
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Kebutuhan protein hewani masyarakat dari tahun ke tahun terus meningkat 

sebanding dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kesadaran akan pentingnya 

kebutuhan gizi. Kebutuhan protein hewani dapat dipenuhi salah satunya dengan 

mengkonsumsi daging. Daging sapi merupakan bahan makanan hewani yang digemari oleh 

seluruh lapisan masyarakat karena rasanya lezat dan mengandung nilai gizi yang tinggi. 

Daging mengandung asam-asam amino essensial yang lengkap dan seimbang, serta mudah 

dicerna sehingga daging sapi banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Dengan demikian 

peningkatan kebutuhan konsumsi daging sapi ini perlu diimbangi dengan upaya 

peningkatan mutu organoleptik yang baik yaitu dalam hal keempukan, rasa, aroma dan 

warna. 

 Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan pelumuran daging dengan 

menggunakan sari buah nanas. Nanas merupakan salah satu tanaman buah yang banyak 

dibudidayakan di daerah tropis dan subtropis yang memiliki hampir seluruh bagian 

tanaman terdapat enzim bromelin dengan jumlah yang berbeda-beda pada setiap bagiannya. 

Menurut Winarno (1993) bromelin adalah enzim protease yang dapat menghirolisis protein. 

Enzim golongan protease ini berfungsi untuk mendegradasi kolagen daging sehingga dalam 

proses pemasakan tidak memerlukan waktu yang lama karena daging menjadi lebih cepat 

empuk dan memiliki cita rasa yang khas (Istrati dkk, 2011). 

Pada metode pelumuran daging dengan penambahan enzim akan terjadi distribusi 

enzim yang dapat mempengaruhi seluruh organ, jaringan dan perototan sehingga 

keempukan akan lebih efektif dan merata (Soeparno, 2005) dibandingkan dengan metode 

penggunaan panas dalam pemasakan yang berlebih dapat mengakibatkan kerusakan asam 

amino yang terkandung dalam daging. 

Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Hafid dkk, (2013) menunjukkan bahwa 

pemberian ekstrak buah nenas muda pada daging kerbau memberikan efek yang nyata 



(P<0,05) meningkatkan keempukan, warna, aroma, cita rasa, juiciness dan tekstur daging 

kerbau dibandingkan dengan kontrol. 

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dilakukan penelitian ini untuk mengetahui 

pengaruh penggunaan sari buah nanas pada pelumuran daging sapi terhadap kualitas 

organoleptik. 

1.2. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelumuran daging sapi 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, peternak, 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 Sapi 

 Daging merupakan salah satu komoditi pertanian yang diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan protein, karena daging mengandung protein yang bermutu tinggi, yang mampu 

menyumbangkan asam amino esensial yang lengkap. Menurut soputan (2004), daging 

didefinisikan sebagai bagian dari hewan potong yang digunakan manusia sebagai bahan 

makanan, selain mempunyai penampakan yang menarik selera, juga merupakan sumber 

protein hewani berkualitas tinggi. Daging adalah seluruh bagian dari ternak yang sudah 

dipotong dari tubuh ternak kecuali tanduk, kuku, tulang dan bulunya. Dengan demikian 

hati, lympa, otak, dan isi perut seperti usus juga termasuk daging (Munarnis, 1982 melalui 

Soputan, 2004).  

Jaringan otot, jaringan lemak, jaringan ikat, tulang dan tulang rawan merupakan 

komponen fisik utama daging. Jaringan otot terdiri dari jaringan otot bergaris melintang, 

jaringan otot licin, dan jaringan otot spesial. Sedangkan jaringan lemak pada daging 

dibedakan menurut lokasinya, yaitu lemak subkutan, lemak intermuskular, lemak 

intramuskular, dan lemak intraselular. Jaringan ikat yang penting adalah serabut kolagen, 

serabut elastin, dan serabut retikulinSoputan (2004).  

Menurut Hadiwiyoto (1983) secara garis besar struktur daging terdiri atas satu atau 

lebih otot yang masing-masing disusun oleh banyak kumpulan otot, maka serabut otot 

merupakan unit dasar struktur daging. Di sekeliling otot daging terdapat seberkas jaringan 

penghubung epimisium, yang melekat diantara otot dan membaginya menjadi sekumpulan 

berkas otot yang terdiri dari serat-serat yang berdiri sendiri. Serat-serat ini panjangnya 

beberapa sentimeter, tetapi garis tengahnya sekitar 10 – 100 μm. Serat-serat ini dikelilingi 

oleh suatu selubung yang dinamakan sarkolema, yang tersusun dari protein dan lemak.  

Serat otot tersusun atas sejumlah miofibril pada suatu sistem koloid yang disebut 

sarkoplasma. Miofibril terdapat pada jaringan otot yang bentuknya memanjang yang 

bergaris tengah 1 – 2 μm, kira-kira 1000 – 2000 miofibril. Miofibril diikat sehingga 



memberi bentuk yang melintang dan berlapis-lapis (Forrest et al., 1975 melalui Soputan, 

2004). Miofibril terdiri dari miofilamen yang membentuk suatu sistem yang saling 

menutupi dalam garis sejajar dan lurus. Unit dasar ini disebut sarkomer yang terdiri dari 

protein aktin dan miosin. Jadi struktur otot adalah jaringan halus yang sangat kompleks 

yang mengandung protein aktin dan miosin dalam cairan protein sarkoplasma yang 

kompleks. Sarkoplasma tersebut mengandung pigmen otot dan bermacam-macam bahan 

yang kompleks yang dibutuhkan oleh otot dalam melakukan fungsinya (Buckle et al, 1985 

melalui Soputan 2004).  

Daging merupakan pangan bergizi tinggi. Daging sapi segar mengandung air 75%, 

protein 19%, dan lemak 2.5% (Syamsir, 2008). Komposisi daging menurut Direktorat Gizi 

Departemen Kesehatan RI (1981) melalui Soputan (2004), dalam 100 gram daging 

mengandung protein sebesar 18,8 gram dan lemak 14 gram. Daging mempunyai kandungan 

mineral antara lain kalsium 11 mg, fosfor 170 mg, dan besi 2,8 mg. Selain itu daging juga 

memiliki kandungan vitamin A dan vitamin B1 seperti ditunjukkan pada Tabel 1.  

Tabel 1. Komposisi Daging Sapi tiap 100 gram  

Komponen Jumlah 

Kalori 207 Kkal 

Protein 18,8 g 

Lemak 14.0 g 

Karbohidrat 0 g 

Kalsium 11 mg 

Fosfor 2170 mg 

Besi 2.8 mg 

Vitamin A 30 SI 

Vitamin B 1 0.08 mg 

Vitamin C 0 mg 

Air 66 g 

Sumber: Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI (1981) melalui Soputan (2004) 

 

Winarno et al. (1980) menyatakan kadar air dalam daging berkisar antara 60 – 70% 

dan apabila bahan (daging) mempunyai kadar air tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu 

rendah yaitu antara kisaran 15 – 50% maka bahan (daging) tersebut dapat tahan lama 

selama penyimpanan. Soputan (2000) melalui Soputan (2004) menyatakan kadar air pada 



daging sapi yang digiling lebih tinggi dari daging sapi yang diiris. Hal ini karena perlakuan 

fisik dalam pembuatan daging giling menyebabkan air terlepas terutama air terikat protein 

sudah terurai keluar sehingga menyebabkan bertambahnya air bebas lebih banyak 

dibanding dengan daging iris. Air bebas mudah lepas dengan perlakuan mekanis. 

Selanjutnya dinyatakan bahwa semakin lama daging sapi disimpan semakin tinggi kadar 

airnya. Hal ini karena semakin lama disimpan maka air terikat akan terurai menjadi 

komponen yang lebih sederhana karena aktivitas enzim mikroorganisme dan enzim daging, 

dengan demikian air bebas yang ada akan semakin bertambah.  

Pada hewan potong, pH daging sesudah disembelih berkisar antara 6.7 – 8. Pada 

daging sapi dalam waktu 25 jam sesudah dipotong terjadi penurunan pH hingga 5.6 – 5.8 di 

dalam semua otot-otot (Resang, 1982 melalui Hafriyanti et al., 2008). Buckle et al., (1985) 

menyatakan bahwa pH rendah berada sekitar 5,1 – 6,1 menyebabkan daging mempunyai 

struktur terbuka, sedangkan pH tinggi berada sekitar 6.2 – 7.2 menyebabkan daging pada 

tahap akhir akan mempunyai struktur yang tertutup atau padat dan lebih memungkinkan 

untuk perkembangan mikroorganisme.  

Menurut Deptan (2009) ada beberapa faktor yang dapat dijadikan pedoman untuk memilih 

daging segar antara lain :  

a. Warna  

Warna daging adalah salah satu kriteria penilaian mutu daging yang dapat dinilai 

langsung. Warna daging ditentukan oleh kandungan dan keadaan pigmen daging yang 

disebut mioglobin dan dipengaruhi oleh jenis hewan, umur hewan, pakan, aktivitas otot, 

penanganan daging dan reaksi-reaksi kimiawi yang terjadi di dalam daging.  

Warna daging sapi segar yang baik adalah warna merah cerah. Warna daging sapi 

yang baru dipotong yang belum terkena udara adalah warna merah-keunguan, lalu jika 

telah terkena udara selama kurang lebih 15-30 menit akan berubah menjadi warna merah 

cerah. Warna merah cerah tersebut akan berubah menjadi merah-coklat atau coklat jika 

daging dibiarkan lama terkena udara.  

b. Aroma 



Aroma daging segar tidak berbau masam/busuk, tetapi beraroma khas daging segar. 

Aroma daging dipengaruhi oleh jenis hewan, pakan, umur daging, jenis kelamin, lemak, 

lama waktu, dan kondisi penyimpanan. Aroma daging dari hewan yang tua relatif lebih 

kuat dibandingkan hewan muda, demikian pula daging dari hewan jantan memiliki aroma 

yang lebih kuat daripada hewan betina.  

c. Tekstur  

Daging segar bertekstur kenyal, padat dan tidak kaku, bila ditekan dengan tangan, 

bekas pijatan kembali ke bentuk semula. Daging yang tidak baik ditandai dengan tekstur 

yang lunak dan bila ditekan mudah hancur.  

d. Kenampakan  

Daging segar tidak berlendir, tidak terasa lengket ditangan dan terasa kebasahannya. 

Daging yang busuk sebaliknya berlendir dan terasa lengket di tangan. Selain itu permukaan 

daging berwarna kusam, kotor dan terdapat noda merah, hitam, biru, putih kehijauan akibat 

kegiatan mikroba.  

 

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 mengandung bromelain (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. 



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 atau batang nanas (Winarno, 

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

Bromelin memiliki kemampuan untuk memecah struktur molekul protein menjadi bentuk 

lebih sederhana (asam amino). Derajat keasaman (pH) sangat berpengaruh terhadap 

aktivitas enzim, aktivitas enzim yang dapat tercapai pada pH optimum (Kuswadijaja, 

1983).Aktivitas enzim juga juga berhubungan dengan keadaan ionik molekul (Montgomery 

et al., 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 60
o
C, 

tetapi pada kisaran 30 sampai 60
o
C enzim masih bisa bekerja dengan baik (Winarno et al., 

1980). Menurut Chairunisa (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 memeliki 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). 

Pengujian sensori (uji panel) berperan penting dalam pengembangan produk dengan 

meminimalkan resiko dalam pengambilan keputusan. Panelis dapat mengidentifikasi sifat-

sifat sensori yang akan membantu untuk mendeskripsikan produk. Pada Uji flavor/texture 

Profile, dilakukan untuk menguraikan karakteristik aroma dan flavor produk makanan, 

menguraikan karakteristik tekstur makanan. Uji ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan 

secara komplit suatu produk makanan, melihat perbedaan contoh diantara group, 

melakukan identifikasi khusus misalnya off-flavor dan memperlihatkan perubahan 

intensitas dan kualitas tertentu. Evaluasi bau dan rasa masih (terutama) tergantung 

pada taste panel. Keragaman antara individu dalam respon intensitas dan kualitas terhadap 

stimulus tertentu, dan pada seorang individu tertentu (oleh karena beberapa faktor luar) 

menyebabkan pemilihan anggota panel merupakan hal yang penting (Lawrie, 1995). 

 

 

 

  



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 2017 

sampai 04 mei 2017. 

 

3.2. Materi dan Peralatan 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah daging sapi bagian paha 

belakang (otot bicep femoris) umur 2,5 tahun yang diperoleh dari RPH Kota Jambi. Jumlah 

daging sapi yang digunakan adalah 3,5 kg. Buah nanas yang digunakan adalah buah nanas 

masak yang diperoleh dari pasar Angso Duo Jambi dan dijadikan sari nanas. 

Peralatan yang digunakanadalah pisau, talenan, garpu, piring, blender, timbang 

analitik, saringan, wadah daging dan penutupnya , baskom, alat tulis dan daftar pertanyaan. 

 

3.3. Metode 

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 atau saringan. 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 

  

Sari Nanas 

Gambar 1.Prosedur pembuatan sari buah nanas (Santiwati, 2002) 

2. Cara menyiapkan sampel daging 

Sampel dalam penelitian ini yaitu daging sapi yang diperoleh dari RPH Kota Jambi, 

yang digunakan untuk penyajian harus dibersihkan dari jaringan ikat dan lemak yang 

melekat pada bagian luar daging. Daging yang telah disiapkan selanjutnya dipotong 

seragam (5x2x1cm
3
) kemudian diberi perlakuan yaitu dengan perendaman sari buah, 

selanjutnya sampel daging dimasukan kedalam wadah yang diberi label dan label yang 

diberikan disesuaikan 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. 
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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 organoleptik daging yang meliputi warna, bau, keempukan, dan rasa. 

b. Panelis diminta memberikan penilaian terhadap warna, aroma, rasa, dan keempukan 

daging  

c. Panelis mengisi lembar kuisioner yang telah disediakan terhadap kualitas 

organoleptik daging tersebut sesuai hasil uji organoleptik 

d. Dilakukan pengujian intensitas atribut. 

 

3.4.  Rancangan Percobaan 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan 

dan 30 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 sapi terdiri atas:  

P0:  daging sapi + 0% (tanpa pelumuran sari buah nanas) 

 P1 : daging sapi + 10% Sari buah nanas 

 P2 : daging sapi + 15% Saribuah nanas 

 P3 : daging sapi + 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 (Kartika dkk,1988). 

 

3.5. Peubah yang diamati 

 Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah nilai uji kesukaan dan uji intensitas 

atribut yang meliputi warna, aroma, keempukan, dan rasa. 

 

3.5.1 Uji Kesukaan 

 Penilaian tersebut berdasarkan panelis. Panelis yang digunakan adalah mahasiswa 

Fakultas Peternakan Universitas Jambi sebanyak 30 orang. Sebelum melakukan pengujian 



organoleptik, terlebih dahulu panelis diberikan pengarahan yaitu bagaimana cara menilai 

dan setiap daging sapi yang dicicipi agar panelis dapat memberikan responnya terhadap 

warna, aroma, rasa dan keempukan dari daging sapi  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 

Sangat tidak disukai 

Tidak disukai 

Biasa  

Disukai 

Sangat disukai 

Sumber: Soekarto (1985) melalui Munardi (2015) 

3.5.2. Uji Intensitas Atribut (Soekarto, 1991 melalui Munardi, 2015) 

 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 lembar 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 

 

 

 

 

Warna : 

1. Agak coklat 

2. Coklat keabuan 

3. Abu-abu 

4. Putih keabuan 

5. Agak putih 



b. Aroma 

 

 

 

 

 

c. Keempukan 

 

 

 

 

 

d. Rasa 

 

 

 

  

Sumber : Febrina, 2011 

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). Penentuan panelis dalam pengujian organoleptik 

antara lain, 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 dilaboratorium. Alat pengujian yang 

digunakan yaitu air mineral, roti tawar, wadah sampel, alat tulis dan sarana komunikasi 

Keempukan : 

1. Alot 

2. Agak alot 

3. Sedang 

4. Agak empuk 

5. Empuk 

 

Rasa : 
1. Manis  

2. Agak manis 

3. Hambar  

4. Agak asam 

5. Asam  

 

Aroma  : 

1. Kuat aroma daging 

2. Lemah aroma daging 

3. Biasa saja 

4. Lemah aroma nanas 

5. Kuat aroma nanas 

 



lainnya. Deret sampel yang masing-masing anggotanya diberikan nomor kode dan disajikan 

dengan 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 sampel diberi kode, 

kemudian melihat warna sampel, memegang sampel, mencium aroma sampel dan 

mencicipi. Setelah sampel pertama selesai, untuk pengujian sampel berikutnya panelis 

harus meminum air putih dan memakan roti tawar yang bertujuan untuk menetralkan alat 

indera dalam rongga mulut. (Soekarto, 1991melalui 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 30 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 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,....30 

Apabila terdapat beda nyata antar perlakuan maka dilanjutkan dengan Uji LSD 

(least significant different) (Kartika dkk, 1988). Hasil uji intensitas atribut digambarkan 

dalam bentuk diagram radar (Munardi, 2015). 

  



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Uji kesukaan 

Nilai kesukaan diperoleh melalui uji organoleptik yaitu untuk mengetahui penilaian 

panelis terhadap daging sapi yang dilumuri dengan sari nanas. Rataan nilai uji organoleptik 

daging sapi dengan pelumuran sari nanas dapat dilihat pada Tabel 4. 

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

sapi yang dilumuri menggunakan sari nanas. 

Peubah Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 

Warna 3.40a 3.53a 3.60a 3.43a 

Aroma 3.63a 3.67a 3.93ab 4.27b 

Keempukan 2.67a 3.23b 4.17c 3.80c 

Rasa 2.60a 2.80a 2.80a 2.93a 

Keterangan :Huruf yang sama pada baris 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) melalui Munardi (2015) 

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  P2 dengan nilai rataan 3,60 sedangkan nilai rataan 

terendah terdapat pada P0 dengan nilai rataan 3,40 yang artinya skala hedoniknya berada 

antara biasa saja (3) dan disukai (4). 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perendaman daging dengan sari nanas 

tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap nilai kesukaan warna. Tidak berbedanya nilai 



kesukaaan terhadap warna daging ini menandakan bahwa pelumuran daging menggunakan 

sari nanas masih dianggap netral hingga disukai oleh panelis hal ini diduga karena warna 

yang dilihat adalah warna khas daging rebus pada umumnya. Hasil ini berbeda dengan 

penelitian Hafid,dkk (2013) yang menyatakan bahwa penerimaan panelis terhadap hasil uji 

organoleptik pada warna daging kerbau dengan perlakuan pemberian ekstrak buah nenas 

muda terhadap warna daging Kerbau menunjukkan berpengaruh nyata (P<0,05). Menurut 

Forrest et al., (1975) melalui Zulfahmi,dkk (2013) warna daging dipengaruhi oleh pigmen 

daging. Pigmen daging tersusun atas dua macam protein, yaitu hemoglobin dan mioglobin. 

Kadar mioglobin bervariasi jumlahnya tergantung spesies, umur, seks, dan aktivitas fisik 

hewan. 

4.1.2. Aroma 

 Aroma termasuk salah satu sifat sensori penting yang dapat mempengaruhi daya 

terima (akseptabilitas) terhadap bahan pangan. Aroma tidak hanya ditentukan oleh satu 

komponen tetapi juga oleh beberapa komponen tertentu yang menimbulkan aroma yang 

khas serta perbandingan berbagai komponen. Aroma suatu produk banyak menentukan 

kelezatan produk tersebut. Aroma atau bau baru dapat dikenali bila berbentuk uap. Pada 

umumnya aroma yang diterima oleh hidung dan otak lebih banyak merupakan berbagai 

ramuan atau campuran aroma utama yaitu harum, asam, tengik dan hangus (Dewayanti, 

1997 melalui Munardi 2015) 

 Hasil analisis ragam menunjukan bahwa perlakuan pelumuran daging menggunakan 

sari nanas berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap nilai kesukaan aroma. Penilaian panelis 

terhadap aroma daging sapi, nilai tertinggi pada P4 dengan nilai rataan perlakuan 4,27 dan 

nilai terendah pada P0 dengan nilai rataan perlakuan 3,63 hal ini menunjukkan nilai skala 

hedonik aroma daging sapi Disukai (4). Pengaruh ini menandakan adanya peningkatan 

kualitas aroma, Sehingga aroma daging menjadi lebih disukai panelis. 

Dari hasil uji lanjut LSD menunjukkan bahwa P0 Tidak berbeda nyata (P<0,05) 

dengan P1. Tetapi P0 dan P1 Berbeda nyata (P<0,05) dengan P3 dan tidak Berbeda nyata 

dengan P2. Sedangkan P2 tidak berbeda nyata (P<0,05) dengan P3. 



Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Hafid,dkk (2013) bahwa terdapat pengaruh 

perbedaan yang nyata ekstrak buah nenas muda terhadap aroma daging. Perbedaan aroma 

pada daging sapi yang diberi perlakuan disebabkan karena konsentrasi sari buah nanas yang 

diberikan pada saat pelumuran daging sapi berbeda-beda, semakin tinggi konsentrasi nanas 

yang diberikan maka semakin lemah aroma dagingnya. Hal ini  dikarenakan tingginya 

tingkat penambahan nanas sehingga dapat merubah aroma daging. Hal ini mendukung 

pendapat Ferial (2010) dan Mardiana (2011) bahwa semakin tinggi taraf nanas yang 

ditambahkan pada dendeng maka akan semakin terasa aroma nanas, sebaliknya semakin 

rendah taraf nanas maka semakin terasa aroma daging. Selain itu menurut Soeparno (2005) 

mengatakan bahwa aroma daging merupakan hal yang sangat prinsipil dengan tingkat 

kesukaan bagi konsumen. Dari hasil tersebut nampaknya daging yang di beri perlakuan 

pelumuran sari nanas dapat memperbaiki kualitas aroma daging. 

4.1.3. Keempukan   

Keempukan merupakan salah satu faktor utama dalam penilaian daging yang 

mempengaruhi selera konsumen. Semakin mudah daging tersebut dikunyah dan jumlah 

residu yang tertinggal semakin sedikit sisa daging  selama pengunyahan berarti daging 

semakin empuk. Penilaian panelis terhadap keempukan, dengan rataan perlakuan paling 

tinggi  yaitu pada P2 dengan nilai rataan perlakuan 4,12 sedangkan nilai rataan terendah 

terdapat pada P0 dengan nilai rataan perlakuan 2,67. Hal ini menunjukkan nilai skala 

hedonik keempukan berada diantara antara biasa saja (3) dan disukai (4). 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pelumuran daging sapi menggunakan sari 

nanas berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap nilai kesukaan keempukandaging sapi. Hal ini 

menandakan bahwa pelumuran daging menggunakan sari nanas  masih dianggap baik oleh 

panelis. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Febrina (2011) yang mengatakan 

bahwa bahwa tingkat penambahan nanas berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap nilai 

keempukan dendeng giling daging sapi. 

Hasil uji lanjut menunjukkan bahwa P0 Berbeda nyata (P<0,05) terhadap P1, P2 

dan P3. Serta P1 Berbeda nyata (P<0,05) terhadap  P2 dan P3. Sedangkan P2 Tidak 

berbeda nyata (P>0.05) terhadap P3. Hal ini menunjukkan bahwa daging dengan pelumuran 



sari nanas 10% (P1), 15%(P2) dan 20%(P3) menghasilkan rata-rata nilai kesukaan terhadap 

keempukan yang lebih baik dibandingkan daging yang tidak diberi sari nanas atau 

kosentrasi 0% (P0), namun pada sari nanas konsentrasi 20%(P3) rata-rata nilai keempukan 

tidak lebih tinggi dibandingkan konsentrasi sari nanas 15% (P2). Hal ini di duga enzim 

bromelin bekerja maksimum pada konsentrasi tersebut. 

Enzim-enzim pada tanaman protease untuk meningkatkan keempukan daging sudah 

banyak digunakan salah satunya buah nanas. Menurut Lee et al., (1994) enzim protease 

berfungsi mengempukkan daging, karena protein pada jaringan ikat dan fragmentasi 

miofibril dengan degradasi pada filamen-filamen akan terhidrolisis. Enzim protease yang 

digunakan semakin meningkat dapat meningkatkan hidrolisa protein-protein daging. Istika 

(2009) menyatakan protein (kolagen dan miofibril) terhidrolisis menyebabkan hilangnya 

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

serat otot lebih mudah terpisah sehingga daging menjadi lebih empuk.  

4.1.4. Rasa 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan pelumuran daging  

menggunakan sari nanas tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap nilai kesukaan rasa 

daging sapi. Penilaian panelis terhadap rasa daging sapi, nilai tertinggi pada P3 dengan nilai 

rataan perlakuan 2,93 dan nilai terendah pada P0 dengan nilai rataan perlakuan 2,60 hal ini 

menunjukkan nilai skala hedonik rasa daging sapi biasa saja (3). Tidak berpengaruhnya 

rasa daging sapi ini menandakan bahwa pelumuran daging sapi menggunakan sari nanas 

masih dianggap tidak berubah oleh panelis. 

Hasil ini berbeda dengan penelitian Hafid,dkk (2013) yang menyatakan bahwa ada 

perbedaan yang nyata pengaruh ekstrak buah nenas muda terhadap cita rasa daging Kerbau. 

Hal ini diduga karena daging sapi yang dicicipi oleh panelis tidak menggunakan bumbu 

masak apapun sehingga rasa daging yang yang dihasilkan hambar. Selain itu hal ini juga 

bisa disebabkan oleh pemasakan daging, teknik prosessing, atau pengolahan daging, 

kandungan lemak daging juga dipengaruhi oleh faktor ternaknya yakni faktor umur dan 

pakan. sebagaimana Soeparno (2005), menyatakan bahwa rasa daging akan berkembang 

selama  proses pemasakan daging dipengaruhi oleh lemak yang banyak. 



4.2. Uji Intensitas Atribut 

 Atribut daging sapi yang di uji meliputi warna (agak coklat, coklat keabuan, abu-

abu, putih keabuan, agak putih), aroma (kuat aroma daging, lemah aroma daging, biasa 

saja, lemah aroma nanas, kuat aroma nanas), Keempukan (alot, agak alot, sedang, agak 

empuk, empuk), rasa (manis, agak manis, hambar, agak asam, asam). 

Tabel 5. Diagram intensitas atribut warna, aroma, keempukan dan rasa 

 

 Hasil uji deskripsi atribut pada daging yang dilumuri konsentrasi 0%(P0) sari nanas 

didapat hasil sensori nilai kisaran untuk warna daging adalah coklat keabuan dari 0 hingga 

2,4. Aroma daging dari 0 hingga 1,4 yang berarti kuat aroma daging. Keempukannya 

sedang yaitu kisaran dari 0 hingga 3,3. Rasa daging yaitu hambar kisaran dari 0 hingga 2,8. 

Intensitas atribut daging yang dilumuri konsentrasi 10%(P1) sari nanas untuk nilai kisaran 

warna adalah abu-abu dari 0 hingga 2,5. Aroma daging dari 0 hingga 1,8 yang berarti lemah 

aroma daging. Keempukannya sedang yaitu kisaran dari 0 hingga 2,7. Rasa daging yaitu 

hambar kisaran dari 0 hingga 3,1. Intensitas atribut daging yang dilumuri konsentrasi 

15%(P2) sari nanas untuk nilai kisaran warna adalah abu-abu dari 0 hingga 2,8. Aroma 

daging dari 0 hingga 2,3 yang berarti lemah aroma daging. Keempukannya yaitu agak 

empuk kisaran dari 0 hingga 4,0. Rasa daging yaitu hambar kisaran dari 0 hingga 2,9. 

Intensitas atribut daging yang dilumuri konsentrasi 20%(P3) sari nanas untuk nilai kisaran 

warna adalah abu-abu dari 0 hingga 2,9. Aroma daging dari 0 hingga 2,3 yang berarti lemah 
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aroma daging. Keempukannya yaitu agak empuk kisaran dari 0 hingga 4,2. Rasa daging 

yaitu hambar kisaran dari 0 hingga 3. 

Hasil rata-rata uji intensitas atribut pada warna daging berkisar antara 2,4-2,8 yaitu 

coklat keabuan hingga abu-abu menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi sari buah 

nanas yang diberikan pada pelumurann maka warna yang dihasilkan lebih terang. Intensitas  

warna yang paling rendah yaitu P0 (2,4) dengan kisaran warna coklat keabuan,sedangkan 

intensitas tertinggi terdapat pada konsentrasi P3 dengan intensitas 2,9, P2 yaitu 2,8 , dan P1 

yaitu 2,5 yang memiliki kisaran warna yang sama yaitu abu-abu. Rata-rata warna daging 

yang disukai panelis terdapat pada P3 dengan konsentrasi nanas yang paling tinggi, 

sedangkan semakin rendah konsentrasi sari nanas yang diberikan maka akan menurunkan 

tingkat kesukaan panelis terhadap warna daging. 

Hasil rata-rata uji intensitas atribut pada aroma daging berkisar antara 1,4-2,3 yaitu 

kuat aroma daging hingga lemah aroma daging. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

konsentrasi sari buah nanas yang diberikan pada pelumuran maka aroma pekat daging yang 

dihasilkan sedikit berkurang. Intensitas aroma daging terendah yaitu P0 (1,4) dengan 

kisaran kuat aroma daging sedangkan intensitas aroma daging tertinggi yaitu P2 dan P3 

dengan intensitas 2,3 yang memiliki kisaran lemah aroma daging. Panelis sangat menyukai 

aroma daging pada P3 dengan pelumuran konsentrasi sari nanas tertinggi dibandingkan 

aroma daging pada P0 dengan konsentrasi sari nanas terendah karena semakin tinggi 

konsentrasi sari buah nanas yang diberikan pada pelumurann maka akan mengurangi kuat 

aroma daging yang ada. Sehingga panelis lebih menyukai daging yang dilumuri sari nanas 

yang memiliki aroma khas yang dapat mengurangi kuat aroma daging tersebut. 

 Hasil rata-rata uji intensitas atribut pada keempukan daging berkisar antara 3,3-4,2 

yaitu sedang hingga agak empuk. Hal ini dapat dilihat pada uji intensitas keempukan pada 

daging dengan kisaran terendah yaitu P0 dengan nilai keempukan sedang atau normal. 

Berbeda dangan P2 dan P3 yang memiliki intensitas keempukan tertinggi yaitu 4,2 dan 4,0 

dengan kisaran agak empuk. Panelis menyukai daging dengan keempukan pada perlakuan 

P2 dan P3 yang mana semakin tinggi konsentrasi sari buah nanas yang diberikan pada 

pelumuran maka daging yang dihasilkan menjadi agak empuk.  



Hasil rata-rata uji intensitas atribut pada rasa daging berkisar antara 2,8-3,0 yaitu 

dengan kisaran rasa hambar dengan intensitas rasa daging tiap perlakuan memiliki kisaran 

rasa yang hampir sama yaitu hambar dengan intensitas P0 (2,8), P1 (3,1),  P2 (2,9) dan P3 

(3,0). Panelis menyukai rasa daging pada perlakuan P3 yang memiliki intensitas tertinggi 

hal ini dikarenakan daging yang dicicip oleh panelis tidak menggunakan bumbu masak 

apapun yang menyebabkan daging tersebut memiliki rasa daging khas pada umumnya yaitu 

hambar.  

Berdasarkan hasil uji intensitas atribut yang meliputi warna, aroma, keempukan, 

dan rasa menunjukan hasil rata-rata intensitas tertinggi dan disukai panelis yaitu pada 

perlakuan P3 yang memiliki daging yang berwarna abu-abu, lemah aroma daging, agak 

empuk dan rasa yang hambar. 

 

  



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan sari nanas dalam 

pelumuran daging sapi tidak berpengaruh nyata terhadapkesukaan warna dan rasa daging 

akan tetapi berpengaruh nyata terhadap kesukaan aroma dan keempukan daging. Intensitas 

atribut yang paling dominan disukai panelis yaitu pada pelumuran sari nanas konsentrasi 

15% (P2) dengan intensitas atribut warna daging abu-abu, lemah aroma daging, agak 

empuk dan rasa yang hambar. 

 


