbalik dalam incubator 

selama 48 jam ± 2 jam pada suhu 22˚C  

 Dilakukan penghitungan koloni setelah inkubasi selesai (25-250 koloni) 

 

N =                 Σc 
 [(1 x n1) + (0,1 x n2)] x (d) 
 

 
Keterangan : 
 
N  = jumlah koloni pada sampel (koloni/ml atau koloni/g) 

Σc = jumlah koloni pada semua cawan yang dihitung 

n1  = jumlah cawan pada pengenceran pertama yang dihitung 

n2  = jumlah cawan pada pengenceran kedua yang dihitung 

d   = pengenceran pertama yang dihitung 

 

1.6 Analisa Total Volatile Basic Nitrogen (Badan Standardisasi Nasional, 2009) 

 Sampel ditimbang sebanyak 10 g ± 0,1 g dengan menggunakan gelas piala 

 Ditambahkan 90 ml asam perklorat (PCA) 6% 

 Sampel dihomogenkan dengan menggunakan homogenizer selama 2 menit 

 Sampel disaring dengan menggunakan kertas saring kasar dan didapatkan 

ekstrak (filtrat) 

 Dimasukkan ekstrak sebanyak 50 ml ke tabung destilasi 

 Ditambahkan beberapa tetes indikator Fenolftalein (larutan tidak berwarna dan 

dalam keadaan asam) dan beberapa tetes silikon anti-foaming 

 Pasangkan tabung destilasi pada peralatan destilasi uap. Ditambahkan 10 ml 

NaOH 20% (pada tahap ini campuran bersifat basa, ditandai dengan warna 

merah) 

 Siapkan penampung erlenmeyer yang berisi 100 ml H3BO4 3% dan 3-5 tetes 

indikator Tashiro (larutan berwarna ungu) 
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 Lakukan destilasi uap kurang lebih 10 menit sampai memperoleh distilat 100 ml 

sehingga pada volume akhir terdapat kurang lebih 200 ml larutan berwarna 

hijau 

 Lakukan destilasi larutan blanko dengan mengganti ekstrak sampel dengan 50 

ml PCA 6%, pengerjaan selanjutnya sama dengan contoh 

 Lakukan titrasi terhadap destilat sampel dan blanko dengan menggunakan 

larutan HCl 0,02 N 

 Titik akhir titrasi ditandai dengan terbentuknya kembali warna ungu 

 

Kadar TVB-N (mg/100 g) = ( Vc – Vb ) x N x 14,007 x 2 x 100 
           W 
 
Keterangan : 

Vc  = volume larutan HCl pada titrasi sampel 

Vb = volume larutan HCl pada titrasi blanko 

N = normalitas larutan HCl 

W = berat sampel (g) 

14,007 = berat atom nitrogen 

2 = faktor pengenceran 

 
1.7 Penentuan Perlakuan Terbaik (Zeleny, 1982)  

 Menentukan nilai ideal sesuai pengharapan, yaitu maksimal atau minimal dari 

suatu parameter. Untuk parameter rerata semakin tinggi semakin baik, maka 

nilai terendah sebagai nilai terjelek dan nilai tertinggi sebagai nilai terbaik. 

Sebaliknya untuk parameter dengan nilai terendah semakin baik, maka nilai 

tertinggi sebagai terjelek dan nilai terendah sebagai nilai terbaik.  

 Menghitung derajat kerapatan (d*i). Derajat kerapatan dihitung berdasarkan 

nilai ideal untuk masing-masing parameter, bila nilai ideal (d*i) minimum, maka:  

(d*i) = nilai kenyataan yang mendekati ideal  

  nilai ideal dari masing-masing alternatif  

 Bila nilai ideal maksimum, maka:  

(d*i) = nilai ideal masing-masing alternatif  

     nilai kenyataan yang mendekati  

 Menghitung jarak kerapatan (Lp): 

o Dengan asumsi semua parameter penting, jarak kerapatan dihitung   
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    berdasar jumlah parameter = 1 / jumlah parameter. 

o L1 = Menjumlah derajat kerapatan dari semua parameter pada masing – 

masing perlakuan hasil penjumlahan dikurangi 1.  

 

 Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan ulang yang mempunyai nilai L1,L2, dan 

L minimal. Misalnya L1 dan L2 terendah pada S2L2 sedang pada L pada S2L1 

maka yang dipilih sebagai perlakuan terbaik yaitu S2L2. 
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Lampiran 2. Analisa Data Kecerahan (L) Biosensor pH  

Perlakuan 
Ulangan Total 

Perlakuan 
Rerata 

I II III IV 

P1 51,7 39 35,8 47,9 174,4 43,6 

P2 51,9 48,5 44,2 43,3 187,9 46,975 

P3 47,4 50,4 46,6 47,7 192,1 48,025 

P4 48,3 45,9 41,5 50,1 185,8 46,45 

Jumlah 199,3 183,8 168,1 189 740,2   

 

FK = 34243,5 

Sumber 
Variasi 

db JK KT F Hitung 
 

 F tabel 
5% 

Notasi 

Ulangan 3 126,883 42,2941667 2,78408821 3,8625484 tn 

Perlakuan 3 42,9525 14,3175 0,94247472 3,8625484 tn 

Error 9 136,722 15,1913889      

Total 15 306,557        
Keterangan : tn = tidak nyata, *= berbeda nyata 

Lampiran 3. Analisa Data Kemerahan (a) Biosensor pH 

Perlakuan 
Ulangan Total 

Perlakuan 
Rerata 

I II III IV 

P1 25,4 23,9 15,8 21 86,1 21,525 

P2 25,8 23,4 23,4 23,4 96 24 

P3 31,1 29,4 32,2 25,8 118,5 29,625 

P4 31,8 35 32,7 30,4 129,9 32,475 

Jumlah 114,1 111,7 104,1 100,6 430,5   
 

FK = 11583,1 

Sumber 
Variasi 

db JK KT F Hitung 
 

 F tabel 
5% 

Notasi 

Ulangan 3 30,0769 10,0256 1,44079 3,8625484 tn 

Perlakuan 3 303,227 101,076 14,5257 3,8625484 * 

Error 9 62,6256 6,9584      

Total 15 395,929        
Keterangan : tn = tidak nyata, *= berbeda nyata 
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Uji Lanjut BNT 

Data Urutan t alfa sd BNT 5% Notasi 

21,525 21,525 2,262 1,86526 4,21922 a 

24 24       a 

29,625 29,625       b 

32,475 32,475       b 
 

Lampiran 4. Analisa Data Kekuningan (b) Biosensor pH 

Perlakuan 
Ulangan Total 

Perlakuan 
Rerata 

I II III IV 

1 32,8 33,1 39,7 41,3 146,9 36,725 

2 32,2 32,3 42,8 33,8 141,1 35,275 

3 31,4 29 34,8 35,1 130,3 32,575 

4 25,6 27,5 36,7 35,6 125,4 31,35 

Jumlah 122 121,9 154 145,8 543,7   
 

FK = 18475,6 

Sumber 
Variasi 

db JK KT F Hitung 
 

 F tabel 
5% 

Notasi 

Ulangan 3 203,707 67,9023 11,801 3,8625484 * 

Perlakuan 3 72,4119 24,1373 4,1949 3,8625484 * 

Error 9 51,7856 5,75396      

Total 15 327,904        
Keterangan : tn = tidak nyata, *= berbeda nyata 

Uji Lanjut BNT 

Data Urutan t alfa sd BNT 5% Notasi 

36,725 31,35 2,262 1,69617 3,83673 a 

35,275 32,575       ab 

32,575 35,275       b 

31,35 36,725       c 
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Lampiran 5. Analisa Total Antosianin (mg/L) Biosensor pH 

Perlakuan 
Ulangan Total 

Perlakuan 
Rerata 

I II III IV 

P1 1,756 4,738 6,634 4,116 17,244 4,311 

P2 8,681 9,174 10,412 8,631 36,898 9,2245 

P3 12,422 14,722 10,716 9,806 47,666 11,9165 

P4 14,191 18,488 16,21 16,958 65,847 16,4618 

Jumlah 37,05 47,122 43,972 39,511 167,655   
 

FK = 1756,76 

Sumber 
Variasi 

db JK KT F Hitung 
 

 F tabel 5% Notasi 

Ulangan 3 
15,19788319 5,065961062 2,017366924 

3,8625484 
tn 

Perlakuan 3 
309,9107872 103,3035957 41,13755604 

3,8625484 * 

Error 9 
22,60057356 2,51117484    

  

Total 15 
347,7092439      

  
Keterangan : tn = tidak nyata, *= berbeda nyata 

Uji Lanjut BNT 

Data Urutan t alfa Sd BNT 5% Notasi 

4,311 4,311 2,262 1,120529973 2,534638799 a 

9,2245 9,2245 b 

11,9165 11,9165 c 

16,46175 16,46175 d 
 

Lampiran 6. Analisa Total Klorofil (mg/g) Biosensor pH 

Perlakuan 
Ulangan Total 

Perlakuan 
Rerata 

I II III IV 

P1 1,708 1,699 4,6 1,252 9,2593 2,31483 

P2 1,567 1,028 2,844 2,352 7,791 1,94775 

P3 1,100 1,309 1,868 0,854 5,131 1,28275 

P4 1,118 0,957 0,988 0,807 3,87 0,9675 

Jumlah 5,493 4,9933 10,3 5,265 26,0513   
 

FK = 42,4169 
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Sumber 
Variasi 

db JK KT F Hitung 
 

 F tabel 5% Notasi 

Ulangan 3 4,81219 1,60406 2,97446 3,8625484 tn 

Perlakuan 3 4,51771 1,5059 2,79244 3,8625484 tn 

Error 9 4,8535 0,53928    

Total 15 14,1834    
Keterangan : tn = tidak nyata, *= berbeda nyata 

Lampiran 7. Analisa Perubahan Warna (ΔH) Biosensor pH Pada Hari ke-0 

Perlakuan 
Ulangan Total 

Perlakuan 
Rerata 

I II III IV 

P1 0 0 0 0 0 0 

P2 0 0 0 0 0 0 

P3 0 0 0 0 0 0 

P4 0 0 0 0 0 0 

Jumlah 0 0 0 0 0 
 

FK = 0 

Sumber 
Variasi 

db JK KT F Hitung 
 

 F tabel 5% Notasi 

Ulangan 3 0 0 0 3,8625484 tn 

Perlakuan 3 0 0 0 3,8625484 tn 

Error 9 0 0    

Total 15 0    
Keterangan : tn = tidak nyata, *= berbeda nyata 

Lampiran 8. Analisa Perubahan Warna (ΔH) Biosensor pH Pada Hari ke-4 

Perlakuan 
Ulangan Total 

Perlakuan 
Rerata 

I II III IV 

P1 4,16 2,86 6,27 3,99 17,28 4,32 

P2 5,68 2,32 5,09 6,08 19,17 4,7925 

P3 0,97 2,61 3,12 1,34 8,04 2,01 

P4 3,05 1,51 2,72 2,14 9,42 2,355 

Jumlah 13,86 9,3 17,2 13,55 53,91 
 

FK = 181,643 
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Sumber 
Variasi 

db JK KT F Hitung 
 

 F tabel 5% Notasi 

Ulangan 3 7,8650187 2,62167292 2,07890423 
3,8625484 tn 

Perlakuan 3 
23,223319 7,74110625 6,13845396 

3,8625484 * 

Error 9 
11,349756 1,26108403  

  

Total 15 
42,438094  

  
Keterangan : tn = tidak nyata, *= berbeda nyata 

Uji Lanjut BNT 

Data Urutan t alfa Sd BNT 5% Notasi 

4,32 2,01 2,262 0,79406676 1,796179 a 

4,7925 2,355 a 

2,01 4,32 b 

2,355 4,7925 b 
 

Lampiran 9. Analisa Perubahan Warna (ΔH) Biosensor pH Pada Hari ke-8 

Perlakuan 
Ulangan Total 

Perlakuan 
Rerata 

I II III IV 

P1 4,14 4,34 5,91 3,29 17,68 4,42 

P2 5,89 4,65 6,2 8,04 24,78 6,195 

P3 4,18 2,59 4,61 4,09 15,47 3,8675 

P4 6 5,79 5,67 5,68 23,14 5,785 

Jumlah 20,21 17,37 22,39 21,1 81,07 
 

FK = 410,772 

Sumber 
Variasi 

db JK KT F Hitung 
 

 F tabel 5% Notasi 

Ulangan 3 3,3992188 1,13307292 1,20430683 3,8625484 tn 

Perlakuan 3 14,581269 4,86042292 5,16598749 3,8625484 * 

Error 9 8,4676562 0,94085069    

Total 15 26,448144    
Keterangan : tn = tidak nyata, *= berbeda nyata 
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Uji Lanjut BNT 

Data Urutan t alfa sd BNT 5% Notasi 

4,42 3,8675 2,262 0,68588 1,55145 
a 

6,195 4,42       
a 

3,8675 5,785       
b 

5,785 6,195       
b 

 

Lampiran 10. Analisa Perubahan Warna (ΔH) Biosensor pH Pada Hari ke-12 

Perlakuan 
Ulangan Total 

Perlakuan 
Rerata 

I II III IV 

P1 6,89 4,77 5,79 4,23 21,68 5,42 

P2 5,8 5,76 6,73 6,48 24,77 6,1925 

P3 8,68 7,08 8,93 7,18 31,87 7,9675 

P4 11,91 10,16 13,15 12,81 48,03 12,0075 

Jumlah 33,28 27,77 34,6 30,7 126,35 
 

FK = 997,77 

Sumber 
Variasi 

db JK KT F Hitung 
 

 F tabel 5% Notasi 

Ulangan 3 6,8251688 2,27505625 3,28245882 3,8625484 tn 

Perlakuan 3 103,76812 34,5893729 49,9056637 3,8625484 * 

Error 9 6,2378562 0,69309514    

Total 15 116,83114    
Keterangan : tn = tidak nyata, *= berbeda nyata 

Uji Lanjut BNT 

Data Urutan t alfa Sd BNT 5% Notasi 

5,42 5,42 2,262 0,58868291 1,33160074 a 

6,1925 6,1925 a 

7,9675 7,9675 b 

12,0075 12,0075 c 
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Lampiran 11. Data Analisis Kimia dan Mikrobiologi Daging Ayam 

 
Jenis 

Biosensor 

 
Waktu Penyimpanan 

(hari) 

 
Perubahan 
Warna (ΔH) 

Rerata Nilai Parameter Mutu Daging Ayam 

Kadar TVBN (mg N/100 g) Kadar TPC (log cfu/g) pH 

 

 

10% : 20% 

0 0 19,10 
4,42 

5,88 

4 4,32 29,10 
8,45 

6,00 

8 4,42 90,87 
8,85 

6,49 

12 5,42 109,53 
9,39 

7,76 

 

 

15% : 15% 

0 0 20,43 4,6 5,89 

4 4,79 33,03 8,22 6,13 

8 6,19 85,33 8,31 6,64 

12 6,19 119,47 10,08 7,62 

 

 

20% : 10% 

0 0 15,28 4,55 5,87 

4 2,01 30,27 8,48 6,07 

8 3,86 89,76 8,81 6,69 

12 7,96 123,20 9,66 7,67 

 

 

25% : 5% 

0 0 17,19 5,96 5,93 

4 2,35 30,67 8,51 6,23 

8 5,78 95,40 8,32 6,80 

12 12,00 126,59 9,06 7,71 

 



 



 



Lampiran 12. Data Perhitungan dan Pemilihan Perlakuan Terbaik 
Biosensor pH 

 

Parameter 
Perlakuan 

P1 P2 P3 P4 

Total Antosianin 4,311 9,225 11,917 16,462 

Total Klorofil 2,315 1,948 1,283 0,968 

Derajat L 43,600 46,975 48,025 46,450 

Derajat a 21,525 24,000 29,625 32,475 

Derajat b 36,725 35,275 32,575 31,350 

ΔH Hari ke-0 0 0 0 0 

ΔH Hari ke-4 4,320 4,790 2,010 2,350 

ΔH Hari ke-8 4,420 6,190 3,860 5,780 

ΔH Hari ke-12 5,420 6,190 7,960 12,000 

DK Total 
Antosianin 

0,261 0,560 0,723 1 

DK Total Klorofil 1 0,841 0,554 0,417 

DK Derajat L 1 0,928 0,907 0,938 

DK Derajat a 0,662 0,739 0,912 1 

DK Derajat b 1 0,960 0,886 0,853 

DK ΔH-H0 0 0 0 0 

DK ΔH-H4 0,902 1,000 0,420 0,491 

DK ΔH-H8 0,714 1,000 0,624 0,934 

DK ΔH-H12 0,452 0,516 0,663 1,000 

λ 0,111 0,111 0,111 0,111 

L1 0,334 0,272 0,367 0,262 

L2 0,025 0,018 0,023 0,020 

L Max 0,334 0,272 0,367 0,262 

Perlakuan 
Terbaik 

0,693 0,564 0,758 0,545 

 

Perlakuan Terbaik = 0,545 
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