
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Tingkat konsumsi daging kambing di Indonesia meningkat seiring 

dengan  pertumbuhan dan perkembangan penduduk serta bertambahnya 

pengetahuan masyarakat akan mengkonsumsi daging. Salah satu komoditi daging 

yang memberikan konstribusi yang cukup besar terhadap gizi masyarakat adalah 

daging kambing. Hadju dan Ma’aruf (2006) menyatakan bahwa daging kambing 

merupakan salah satu bahan pangan asal ternak hewani yang sangat bermanfaat 

bagi manusia, karena memiliki nilai gizi yang tinggi yaitu kaya akan protein, 

lemak, vitamin dan mineral. Daging kambing cukup digemari masyarakat, disisi 

lain sebagian masyarakat berpendapat bahwa daging kambing relatif keras dan 

alot serta baunya yang khas sehingga membatasi bentuk pengolahannya. Hal ini 

mempengaruhi pandangan masyarakat untuk mengkonsumsi daging kambing. 

Agar daging kambing lebih disukai dan dikonsumsi  oleh banyak orang, 

maka perlu diberi  perlakuan atau teknologi untuk meningkatkan mutu 

organoleptik yang baik yaitu dalam hal keempukan, citarasa, aroma dan warna. 

Beberapa perlakuan atau teknologi telah dilakukan orang, antara lain dengan 

menggunakan pengempuk dari beberapa jenis tanaman. Tanaman yang digunakan 

antara lain adalah nanas. Nanas mengandung enzim protease yang disebut enzim 

bromelin. 

Enzim bromelin merupakan jenis enzim asal nabati yang dapat diekstrak 

dari buah nanas dan bermanfaat dalam mencerna protein di dalam makanan dan 

menyiapkannya agar mudah diserap oleh tubuh. Aktivitas enzim bromelin dari 

nanas terbukti dapat mempertahankan mutu fisik daging (Anam, 2003). Didukung 

oleh hasil penelitian Utami dkk (2011) menunjukkan adanya peningkatan 

keempukan, pH, daya ikat air dan penurunan susut masak daging itik dengan 

penambahan 15% ekstrak buah nanas dan waktu pemasakan 60 menit. Oleh 

karena itu, penambahan buah nanas diharapkan juga mampu meningkatkan 

kualitas organoleptik daging kambing. 



Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian ini untuk 

mengetahui pengaruh pelumuran daging kambing pada larutan sari nanas terhadap 

nilai organoleptik. 

 

1.2. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelumuran daging 

kambing dengan menggunakan sari buah nanas terhadap kualitas organoleptik. 

 

1.3. Manfaat 

Penggunaan sari buah nanas pada pelumuran daging diharapkan berguna 

sebagai bahan informasi bagi peneliti, pemerintah dan  masyarakat luas serta 

dapat memberikan suatu acuan dalam proses pengolahan serta menghasilkan 

kualitas daging yang optimal dan diterima oleh konsumen. 

  



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Daging Kambing 

 Daging kambing memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan daging sapi. 

Akan tetapi, daging kambing memiliki serat lebih kecil dibandingkan serat daging 

sapi, serta aroma daging kambing yang khas goaty. Daging kambing 

masingmasing mengandung protein 17,1% dan 16,6% dan lemak 14,8% dan 9,2% 

(Usmiati, 2010). Daging kambing memiliki cirri yang khas, yaitu hampir tidak 

memiliki lemak dibawah kulit, kelebihan lemaknya ditimbun sebagai lemak yang 

tersebar diantara serat daging. Susunan karkas daging kambing yaitu daging 62%, 

tulang 19%, dan lemak 19% (Tiven, dkk., 2007). Komposisi daging kambing per 

100 gram bahan            dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini. 

Tabel 1. Komposisi Daging Kambing Per 100 Gram Bahan 

KomKomponen Jumlah JumJumlah 

Kalori 154,00 Kkal 

Protein 16,60 g 

Lemak 9,20 g 

Karbohidrat 0 g 

Kalsium 11 mg 

Fosfor 124,00 mg 

Besi 1,00 mg 

Vitamin A 0 SI 

Vitamin B 1 0.09 mg 

Vitamin C 0 mg 

Air 70,30 g 

Sumber : Cahyono (1988) melalui Tiven, dkk. (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Buah Nanas (Ananas comosus L.Merr) 

Klasifikasi tanaman nanas adalah: 

Kingdom  : Plantae (tumbuh-tumbuhan)  

Divisi  : Spermatophyta (tumbuhan berbiji)  

Kelas  : Angiospermae (berbiji tertutup)  

Ordo  : Farinosae (Bromeliales)  

Famili  : Bromiliaceae  

Genus  : Ananas  

Species :Ananas comosus (L.) Merr  

Buah nanas yang baik dan siap disantap segar adalah sudah tua tetapi tidak 

terlalu matang, keras (tidak lunak apabila ditekan dengan jari), bersih, kering, 

matanya telah tumbuh penuh (menumpuk dan melebar), serta aromanya harum, 

Buah nanas mengandung bromelin (enzim protease yang dapat menghidrolisa 

protein), sehingga dapat digunakan untuk melunakkan daging (Aeni, 2009). Dari 

berat 100 gram buah nanas kupas dan dibuat menjadi ekstrak sehingga dihasilkan 

50 ml ekstrak nanas (Asryani, 2007). Muniarti (2006) buah nanas yang masih 

hijau atau belum matang mengandung bromelin lebih sedikit dibanding buah 

nanas segar yang sudah matang.Kandungan bromelin dalam tanaman nanas dapat 

dilihat pada Tabel 2 di bawah ini. 

Tabel 2. Kandungan Bromelin Dalam Tanaman Nanas (Persen) 

No Bagian Buah Persentase 

1 Buah utuh masak 0,060 – 0,080 

2 Daging buah masak 0,080 – 0,125 

3 Kulit buah 0,050 – 0,075 

4 Tangkai 0,040 – 0,060 

5 Batang 0,100 – 0,600 

6 Buah utuh mentah 0,040 – 0,060 

Sumber : Ferdiansyah (2005) 

 

Bromelin adalah enzim yang dapat diisolasi dari sari nanas (Winarno, 

1986).Bromelin tergolong kelompok enzim protease sulfhidril (Charinusia, 1985). 

Bromelin memiliki kemampuan untuk memecah struktur molekul protein menjadi 

bentuk lebih sederhana (asam amino) (Suprapti, 2008). Derajat keasaman (pH) 

sangat berpengaruh terhadap aktivitas enzim, aktivitas enzim yang dapat tercapai 

pada pH optimum (Kuswadijaja, 1983). Aktivitas enzim juga berhubungan 



dengan keadaan ionik molekul (Montgomery, dkk. 1993). Seperti halnya reaksi 

kimia yang dipengaruhi oleh suhu maka aktivitas katalis enzim juga dipengaruhi 

oleh suhu enzim. Sebagian protein akan mengalami denaturasi bila suhunya 

dinaikkan yang mengakibatkan konsentrasi efektif enzim akan menurun dan daya 

kerja enzim akan menurun pula. Suhu optimum enzim bromelin adalah 50 sampai 

50
o
C, tetapi pada kisaran 30 sampai 60

o
C. Enzim masih bisa bekerja dengan baik 

(Winarno,dkk. 1980). Menurut Charinusia (1985) enzim ini aktif pada pH 6,5 atau 

dalam kisaran pH 6 sampai 8. Kecepatan katalisis akan semakin meningkat 

dengan meningkatnya konsentrasi enzim. Tingginya konsentrasi enzim, akan 

mempengaruhi banyaknya substrat yang ditransformasi. Lamanya waktu kerja 

enzim juga mempengaruhi keaktifannya. Kecepatan katalis enzim akan meningkat 

dengan lamanya waktu reaksi (Ferdiansyah, 2005). 

 

2.3. Uji Organoleptik 

Penilaian organoleptik yang disebut juga penilaian indera atau penilaian 

sensorik merupakan suatu cara penilaian yang sudah sangat lama dikenal dan 

masih sangat umum digunakan. Metode penilaian ini banyak digunakan karena 

dapat dilaksanakan dengan cepat dan langsung.Dalam beberapa hal penilaian 

dengan indera bahkan memliki ketelitian yang lebih baik dibandingkan dengan 

alat ukur yang paling sensitif.Penerapan penilaian organoleptik pada prakteknya 

disebut uji organoleptik yang dilakukan dengan prosedur tertentu. Uji ini akan 

menghasikan data yang penganalisisan selanjunya menggunakan metode statistika 

(Soekarto, 2002). 

Uji organoleptik merupakan pengujian berdasarkan tingkat kesukaan. 

Pengujian ini penting karena berkaitan dengan selera konsumen. Menurut Sayuti 

(2006) biasanya konsumen memilih daging melalui penampilan secara fisik yang 

meliputi warna, tekstur, kekilapan, kebasahan serta intensitas aroma daging segar. 

Karena berkaitan dengan selera konsumen uji organoleptik pun dilakukan oleh 

panelis dari berbagai kalangan. Parameter yang digunakan adalah sifat fisik 

daging yang dapat diamati, diraba, dicium aromanya yang menurut Winarno 

(1995) dalam menentukan rasa suatu makanan diperlukan penunjang lain 

diantaranya adalah penciuman.Uji organoleptik dilakukan dengan menggunakan 



penilaian skala hedonik terhadap parameter warna, aroma, tekstur dan rasa dari 

produk tersebut (Rahayu, 1998). 

 

 

 

  



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium  Fakultas Peternakan 

Universitas Jambi. Kegiatan penelitian ini dilakukan selama 1 bulan  yang dimulai 

dari tanggal 03 April  sampai 05 Mei 2017. 

 

3.2. Materi dan Peralatan 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah daging kambing yang 

diperoleh dari Peternakan Pak Hambali yang bertempat di Desa Penyengat 

Rendah, Kota jambi. Jenis kambing yang digunakan adalah kambing peranakan 

etawa jantan yang berumur 2,5 tahun. Daging yang digunakan yaitu pada bagian 

paha belakang (otot bicep femoris) dengan jumlah daging kambing sebanyak3,5 

kg. Buah nanas yang digunakan adalah buah nanas masak yang didapat dari pasar 

Angso Duo Jambi dan dijadikan sari nanas. 

Peralatan yang digunakan adalah pisau, garpu, piring, blender, timbang 

analitik, plastic polietilen, baskom, alat tulis dan daftar pertanyaan. 

 

3.3. Metoda 

3.3.1. Persiapan Bahan 

1. Cara Menyiapkan Sari Buah Nanas 

Langkah pembuatan sari buah nanas melalui beberapa proses yaitu 

pemilihan bahan, pengupasan, pemotongan, penghalusan, dan penyaringan. Buah 

nanas dipilih yang masak, kemudian dikupas dan dipotong-potong, lalu 

dihaluskan menggunakan blender. Nanas yang diblender mengeluarkan air, air 

dan ampasnya dipisahkan dengan cara disaring menggunakan kain kassa. Air 

nanas tersebut disebut dengan sari buah nanas yang mengandung bromelin 

(Asryani, 2007). 

 

 



Prosedur Pembuatan Sari Buah Nanas 

Nanas 

  

Dicuci 

  

Dikupas 

  

 Dicuci 

 

Dipotong kecil 

  

Diblender 

  

Disaring dengan kain kassa 

  

SariNanas 

Gambar 1.Prosedur Pembuatan Sari Buah Nanas (Santiwati, 2002) 

2. Cara Menyiapkan Sampel Daging 

Sampel dalam penilitian ini yaitu daging kambing yang diperoleh dari 

Peternakan Pak Hambali, yang digunakan untuk penyajian harus dibersihkan dari 

jaringan ikat dan lemak yang melekat. Daging yang telah disiapkan selanjutnya 

dipotong seragam (5x2x1cm
3
) kemudian diberi perlakuan yaitu dengan pelumuran 

sari buah nanas selanjutnya sampel daging dimasukan kedalam plastik yang diberi 

label sesuai dengan perlakuan yang diterapkan. Pelumuran sari buah nanas 

perlakuan pertama yaitu pelumuran sari buah nanas pada daging sebanyak 0, 10, 

15 dan 20% dari bobot sampel dan didiamkan selama 60 menit (Zulfahmi,dkk. 

2014). Setelah itu daging dikukus selama 60 menit. 

 

 

 

 



Prosedur Pelumuran dan Pengukusan Daging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.Prosedur pelumuran dan pengukusan daging. 

 

3.3.2. Tahap Pengujian 

Proses pengambilan data dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

a. Daging yang telah di kukus dihidangkan diatas meja, kemudian dilakukan 

pengujian terhadap cita rasa daging yang meliputi warna, bau, rasa, dan 

keempukan. 

Pencucian 

Penirisan 

Dipotong dengan 

ukuran (5x2x1cm
3) 

Pelumuran daging dengan sari 

buah nanas selama 60 menit 

Sampel daging dimasukkan 

kedalam wadah 

Daging 3,5 Kg 

Nanas 

A1 : Kontrol 

A2 : 10 % 

A3 : 15 % 

A4 : 20 % 

 

Dikukus selama 

60 menit 

Uji organoleptik 

Diberi label khusus  

(3 digit) 

 



b. Panelis diminta memberikan penilaian terhadap warna, bau, rasa, dan 

keempukan daging dengan melihat warna, mencium bau, mencicipi rasa 

daging, dan menyentuh daging dengan tangan. 

c. Uji organoleptik dilakukan 25 orang panelis. 

d. Panelis diharuskan mengisi lembar kuisioner yang telah disediakan 

terhadap cita rasa daging tersebut. 

e. Dilakukan pengujian intensitas atribut. 

3.4.  Rancangan Percobaan 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4 

perlakuan dan 25 orang panelis sebagai kelompok ulangan. Perlakuan  pada 

penelitian ini adalah adalah penggunaan konsentrasi sari buah nanas yang terdiri 

dari 4 taraf yaitu 0%; 10%, 15% dan 20%. Perlakuan daging kambing terdiri atas:  

A: daging kambing (tanpa pemberian sari buah nanas) 

 B : daging kambing + 10% sari buah nanas 

 C : daging kambing + 15% sari buah nanas 

 D : daging kambing + 20% sari buah nanas 

Data yang diperoleh dianalisis dengan Analisis Ragam. Apabila terdapat 

pengaruh yang nyata terhadap peubah yang diamati dilanjutkan dengan Uji Least 

Significant Different (LSD) (Kartika, dkk 1988). 

 

3.5. Peubah yang Diamati 

 Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah nilai kesukaan yang 

meliputi warna, bau, rasa, dan keempukan serta uji intensitas atribut. 

3.5.1 Uji Kesukaan 

 Penilaian tersebut berdasarkan panelis. Panelis yang digunakan adalah 

mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Jambi sebanyak 25 orang. Sebelum 

melakukan pengujian organoleptik, terlebih dahulu panelis diberikan pengarahan 

yaitu bagaimana cara menilai dan setiap daging kambing yang dicicipi agar 

panelis dapat memberikan responnya terhadap warna, aroma, rasa dan keempukan 

dari daging kambing tersebut. Panelis diminta memberikan penilaian pada skala 

hedonik yang disediakan. Nilai skala hedonik dapat dilihat pada Tabel 3. 



Tabel 3. Nilai Skala Numerik dan Hedonik 

Skala Numerik Skala Hedonik 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangattidak disukai 

Tidak disukai 

Biasa 

Disukai 

Sangatdisukai 

Sumber: Soekarto (1985 melalui Munardi 2015) 

 

3.5.2. Uji Intensitas Atribut  

 Intensitas atribut adalah uji yang dapat ditangkap panca indera yaitu sifat-

sifat visual, cicip, dan pembauan. Tujuan uji ini adalah memberikan gambaran 

keseluruhan atribut mutu dari suatu komoditin dalam bentuk grafis majemuk serta 

gambaran perbandingannya dengan suatu standar. Prosedur untuk menentukan 

intensitas atribut adalah menentukan terlebih dahulu atribut mutu yang hendak 

dianalisis (warna, aroma, rasa, dan keempukan). Hasil penilaian ditulis pada lmbar 

isian yang sudah disediakan. Pengujian intensitas atribut dilakukan setelah uji 

kesukaan pada atribut yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Penilaian menggunakan uji skala dengan angka 1 sampai 5 seperti terlihat sebagai 

berikut : 

a. Warna 

 

 

 

 

b. Keempukan 

 

 

 

 

c. Aroma/Bau 

 

 

 

 

 

 

d. Rasa 

 

 

 

 

 

3.6. Prosedur Kerja 

- Penentuan Panelis 

Keberhasilan pengujian organoleptik sangat dipengaruhi oleh faktor 

panelis. Panelis merupakan orang yang memberikan penilaian organoleptik dari 

berbagai kesan subjektif makanan atau minuman (Soekarto, 1991 melalui 

Munardi, 2015). Penentuan panelis dalam pengujian organoleptik antara lain, 

Warna : 

1. Agak coklat (Tan) 

2. Coklat keabuan (Dark grey) 

3. Abu-abu (Grey) 

4. Putih keabuan (Gainsboro) 

5. Agak putih ( White smoke) 

Keempukan : 

1. Sangat alot 

2. Alot 

3. Sedang 

4. Empuk 

5. Sangat empuk 

 

Aroma  : 

1. Kuat aroma nanas 

2. Lemah aroma nanas 

3. Biasa saja 

4. Lemah aroma daging 

5. Kuat aroma daging 

 

Rasa : 

1. Manis  

2. Agak manis 

3. Sedang  

4. Agak asam 

5. Asam  

 



panelis terdiri dari beberapa orang yang mewakili tiap jenis kelamin, sehat secara 

fisik, mahasiswa Fakultas Peternakan, suka daging, dan yang telah diberi 

penjelasan tentang sampel yang akan diujikan. 

- Cara Penyajiaan Sampel 

 Penyajian sampel dilakukan diruang uji yaitu di laboratorium. Alat 

pengujian yang digunakan yaitu air mineral, roti tawar, wadah sampel, alat tulis 

dan sarana komunikasi lainnya. Deret sampel yang masing-masing anggotanya 

diberikan nomor kode dan disajikan dnegan meletakkan diatas meja uji. 

- Cara Pengujian Sampel 

 Cara pengujian sampel yaitu dengan cara sampel diambil dan dimasukkan 

kedalam cup plastik, kemudian sampel diletakkan diatas meja dengan setiap 

sampe diberi kode, kemudian mencicipi, memegang sampel, dan mencium aroma 

sampel. Setelah sampel pertama selesai, untuk pengujian sampel berikutnya 

panelis harus meminum air putih yang bertujuan untuk menetralkan alat indera 

dalam rongga mulut. (Soekarto, 1991 melalui Munardi 2015). 

 Setiap sampel diberi kode perlakuan khusus (3 digit) yang diletakkan 

didalam mangkok plastik dengan ukuran yang sama. Selanjutnya diamati atribut 

yang dilakukan oleh 25 panelis mahasiswa, setiap atribut sampel (warna, aroma, 

rasa, dan keempukan) panelis diminta memberikan penilaian yang jujur dengan 

menconteng kolom yang telah disediakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7. Analisis Data 

 Data dianalisis menggunakan Program Analisis Sidik Ragam (Anova). 

Model persamaan sebagai berikut : 

Yij = µ + αi + βj + ∑ij 

Keterangan : 

Yij : pengamatan pada perlakuan ke (i) dan kelompok ke (j) 

µ   : rata-rata umum 

αi: pengaruh perlakuan ke (i) 

βj  : pengaruh kelompok ke (j) 

∑ij  : kesalahan/galat percobaan pada perlakuan ke (i) dan kelompok ke (j) 

i     : 1,2,3,4 

j     : 1,2,3,4..... 30 

 Apabila terdapat beda nyata antar perlakuan maka dilanjutkan dengan Uji 

Least Significant Different (LSD). Hasil uji intensitas atribut digambarkan dalam 

bentuk diagram Radar (Munardi, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Nilai Kesukaan Daging Kambing 

 

 Nilai kesukaan diperoleh melalui uji organolptik yaitu untuk mengetahui 

penilaian panelis terhadap daging kambing dengan penambahan sari nanas. 

Rataan nilai uji organoleptik dari daging kambing dengan penambahan sari nanas 

dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rataan nilai kesukaan terhadap warna, aroma, keempukan dan rasa pada     

daging kambing dengan penambahan sari nanas. 

Peubah Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 

Warna 
2,83a 2,96a 3,26ab 3,36b 

Aroma 2,76
a 

2,83
a 

3,06
ab 

3,16
b 

Keempukan 3,03
a 

3,13
a 

4,06
c 

4,03
c 

Rasa 2,73
a 

3,0
a 

3,16
a 

3,06
a 

Ket : - Superskrip huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan 

berbeda nyata (P<0,05) sedangkan huruf yang sama menunjukkan tidak 

berbeda nyata (P>0,05) 

 

4.1.1 Warna 

Warna merupakan salah satu parameter yang menentukan tingkat 

penerimaan konsumen terhadap suatu produk. Menurut Winarno (2004), 

penentuan mutu suatu bahan pangan sebelum faktor seperti (rasa, aroma, dan 

tekstur). Warna merupakan faktor pertama yang menjadi penilaian. Penilaian 

panelis terhadap warna dengan rataan perlakuan paling tinggi P3 dengan nilai 

rataan 3,36 sedangkan nilai rataan terendah terdapat pada P0 dengan rataan 2,83 

yaitu skala hedoniknya berada pada biasa saja (3). 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh sangat 

nyata (P<0,01) terhadap nilai kesukaan warna. Ini diduga kandungan pada buah 

nanas dapat mempengaruhi warna pada daging kambing. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Soeparno (2005), yang menjelaskan bahwa warna daging kambing 

warna daging dipengaruhi oleh pigmen. Pigmen daging terdiri dari 2 protein yaitu 



myoglobin pigmen otot dan hemoglobin pigmen darah.konsentrasi myoglobin 

dalam otot menyebabkan macam otot merah atau putih. Perubahan warna daging 

sebagai hasil kerja enzim Bromelin yang mampu memperbaiki status kimia 

mioglobin serta komponen fisik dalam.Sebagaimana Haryanto dan Hendarto 

(1996) menyatakan bahwa sari buah nenasberguna untuk meningkatkan kualitas 

daging (melunakan serta mempertahankan) warna, dan cita rasa daging. 

4.1.2 Aroma 

 Evaluasi bau sangat tergantung pada panel cita rasa, daging dari ternak 

yang lebih tua mempunyai bau yang lebih kuat daripada daging yang lebih muda 

(Soeparno 1992). Flavor daging berkembang selama proses pemasakan. Flavor 

serta aroma daging masak dipengaruhi oleh umur, spesies, tipe pakan, jenis 

kelamin, serta lemak. Lemak banyak mempengaruhi flavor daging. Hasil uji 

panelis terhadap aroma dengan rataan paling tinggi pada P3 dengan rataan 3,16 

sedangkan penilaian panelis terhadap aroma dengan rataan terendah pada P0 

dengan rataan 2,76 yaitu skala hedoniknya berada pada rataan biasa saja (3). 

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh sangat nyata 

(P<0,01) terhadap aroma. Hal ini disebabkan karena daging kambing masak pada 

setiap perlakuan aroma daging berkurang. Ini menunjukkan bahwa penambahan 

sari nanas dapat meningkatkan nilai kesukaanaroma daging kambing.  

Hasil uji LSD menunjukkan bahwa P3 tidak berbeda nyata terhadap P2, 

tetapi berbeda nyata terhadap P1 dan P0, kemudian P2 tidak berbeda nyata 

terhadap P1 tetapi berbeda nyata terhadap P0, dan P1 tidak berbeda nyata terhadap 

P0, dengan nilai tertinggi pada P3 (3,16) dan nilai terendah pada P0 (2,76). Hal ini 

sesuai dengan pendapat Hafid,dkk (2013) bahwa perbedaan aroma pada daging 

yang diberi perlakuan disebabkan karena konsentrasi sari buah nanas yang 

diberikan pada saat perendaman daging berbeda-beda, semakin tinggi konsentrasi 

nanas maka semakin lemah aroma dagingnya. Hal ini dikarenakan nanas memiliki 

aroma yang khas dan dapat mengurangi aroma daging sehingga dapat 

meningkatkan nilai kesukaan aroma daging kambing. 

 

 

 



 

4.1.3 Keempukan  

Keempukan dan tekstur merupakan penentu yang paling penting dalam 

kualitas daging. Keempukan daging adalah kualitas daging yang sudah masak 

berdasarkan sifat kemudahannya dikunyah (Lawrie,1995). Kolagen merupakan 

protein yang paling luas terdapat didalam tubuh hewan dan mempunyai pengaruh 

yang besar terhadap kealotan daging (Soeparno,1992). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kesukaan keempukan daging 

yang paling tinggi adalah P2 dengan rataan 4,06 kemudian diikuti oleh P3 dengan 

rataan 4,03 P1 dengan rataan 3,13 dan P0 dengan rataan 3,03. Pada tabel 4 terlihat 

bahwa rata-rata nilai uji panelis terhadap keempukan berada pada kisaran biasa 

saja-disukai (3,03-4,06).  

Hasil analisis ragam menunjukan bahwa perlakuan berpengaruh sangat 

nyata (P<0,01) terhadap nilai kesukaaan keempukan. Hal ini menunjukkan bahwa 

penambahan sari nanas dapat meningkatkan keempukan daging kambing. Ini 

disebabkan karena dalam sari nanas terdapat enzim bromelin, yang merupakan 

enzim protease yang dapat memutuskan ikatan peptida pada protein daging. 

Pemutusan ikatan ini menyebabkan struktur daging menjadi lebih longgar dan 

memudahkan penetrasi gigi pada saat pengunyahan. Semakin lama perendaman 

ekstrak nanas pada daging kambing maka enzim bromelin akan semakin banyak 

mendegradasi protein, sehingga daging menjadi lebih empuk. Hal ini sesuai 

pendapat Ha et al., (2012) menyatakan bahwa enzim bromelin dapat 

menghidrolisis ikatan kolagen daging pada otot, sehingga menyebabkan hilangnya 

ikatan antar serat dan juga pemecahan serat menjadi fragmen yang lebih pendek, 

menjadikan sifat serat otot lebih mudah terpisah sehingga daging semakin empuk.  

Hasil uji LSD keempukan daging menunjukkan bahwa P2 tidak berbeda 

nyata dengan P3 tetapi berbeda nyata dengan P1, P0, dan P3 berbeda nyata 

dengan P1 dan P0, kemudian P1 tidak berbeda nyata dengan P0. Hal ini 

menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi sari nanas dapat meningkatkan nilai 

kesukaan keempukkan daging, tetapi pada konsentrasi yang lebih tinggi justru 

menurunkan nilai keempukan. Hal ini karena peningkatan konsentrasi sari nanas 

menyebabkan lebih banyak enzim yang bisa menghidrolisis protein daging, 



sehingga struktur daging menjadi sangat terbuka dan berpengaruh terhadap 

menurunnya nilai kesukaan. Menurut Kalie (1996), jumlah enzim yang diinjeksi 

ke dalam tubuh hewan hidup maupun ke dalam bagian tertentu dari daging harus 

sesuai dengan proporsinya. Jumlah enzim yang kurang dari proporsinya akan 

memberikan pengaruh yang kurang efektif terhadap kualitas daging, sedangkan 

jumlah enzim yang berlebihan membuat tekstur daging akan rusak sehingga 

kualitas daging akan rendah. 

 

4.1.4 Rasa 

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan tidak berpengaruh nyata 

(P>0.05) terhadap nilai kesukaan daging kambing. Hasil uji kesukaan panelis 

terhadap rasa dengan rataan paling tinggi pada P2 dengan rataan 3,16 sedangkan 

rataan paling rendah pada P0 dengan rataan 2,73. Hal ini menunjukkan skala 

hedoniknya biasa saja (3). Tidak berpengaruhnya rasa nanas pada daging kambing 

ini menandakan bahwa nilai kesukaan terhadap rasa dianggap baik dan tidak 

mengalami perubahan oleh panelis. Hasil ini diduga karena daging kambing yang 

dicicipi oleh panelis tidak menggunakan bumbu masak apapun sehingga rasa 

daging yang dihasilkan hambar dan nilai kesukaan panelis biasa saja. Selain itu 

hal ini bisa juga disebabkan oleh pemasakan daging. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Soeparno (2005) bahwa rasa daging akan berkembang selama proses 

pemasakan yang dipengaruhi oleh lemak. 

 

4.2 Intensitas Atribut 

Atribut yang diuji meliputi warna (agak coklat, coklat keabuan, abu-abu, 

putih keabuan, dan agak putih), aroma (kuat aroma daging, lemah aroma daging, 

biasa saja, lemah aroma nanas, dan kuat aroma nanas), keempukkan (alot, agak 

alot, sedang, agak empuk, dan empuk), dan rasa (manis, agak manis, hambar, 

agak asam, dan asam). 

Gambar 1. Diagram intensitas atribut warna, aroma, keempukan dan rasa 



 
Hasil rata-rata uji intensitas atribut pada warna daging berkisar antara 2,3-

2,8 yaitu coklat keabuan hingga abu-abu menunjukkan bahwa semakin tinggi 

konsentrasi sari buah nanas yang diberikan pada perendaman maka nilai kesukaan 

terhadap warna semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan pendapat Anam, dkk. 

(2003) bahwa semakin tinggi konsentrasi enzim bromelin yang terdapat aktivitas 

merubah warna daging semakin cepat, sehingga warna daging menjadi pucat. 

Intensitas  warna yang paling rendah yaitu P0 (2,3) dengan warna coklat 

keabuan,sedangkan intensitas tertinggi terdapat pada konsentrasi P3 dengan 

intensitas 2,8 , P2 yaitu 2,7 , dan P1 yaitu 2,5 yang memiliki kisaran warna yang 

sama yaitu abu-abu. Hal ini sesuai dengan  hasil uji kesukaan terhadap warna 

daging yang berpengaruh sangat nyata dengan skala hedonic  (biasa saja). Hal ini 

dikarenakan panelis beranggapan bahwa warna daging tersebut merupakan warna 

daging masak pada umumnya. 

Hasil rata-rata uji intensitas atribut pada aroma daging berkisar antara 4,2- 

4,6 yaitu kuat aroma daging hingga lemah aroma daging menunjukkan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi sari buah nanas yang diberikan pada perendaman maka 

nilai kesukaan terhadap aroma semakin meningkat. Intensitas aroma daging paling 

tinggi yaitu P0 (4,6) dengan kuat aroma daging sedangkan intensitas aroma 

daging paling rendah yaitu intensitas pada P1(4,2) P2(4,3) dan P3(4,4). Hal ini 

dikarenakan daging dengan tanpa perlakuan atau tidak direndam dengan sari 
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nanas memiliki aroma daging yang kuat sehingga panelis lebih menyukai daging 

yang direndam sari nanas yangdapat mengurangi kuat aroma daging tersebut. 

Penurunan bau daging kambing ini disebabkan oleh reaksi terhadap lama 

perendaman daging kambing dengan adanya aktifitas enzim protease yang 

menghidrolisis asam amino pada daging sehingga bau pada daging berubah 

(Forrest, dkk. 1975). 

Hasil rata-rata uji intensitas atribut pada keempukan daging berkisar antara 

3,2-4,8 yaitu sedang hingga empuk menunjukkan bahwa semakin tinggi 

konsentrasi sari buah nanas yang diberikan pada perendaman maka nilai kesukaan 

terhadap keempukan semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat pada uji intensitas 

keempukan pada daging dengan kisaran terendah yaitu P0 dengan nilai 

keempukan sedang atau normal. Berbeda dengan P1 dan P2 yang memiliki 

intensitas keempukan yaitu agak empuk. Sedangkan P3 memiliki intensitas 

keempukan tertinggi yaitu empuk. Hal ini dikarenakan P3 yang memiliki 

konsentrasi nanas yang lebih tinggi pada saat perendaman sehingga dagingnya 

menjadi lebih empuk dan disukai oleh panelis.Hal ini mendukung pendapat 

Rahayu (2004) bahwa enzim bromelin berfungsi sebagai pengempuk pada daging 

yang mampu menguraikan serat-serat daging, sehingga daging menjadi lebih 

empuk. 

Hasil rata-rata uji intensitas atribut pada rasa daging berkisar antara 2,5-

3,0 yaitu dengan rasa hambar. Hal ini menunjukkan bahwa uji kesukaan panelis 

terhadap rasa daging yang direndam sari nanas tidak berpengaruh terhadap nilai 

kesukaan rasa daging dengan intensitas rasa daging tiap perlakuan memiliki 

kisaran rasa yang sama yaitu hambar dengan intensitas P0 (3,0), P1 (3,0),  P2 

(2,8) dan P3 (2,9).Panelis menyukai rasa daging pada perlakuan P3 yang memiliki 

intensitas atribut tertinggi, hal ini dikarenakan daging yang dicicipi oleh panelis 

tidak menggunakan bumbu masak apapun yang menyebabkan daging tersebut 

memiliki rasa hambar.Hal tersebut menunjukan bahwa pada setiap perlakuan 

enzim protease menghidrolisis asam amino pada daging, sehingga rasa daging 

tetap dan tidak berubah (Forrest et al.,1975).  

Berdasarkan hasil uji intensitas atribut yang meliputi warna, aroma, 

keempukan dan rasa menunjukkan hasil rata-rata intensitas tertinggi dan disukai 



oleh panelis yaitu pada perlakuan P2 yang memiliki daging berwarna abu-abu, 

lemah aroma daging, agak empuk dan memiliki rasa yang hambar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan sari 

nanas dalam pelumuran daging kambing berpengaruh sangatnyata terhadap 

kesukaan warna, aroma dan keempukkan daging akan tetapi tidak berpengaruh 

nyata terhadap kesukaan rasa daging. Intensitas atribut secara umum yang paling 

dominan disukai yaitu pada perlakuan P2 pelumuran daging kambing dalam sari 

nanas (15%) dengan daging berwarna abu-abu, lemah aroma daging, agak empuk, 

dan rasa hambar. 

 

SARAN 

Penelitian ini dapat ditindak lanjuti dengan menambahkan parameter 

seperti uji bakteri, uji pH, serta uji eber agar didapatkan hasil yang lebih lengkap. 

 


