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1. PENDAHULUAN 

1.1.LATAR BELAKANG 

Daging ayam kukus merupakan produk yang digemari masyarakat. Bumbu daging ayam 

kukus terbuat dari campuran berbagai bahan seperti jahe, bawang, garam, dan kecap asin 

(Cavendish, 2011). Namun, daging ayam kukus merupakan makanan yang mudah 

mengalami kerusakan baik dari segi fisik, kimia, maupun mikrobiologi sehingga umur 

simpan produk ini relatif singkat. Contoh kerusakan yang dapat terjadi pada daging ayam 

kukus yaitu berlendir, timbulnya bau asam, berwarna pucat, dan kerusakan oleh 

mikroorganisme. Salah satu cara menghambat terjadinya kerusakan adalah dengan 

penyimpanan di suhu rendah. 

 

Penyimpanan suhu rendah merupakan metode yang digunakan untuk menghambat 

kerusakan yang terjadi pada produk. Penyimpanan suhu rendah yang bisa digunakan 

untuk menghambat kerusakan adalah suhu dingin dan beku. Suhu dingin berkisar antara 

0oC – 4oC. Suhu dingin digunakan untuk memperpanjang umur simpan dengan 

memanfaatkan suhu rendah tanpa adanya proses pembekuan. Suhu beku berkisar antara 

-12oC – (-24)oC. Suhu beku paling efektif dalam memperpanjang umur simpan karena 

adanya proses pembekuan suatu bahan pangan dapat mencegah terjadinya pertumbuhan 

mikroorganisme yang tidak dinginkan walaupun tidak menghambat aktivitas bakteri 

secara keseluruhan, terutama bakteri yang dapat tumbuh pada suhu yang sangat rendah.  

 

Sebagian besar makanan mudah rusak selama penyimpanan sehingga membutuhkan 

penyimpanan suhu dingin untuk memperoleh umur simpan yang lebih panjang dan 

mengurangi risiko kerusakan makanan. Pawade et al. (2018) mengatakan bahwa 

kemampuan untuk menyediakan kebutuhan pangan selama peningkatan populasi 

merupakan tantangan utama di dunia. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penyimpanan 

produk pada suhu -0oC – (-4oC) yang hasilnya lebih baik jika dibandingkan dengan 

pendinginan secara konvensional (Aidani et al., 2014). Penelitian produk kukus yang 

mengandung daging ayam, salah satunya yaitu dumpling. Pada penelitian yang dilakukan 

Pawade et al. (2018) didapatkan hasil bahwa penyimpanan suhu rendah (4oC) dapat 

memperpanjang umur simpan dumpling sampai 12 hari.  

 



2 

 

 

 

Dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Pawade et al (2018) diduga daging ayam 

kukus juga dapat memiliki umur simpan yang lebih panjang jika mendapat perlakuan 

penyimpanan suhu rendah. Namun, perlu dilakukan pengujian terhadap penurunan 

kualitas daging ayam kukus selama penyimpanan untuk mengetahui kelayakan produk 

daging ayam kukus. Untuk mengetahui perubahan kualitas daging ayam kukus maka 

dilakukan pengujian selama 7 hari dengan perlakuan penyimpanan suhu beku dan dingin. 

Parameter mutu yang diduga dapat berubah yaitu air, Aw, pH, warna, sensori, DIA (Daya 

Ikat Air), hardness, atribut sensori dan mikrobiologi. 

 

1.2.TINJAUAN PUSTAKA  

1.2.1. Ayam Broiler 

Ayam broiler adalah salah satu jenis ayam yang dipelihara untuk diambil dagingnya. 

Ayam broiler dihasilkan dari hasil kawin silang, rekayasa genetik, dan seleksi yang 

dilakukan oleh pembibitnya. Ayam broiler termasuk dalam ayam penghasil daging yang 

umumnya dipelihara hingga berusia 6 – 7 minggu dengan bobot 1,5 – 2 kg per ekornya 

(Yuwanta, 2004). Daging ayam broiler sangat digemari masyarakat karena teksturnya 

yang elastis, daging ketika ditekan tidak berair, dan daging tidak terlalu lembek. Daging 

ayam segar memiliki aroma khas daging ayam yang tidak amis, tidak berlendir, dan tidak 

menghasilkan bau busuk (Salakova et al, 2009).  

 

Ciri – ciri daging ayam broiler menurut Petracci dan Berri (2017) yaitu : 

a. Warna kulit ayam putih kekuningan, mengkilat, cerah, dan bersih. Ketika disentuh 

daging terasa tidak lengket dan lembab. Kulit mudah sobek. 

b. Warna tidak gelap, tidak pucat, tidak kebiruan, dan tidak terlalu merah. 

c. Konsistensi otot dada dan paha kenyal dan tidak lembek. Bagian dalam karkas dan 

serabut otot memiliki warna putih agak pucat, serta tidak ada sisa darah. 

d. Bau khas daging yaitu tidak amis dan tidak berbau menyengat 

 

Daging ayam memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Untuk kandungan ayam broiler 

menurut USDA (2018) dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Komposisi Kimia Daging Ayam Broiler dalam 100 g 

Komponen Jumlah 

Kalori (kcal) 119,0 

Protein (g) 21,39 

Lemak (g) 3,08 

Karbohidrat (g) 0,00 

Kalsium (mg) 12,00 

Fosfor (mg) 173,00 

Fiber (g) 0,00 

Vitamin A (IU) 16,00 

Vitamin D (IU) 5,00 

Vitamin C (mg) 0,00 

Air (g) 75,46 

Sumber : USDA (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Daging Ayam Broiler 

 

1.2.2.  Daging Ayam Kukus 

Daging ayam kukus merupakan salah satu produk olahan ayam yang dibuat dari 

campuran bawang putih parut, jahe parut, garam, dan kecap asin. Bahan – bahan yang 

berperan dalam proses pembuatan daging ayam kukus yaitu: 

• Bawang putih merupakan umbi yang mempunyai nama latin Allium Sativum L. 

Bawang putih mempunyai manfaat dalam memberi aroma dan menyedapkan 

masakan. Bau yang dihasilkan bawang putih berasal dari adanya kandungan volatil, 

seperti dialil disulfit dan allicin (Pajan et al., 2016). Selain untuk menyedapkan 

masakan, bawang putih juga bermanfaat untuk pengawet alami. Kandungan allicin 

dalam bawang putih berfungsi sebagai antibakteri. Allicin merupakan zat yang 

digunakan bawang putih untuk membunuh mikroba (Pajan et al., 2016).  

• Jahe merupakan salah satu tanaman obat yang mempunyai bermacam – macam 

fungsi, seperti sebagai minuman yang dapat menghangatkan tubuh, memberi aroma 
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pada makanan, dan sebagai rempah (Shoaib et al., 2016). Selain sebagai penghangat 

tubuh, jahe juga memberikan rasa pedas. Rasa pedas pada jahe berasal dari kandungan 

oleoresin. Oleoresin merupakan komponen non volatil. Salah satu dari elemennya 

adalah gingerol. Gingerol juga dapat berfungsi sebagai antioksidan (Shoaib et al., 

2016). Shogaol juga merupakan salah satu komponen di jahe yang berfungsi sebagai 

antioksidan. konsentrasinya kecil tapi memiliki rasa yang lebih pedas (Shoaib et al., 

2016).  

• Garam dapat meningkatkan cita rasa masakan. Menurut Keputusan Mentri 

Perindustrian dan Perdagangan No. 15/MPP/KEP/2/1998, garam merupakan salah 

satu bahan pokok yang sering dibutuhkan dalam pelengkap masakan. Penggunaan 

garam dapat diaplikasikan dalam 3 bidang antara lain, sebagai pengawet alami, 

berperan dalam proses industri, dan digunakan dalam bahan pangan (Assadad & 

Utomo, 2011). Garam pada bahan pangan mempunyai fungsi sebagai peningkat cita 

rasa dari makanan. Selain itu, garam dapat berfungsi untuk  mengawetkan makanan 

karena garam mempunyai sifat bakteriosidal dan bakteriostatik, yang dapat 

membunuh dan menghambat pertumbuhan bakteri (Assadad & Utomo, 2011). 

• Kecap asin merupakan salah satu produk penambah cita rasa makanan yang dibuat 

dengan proses fermentasi dari kedelai. Kecap asin berfungsi sebagai pemberi aroma 

dan digunakan sebagai pemberi rasa pada daging, ayam, dan ikan yang berwarna 

coklat tua. Selain itu, kecap asin mempunyai kandungan garam yang sangat tinggi, 

yaitu sekitar 18%. Kecap asin mengandung antioksidan yaitu isoflavone yang dapat 

menangkal radikal bebas (Lynn et al., 2013). 

 

Proses utama pembuatan daging ayam kukus adalah pengukusan. Mengukus merupakan 

suatu metode memasak makanan dengan menggunakan uap air. Metode pengukusan akan 

membuat makanan lebih empuk dan lembut. Meskipun mengukus membutuhkan waktu 

yang lebih lama untuk makanan matang, metode pengukusan dapat menjaga kualitas dari 

warna dan tekstur makanan apabila makanan dimasak terlalu lama. Pengukusan dapat 

mempertahankan kehilangan vitamin larut air dibanding metode perebusan. 
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Hal – hal yang perlu diperhatikan ketika mengukus yaitu steamer yang digunakan harus 

cukup besar menampung makanan yang akan dikukus, apabila steamer terlalu kecil maka 

proses pengukusan kurang maksimal dan matangnya produk kurang merata. Selain itu, 

air yang dibutuhkan untuk mengukus harus cukup, apabila air yang dibutuhkan untuk 

mengukus kurang maka akan membuat makanan yang dikukus tidak matang dan proses 

pengukusan menjadi lebih lama. Untuk mengurangi terjadinya kekurangan air adalah 

dengan mengisi air sebanyak setengah dari tinggi panci steamer (Cavendish, 2011). 

Proses pengukusan dilakukan dengan memasukkan bahan ke dalam steamer yang sudah 

diisi air panas dengan suhu sekitar 82oC selama 18 menit, kemudian didinginkan di suhu 

ruang (Mardiana, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Daging Ayam Kukus 

 

1.2.3. Penyimpanan  

Penyimpanan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu penyimpanan 

suhu rendah. Penyimpanan suhu rendah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

penyimpanan pada suhu dingin dan beku. Penyimpanan suhu rendah dapat berfungsi 

untuk mengawetkan produk makanan karena dalam prosesnya dapat menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme yang sebagian besar merupakan penyebab utama 

terjadinya kerusakan pada produk pangan sehingga dapat memperpanjang umur simpan 

produk makanan tersebut. Suhu dingin berkisar antara 0 – 4oC dan suhu beku berkisar 

antara -12 – (-24)oC (Koeswardhani et al., 2006).  

 



6 

 

 

 

Produk yang disimpan pada suhu dingin tidak akan mengalami pembekuan sedangkan 

produk yang disimpan pada suhu beku akan mengalami pembekuan. Proses pembekuan 

dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan membekukan sebagian air yang 

berada dalam bahan pangan. Kandungan air yang terdapat dalam bahan pangan akan 

meningkatkan laju kerusakan pada produk pangan (Fellows, 2000). Proses pembekuan 

berdasarkan lama waktu pembekuan dibagi menjadi 2 yaitu pembekuan cepat dan 

pembekuan lambat.   

 

Pembekuan lambat (slow freezing) yaitu proses pembekuan yang membutuhkan waktu 

agak lama karena suhu yang digunakan tidak terlalu rendah hanya berkisar antara 0oC – 

(-10)oC. Bahan yang diproses dengan menggunakan slow freezing tidak banyak terjadi 

kerusakan namun kristal es yang terbentuk dalam jaringan berukuran besar – besar dan 

jumlahnya sedikit. Kristal es yang berukuran besar akan mengakibatkan terjadinya 

penurunan tekstur produk pangan karena hilangnya air lebih banyak pada produk pangan 

(Widati, 2008).  Pembekuan cepat (quick freezing) menggunakan suhu yang berkisar 

antara -20 – (-40)oC sehingga dibutuhkan waktu yang lebih singkat dalam proses 

membekukan produk pangan sehingga kerusakan yang terjadi bahan pangan dapat lebih 

diminimalkan.  

 

Quick freezing dapat menjaga tekstur produk karena kristal es yang dihasilkan berukuran 

lebih kecil dan merata jika dibandingkan dengan proses pembekuan lambat. Kristal es 

yang berukuran kecil akan mengurangi laju kehilangan air pada produk dan mengurangi 

terjadinya kerusakan pada struktur sel yang berpengaruh terhadap tekstur yang dihasilkan 

(Boonsumrej et al., 2006).  

 

1.3.TUJUAN  

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perubahan mutu fisik, kimia, dan 

mikrobiologi daging ayam kukus pada penyimpanan suhu dingin dan beku selama 7 hari 

dan mengetahui tingkat kesukaan konsumen terhadap produk daging ayam kukus yang 

disimpan pada suhu dingin dan beku selama 7 hari. 




