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4. PEMBAHASAN 

Ayam merupakan produk pangan yang digemari banyak orang karena harga yang relatif 

rendah dibandingkan jenis daging lainnya. Ayam juga mempunyai kandungan nutrisi 

yang tinggi, rendah lemak, dan mempunyai kandungan kolestrol yang rendah (Choi et al., 

2011). Berdasarkan jenisnya, daging ayam yang biasa dijual di pasaran mempunyai 3 

jenis, yaitu ayam broiler, ayam pejantan, dan ayam kampung. Ayam broiler disebut juga 

ayam ras pedaging. Ayam broiler akan dijual pada usia di bawah 6 minggu dan dengan 

bobot tertentu (Yuwanta, 2004). Ayam broiler lebih dipilih oleh para peternak maupun 

produsen dikarenakan jenis ayam broiler yang mampu menghasilkan daging dengan 

waktu yang singkat (kurang dari 6 minggu) sehingga proses pemutaran uang lebih cepat 

dan harga jual relatif rendah (Fani et al., 2018). Salah satu produk olahan dari ayam 

broiler adalah daging ayam kukus.  

 

Pengukusan merupakan metode memasak dengan menggunakan uap panas. Prinsip 

perpindahan panas pada proses pengukusan, yaitu uap panas yang bersentuhan dengan 

bahan pangan bersuhu ruang akan meningkatkan suhu bahan pangan hingga mencapai 

kesetimbangan dengan suhu uap panas. Suhu yang digunakan pada proses pengukusan 

tidak lebih dari 82oC dan di atas 66oC (Sipayung et al., 2015). Suhu pengukusan tergolong 

rendah dibandingkan proses pengolahan makanan lainnya sehingga kandungan nutrisi 

pada proses pengukusan dapat lebih dipertahankan. Metode pengukusan merupakan 

metode memasak yang sehat dikarenakan metode ini menggunakan sedikit maupun tidak 

menggunakan minyak dan kehilangan nutrisi yang relatif rendah (Yates, 2013).  

 

Salah satu cara untuk mempertahankan kualitas produk pangan yaitu dengan dilakukan 

penyimpanan pada suhu rendah. Penyimpanan suhu rendah dapat dilakukan dengan 

menggunakan suhu dingin dan beku. Daging ayam kukus disimpan pada suhu dingin dan 

suhu beku. Daging ayam kukus yang disimpan pada suhu dingin menggunakan suhu 

sebesar 3,7oC, sedangkan suhu beku -16,9oC. Hal ini sesuai dengan Koeswardhani et al. 

(2006) yang menyatakan, suhu dingin berkisar antara 0 – 4oC dan suhu beku berkisar 

antara -12 – (-24)oC.  
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Proses pembekuan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu slow freezing dan quick freezing. Pada 

penelitian ini digunakan metode slow freezing karena suhu yang digunakan pada 

penelitian ini -16,9oC. Hal ini sesuai dengan Widati (2008) yang menyatakan, suhu slow 

freezing berkisar antara 0 - (-10)oC.  

 

Berdasarkan jenisnya, freezer dibagi menjadi 2, yaitu mechanical freezer dan cryogenic 

freezer. Prinsip mechanical freezer adalah mengkompresi dan mengevaporasi refrigeran 

pada sistem yang berkelanjutan dan mempunyai kisaran suhu -10oC – (-30)oC (Potter dan 

Hotchkiss, 1998). Jenis freezer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu mechanical 

freezer dikarenakan suhu yang digunakan antara -15oC – (-20)oC. Mechanical freezer 

termasuk jenis pembekuan slow freezing karena dalam prinsip kerjanya, perpindahan 

panas dilakukan secara konveksi dengan udara. Udara merupakan penghantar panas yang 

buruk sehingga terjadinya pembekuan secara lambat (Potter dan Hotchkiss, 1998). 

 

Pada penelitian ini, untuk mengetahui tingkat perubahan kualitas daging ayam kukus 

maka dilakukan beberapa jenis pengujian yaitu uji kadar air, derajat keasaman (pH), Aw, 

uji hardness, uji daya ikat air, sensori kesukaan, dan uji TPC (Total Plate Count). Pada 

penelitian kali ini penyimpanan produk daging ayam kukus dilakukan selama 7 hari 

karena produk daging ayam kukus yang disimpan pada suhu dingin tidak dapat bertahan 

lama. Hal ini sesuai dengan FDA (2018), bahwa lama penyimpanan cooked chicken 

berkisar antara 3 – 4 hari pada suhu 4oC sedangkan untuk beku dengan suhu -18oC 

penyimpanan bertahan selama 4-6 bulan. 

 

4.1. Karakteristik Kimia Daging Ayam Kukus Selama Penyimpanan 

4.1.1. Kadar air 

Kadar air merupakan kandungan air pada suatu produk pangan yang dinyatakan 

berdasarkan dry basis dan wet basis yang dinyatakan dalam persen. Kadar air suatu 

produk pangan menentukan kualitas dari suatu produk pangan. Semakin tinggi kadar air 

maka akan berpengaruh terhadap karakteristik fisik suatu produk seperti tekstur dan 

warna.  
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Berdasarkan hasil penelitian, kadar air pada daging ayam broiler sebesar 74,527%. Hal 

ini sesuai dengan Salakova et al. (2009) yang menyatakan bahwa kadar air daging ayam 

broiler berkisar antara 73% - 75,25%. Daging ayam mentah lebih cepat mengalami 

kerusakan dibanding daging ayam yang sudah melalui proses pemasakan, karena 

kandungan air yang tinggi akan memicu pertumbuhan mikroorganisme yang dapat 

mengakibatkan kerusakan bahan pangan. Kadar air yang tinggi meningkatkan 

pertumbuhan mikroorganisme sehingga kerusakan bahan lebih cepat (Asiah et al., 2018).  

 

Berdasarkan hasil penelitian kadar air daging ayam kukus yang disimpan selama 

seminggu di dingin dan beku mengalami penurunan. Kadar air hari 0 dingin sebesar 

60,198% dan menurun pada hari ke-6 dengan kadar air sebesar 59,482%, sedangkan kadar 

air pada  penyimpanan hari ke-6 beku sebesar 59,893%. Berdasarkan penelitian Pawade 

et al. (2018) tentang penyimpanan dumpling, selama penyimpanan akan mengalami 

penurunan kadar air. Hal ini juga didukung oleh Huff-Lonergan dan Lonergan (2015), 

penurunan kadar air selama penyimpanan dikarenakan hubungannya dengan penurunan 

pH selama penyimpanan. Penurunan pH akan menyebabkan tejadinya denaturasi protein 

sehingga kemampuan daging untuk mengikat air akan menurun. Penurunan kemampuan 

daya ikat air akan menyebabkan air keluar dari daging sehingga kadar air akan menurun. 

Berdasarkan penelitian Diana et al. (2018), proses thawing pada daging sapi akan 

meningkatkan kehilangan air pada bahan pangan. Pada saat proses thawing, kristal es 

yang berada pada produk pangan ikut mencair sehingga air di dalam bahan pangan 

berkurang. 

 

Pengemasan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan kadar air. Pada 

penelitian ini daging ayam kukus dikemas menggunakan kemasan sehingga dapat 

mempertahankan kadar air. Hal ini didukung oleh Indraswati (2017), fungsi kemasan 

adalah mencegah masuk dan keluarnya kandungan air dalam produk pangan, melindungi 

makanan dari kontaminasi, dan memudahkan penyimpanan. Penyimpanan dengan suhu 

rendah juga merupakan salah satu cara mencegah terjadinya perubahan kadar air.  

 

Pada penelitian ini, daging ayam kukus yang sudah dikemas kemudian disimpan pada 

penyimpanan suhu dingin dan beku. Hal ini sesuai dengan Fellows (2000), semakin 
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rendah suhu penyimpanan maka perubahan kimiawi selama penyimpanan dapat 

dipertahankan hingga batas minimum sehingga makanan yang disimpan dalam keadaan 

beku akan dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang lebih lama. 

 

4.1.2. Aktivitas Air (Aw) 

Aw merupakan air bebas di dalam bahan pangan yang membantu reaksi kimia 

(Sandulachi, 2012). Aw dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme pada bahan 

pangan. Mikroorganisme dapat tumbuh dalam kondisi Aw yang berbeda – beda, yaitu 

kapang Aw berkisar antara 0,6-0,7 ; Aw bakteri sebesar 0,9 ; aw khamir berkisar antara 

0,8 – 0,9 (Belitz, 2009). Kerusakan ayam yang telah dimasak salah satunya akibat 

mikroorganisme. Semakin tinggi Aw maka akan semakin mendukung pertumbuhan 

mikroorganisme. Mikroorganisme perusak dalam daging olahan adalah bakteri (CDC, 

2011).  

 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil Aw pada penyimpanan dingin berkisar  

antara 0,922-0,929 selama seminggu. Sedangkan pada penyimpanan beku didapatkan Aw 

berkisar antara 0,924-0,929 selama seminggu. Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata nilai 

Aw yang didapatkan berkisar 0,9 dan nilai Aw tersebut merupakan nilai yang cocok untuk 

pertumbuhan bakteri, hal ini sudah sesuai dengan Belitz (2009). Selama penyimpanan 1 

minggu tidak terjadi perubahan Aw. Hal ini didukung oleh  Legowo dan Nurmanto (2004), 

hubungan antara Aw dan kadar air tidak berbanding terbalik, semakin tinggi kadar air 

maka semakin tinggi Aw.  

 

Pada penelitian ini digunakan penyimpanan suhu rendah, yaitu dengan suhu dingin dan 

suhu beku. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kadar air pada produk 

mengalami penurunan dengan tingkat yang rendah. Ketika kadar air mengalami 

penurunan maka Aw juga akan mengalami penurunan. Namun, pada penelitian ini 

penurunan kadar air sangat rendah sehingga pada produk daging ayam kukus yang 

memiliki kadar air yang relatif tinggi tidak terlalu berpengaruh terhadap Aw. Sebelum 

dilakukan pengujian, daging ayam kukus mengalami proses thawing. Berdasarkan 

penelitian Oliveira et al (2015), proses thawing yang dilakukan tidak berpengaruh 

terhadap Aw  karena Aw memiliki pengaruh yang kuat terhadap kestabilan fisikokimia 
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pada produk pangan selama penyimpanan dan pendistribusian. Jumlah air bebas pada 

produk pangan berhubungan langsung dengan pertumbuhan mikroorganisme dan umur 

simpan . 

 

Berdasarkan hasil penelitian Aw daging ayam mentah berkisar anatara 0,986. Hasil ini 

sesuai dengan Oliveira et al. (2015), Aw daging ayam mentah lebih dari 0,98-0,99. Hasil 

ini menunjukkan bahwa ayam mentah memiliki Aw yang lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan Aw pada daging ayam kukus sehingga ayam mentah akan lebih cepat mengalami 

kerusakan oleh karena tingginya Aw.  

 

4.1.3. Daya Ikat Air (DIA) 

Daya ikat air atau water holding capacity adalah kemampuan yang dimiliki oleh daging 

untuk mengikat air atau penambahan air akibat adanya pengaruh dari luar, seperti 

pemanasan, penggilingan, pemotongan daging, dan adanya tekanan (Pawade et al., 2018). 

Pizato et al. (2015) menambahkan sebagian besar air yang terdapat pada urat daging 

ditahan oleh tenaga kapiler yang berada diantara filamen yang tipis dan tebal. Daya ikat 

air dari miofibril sebagian besar ditentukan oleh ruang interfilamen.  

 

Nilai pH yang tinggi akan menyebabkan semakin rendahnya tingkat penurunan daya ikat 

air. Daya ikat air akan meningkat jika pH meningkat (Risnajati, 2010). Daya ikat air juga 

dipengaruhi oleh jumlah gugus reaktif protein pada daging. Kondisi lingkungan asam atau 

pH rendah karena tingginya jumlah asam laktat maka gugus reaktif protein akan 

mengakibatkan hilangnya air pada daging (Purnamasari et al., 2012). 

 

Dari hasil pengamatan diketahui bahwa daya ikat air daging ayam mentah sebesar 

19,707%. Daya ikat air daging ayam mentah bergantung pada jangka waktu pemotongan, 

semakin lama daging ayam disimpan setelah dipotong maka semakin rendah daya ikat 

air. Daya ikat air daging ayam mentah dengan jangka waktu pemotongan 0-12 jam 

berkisar antara 17%-45% (Suradi, 2006). Suradi juga menambahkan, penurunan daya ikat 

air dipengaruhi oleh pH daging. pH yang rendah akan menurunkan daya ikat air.  
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Berdasarkan hasil penelitian nilai daya ikat air tergolong rendah dikarenakan pH daging 

ayam mentah juga tergolong rendah yaitu 5,99, sehingga hasil yang didapat sudah sesuai 

dengan Suradi (2006). Berdasarkan hasil penelitian daya ikat air pada hari ke-0 yaitu 

sebesar 93,504%. Pada penyimpanan selama 1 minggu pada suhu dingin dan suhu beku 

daya ikat air mengalami sedikit perubahan, yaitu pada suhu dingin nilai daya ikat air 

mengalami penurunan sebesar 1,21% menjadi  92,370% dan pada suhu beku nilai daya 

ikat air mengalami penurunan sebesar 0,86% menjadi 92,699%. Adanya kecenderungan 

penurunan nilai daya ikat air dikarenakan oleh besarnya nilai pH. Pada penelitian ini, nilai 

pH menunjukkan penurunan sebesar 4,40% pada penyimpanan suhu dingin dan 

penurunan sebesar 3,28% pada penyimpanan suhu beku. Hal ini sudah sesuai dengan 

Risnajati (2010), penurunan pH daging akan menyebabkan terjadinya penurunan nilai 

daya ikat air.  

 

Warner (2016) menambahkan  bahwa pH tinggi akan menyebabkan struktur serat daging 

menjadi longgar sehingga daging akan mampu mengikat air lebih banyak, sedangkan pH 

rendah akan mengakibatkan struktur serat daging menjadi mengkerut sehingga daging 

tidak bisa mengikat air dengan baik. Oleh sebab itu, hal ini sudah sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan yaitu selama penyimpanan terjadi penurunan nilai pH yang menyebabkan 

terjadinya penurunan daya ikat air sehingga daging tidak dapat mengikat air dengan baik 

sehingga kadar air menurun karena lepasnya air ke lingkungan. Nilai daya ikat air pada 

daging dapat dilihat pada jumlah cairan daging yang keluar.  

 

Komponen utama yang berperan dalam menahan air pada daging yaitu protein. Perubahan 

struktur pada protein yang terdapat dalam daging selama proses penyimpanan akan 

menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan daging untuk mengikat cairan di 

dalamnya. Pada suhu penyimpanan di suhu beku terjadi proses pembekuan yang 

mengakibatkan terjadinya penurunan daya ikat air pada daging sehingga kandungan air 

akan keluar dan menurunkan kualitas tekstur produk (Galobart & Moran, 2004).  

 

Proses thawing mempengaruhi daya ikat air pada daging. Berdasarkan penelitian Linares 

et al. (2005) tentang thawing pada daging babi, diketahui bahwa proses thawing yang 

lambat (dengan refrigerator, suhu ruang) dapat mengakibatkan air terserap kembali 
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sehingga drip loss dapat ditekan. Proses thawing yang cepat (dengan menggunakan suhu 

tinggi) akan mengakibatkan kerusakan struktur pada produk sehingga kemampuan daya 

ikat air berkurang. Pada penelitian ini thawing dilakukan dengan menggunakan air 

mengalir dan tidak menggunakan suhu tinggi sehingga tidak terjadi kerusakan sel pada 

produk. 

 

4.1.4. Derajat Keasaman (pH) 

Analisis pH merupakan suatu metode yang digunakan untuk melihat tingkat keasaman 

dan kebasaaan yang ada dalam suatu larutan. pH ayam mentah biasanya berkisar antara 

5 – 6 tergantung lama penyimpanan setelah proses pemotongan (Suradi, 2006). 

Berdasarkan hasil penelitian nilai pH ayam mentah sebesar 5,99. Hal ini sudah sesuai 

dengan penelitian Suradi (2006), semakin lama disimpan maka pH akan menurun karena 

adanya pembentukan asam laktat. Setelah adanya proses pemasakan maka akan terjadi 

perubahan pH daging menjadi lebih tinggi karena adanya pelepasan asam amino histidine 

dan hal tersebut mengakibatkan tingginya nilai pH setelah dimasak dibanding sebelum 

dimasak (Choe et al., 2013).  

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa pH setelah pemasakan mengalami 

peningkatan dan hal tersebut sesuai dengan Choe et al. (2013). Fletcher et al. (2000) 

menambahkan bahwa daging ayam yang sudah dimasak mempunyai pH yang lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan daging ayam mentah. Hasil penelitian pada Tabel 4 

menunjukkan bahwa selama proses penyimpanan baik pada penyimpanan suhu dingin 

maupun penyimpanan suhu beku terjadi penurunan nilai pH. Hal ini sudah sesuai dengan 

penelitian Pizato et al. (2015) tentang daging dada ayam selama penyimpanan 

mempunyai nilai pH berkisar 6,45 – 5,70. Hal ini dikarenakan penyimpanan suhu rendah 

dapat memperlambat aktivitas enzim.  

 

Nilai pH pada hari ke- 6 penyimpanan suhu dingin sebesar 6,415 dan suhu beku sebesar 

6,482. Pada penelitian yang dilakukan Pawade et al. (2018) dengan produk chicken 

momo, menunjukkan bahwa penurunan pH lebih tinggi pada penyimpanan suhu dingin 

dibanding penyimpanan suhu beku karena adanya mikroba pembusuk. pH pada 

penyimpanan hari ke-6 pada suhu dingin dan suhu beku mempunyai nilai yang hampir 
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sama. Berdasarkan penelitian Diana et al. (2018) tentang thawing pada daging sapi beku 

menunjukkan bahwa lamanya proses thawing dapat menurunkan nilai pH. Proses thawing 

yang lama akan memicu pertumbuhan bakteri. Metabolisme bakteri menghasilkan asam 

sehingga dapat menurunkan nilai pH. Pada penelitian ini proses thawing pada suhu beku 

dan suhu dingin mempunyai waktu yang sama sehingga penurunan nilai pH juga hampir 

sama. 

 

Dilihat dari hasil antara suhu dingin dan suhu beku, suhu dingin mempunyai nilai pH 

yang lebih rendah daripada suhu beku meskipun selisih nilai hanya sedikit. Hal ini sesuai 

dengan Pizato et al. (2015) selama proses penyimpanan dapat menurunkan nilai pH. 

Situmorang (2008) menambahkan, selama proses penyimpanan terdapat aktivitas 

mikroba yang menyebabkan terjadinya dekomposisi senyawa kimia dari daging terutama 

protein yang mengalami pemecahan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Dari hasil 

penelitian TPC pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa pada hari ke-3 sudah ada bakteri yang 

tumbuh sehingga hal ini mendukung terjadinya penurunan nilai pH. Hal tersebut 

didukung oleh Afrianti et al., (2013), selama penyimpanan terjadi penurunan pH karena 

adanya mikroba. Penurunan pH dikarenakan adanya enzim glikolitik yang berperan 

dalam terbentuknya asam laktat (Pathare & Roskilly, 2016). 

 

4.2. Karakteristik Fisik Daging Ayam Kukus Selama Penyimpanan 

4.2.1. Warna  

Warna menunjukkan kualitas dari suatu produk dan tingkat penerimaan konsumen. 

Analisis warna pada penelitian ini menggunakan alat chromameter. Uji warna 

menunjukkan nilai L, a*, b*. Nilai warna sesuai dengan Suyatma (2009) yang 

menyatakan uji warna dilakukan dengan menggunakan alat chromameter yang 

memberikan nilai L* (lightness) untuk tingkat kecerahan dan mempunyai skala dari 0 

sampai 100, semakin tinggi nilai L* maka warna produk semakin terang, sedangkan 

semakin rendah nilai L* menunjukkan warna yang semakin gelap. Nilai a* (redness) yang 

menunjukkan warna hijau dengan nilai a* negatif atau merah dengan nilai a* positif. Nilai 

b* (yellowness) yang menunjukkan warna biru dengan nilai b* negatif atau kuning 

dengan nilai b*positif.  
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Berdasarkan hasil penelitian ayam mentah didapatkan nilai L* sebesar 53,455 nilai a* 

sebesar 3,263 nilai b* sebesar 4,962. Daging yang gelap (L*<50), normal (50 ≤ L* ≤ 56), 

pale (L*>60) (Leo & Fidel, 2010). Berdasarkan hasil penelitian nilai L* sebesar 53,455, 

yang menunjukkan bahwa warna daging ayam termasuk normal. Hal ini juga didukung 

oleh Silva et al. (2017) yang menyebutkan warna daging ayam broiler normal mempunyai 

nilai L* sebesar 53,59, nilai a* sebesar 3,05 dan nilai b* sebesar 4,97.  

 

Berdasarkan hasil penelitian pada penyimpanan dingin pada penyimpanan hari 0 

didapatkan hasil nilai L* sebesar 86,797 nilai a* sebesar 2,450 dan nilai b* sebesar 

12,452.  Sedangkan pada hari 6 penyimpanan dingin didapatkan hasil nilai L* sebesar 

80,732 nilai a* sebesar 1,970 dan nilai b* sebesar 12,652. Dari hasil penelitian dapat 

dilihat bahwa selama penyimpanan terjadi penurunan pada nilai L* dan a*, tetapi terjadi 

peningkatan pada nilai b*. Hal ini sudah sesuai dengan Pizato et al. (2015), L* dan a* 

selama penyimpanan akan mengalami penurunan akan tetapi b* akan mengalami 

peningkatan pada suhu 40C.  

 

Berdasarkan hasil penelitian pada penyimpanan beku pada penyimpanan hari 0 

didapatkan hasil nilai L* sebesar 86,797 nilai a* sebesar 2,450 dan nilai b* sebesar 

12,452. Penyimpanan hari ke-6 beku didapatkan hasil nilai L* sebesar 78,612 nilai a* 

sebesar 1,928 dan nilai b* sebesar 12,638. Cooked meat mempunyai warna yang lebih 

terang dan lebih kuning  (Fletcher et al., 2000).  

 

Berdasarkan hasil penelitian, nilai L* dan b* ayam mentah lebih rendah dibanding daging 

ayam yang sudah dimasak. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan kadar air selama 

penyimpanan. Kadar air yang turun akan membuat warna menjadi lebih gelap (Fellows, 

2000). Kadar air yang turun karena digunakan mikroba untuk tumbuh (Fellows, 2000). 

Berdasarkan penelitian Remington (2017), laju pembekuan yang lambat mengakibatkan 

kristal es yang besar dan sedikit, serta memberikan efek penggelapan pada permukaan.  

   

Faktor – faktor perubahan warna dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain proses 

pemasakan, lama penyimpanan, proses thawing. Proses pemasakan mengakibatkan 

kehilangan pigment pada produk karena hilangnya cairan dari sel sehingga intensitas 
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warna berkurang (Sipayung, 2015). Lama penyimpanan mempengaruhi perubahan warna 

pada produk. Perubahan warna dikaitkan dengan penurunan pH. Semakin rendah pH 

maka akan memberi warna yang gelap. pH yang turun akan menyebabkan denaturasi 

protein sehingga mengakibatkan kemampuan mengikat air menjadi turun. Ketika 

kemampuan mengikat air menurun maka kandungan air di dalam bahan akan hilang. 

Hilangnya air pada bahan akan menyebabkan intensitas warna berkurang karena pigmen 

dari produk hilang bersama dengan keluarnya air pada produk.  

 

Thawing adalah suatu proses yang digunakan untuk mencairkan makanan beku. Proses 

thawing dapat menurunkan intensitas warna. Ketika proses thawing air yang ada di dalam 

bahan pangan akan keluar dengan membawa pigmen produk sehingga mengakibatkan 

warna produk menjadi lebih gelap (Fellows, 2000). Oleh karena itu, dilihat dari hasil 

penelitian dapat diketahui bahwa daging ayam kukus yang disimpan di beku mempunyai 

warna yang lebih gelap dibandingkan ayam yang disimpan pada suhu dingin. Daging 

ayam kukus yang disimpan pada suhu beku mengalami pembekuan sehingga ketika 

proses thawing air yang keluar lebih banyak dibanding penyimpanan pada suhu dingin, 

air yang keluar tersebut membawa pigmen yang ada di ayam sehingga warna menjadi 

lebih gelap. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Aidani et al. 

(2014) yang berjudul  Effect of Chilling, Freezing, and Thawing on Meat Quality pada 

produk daging sapi yang menyatakan bahwa daging beku yang mengalami proses 

thawing akan mempunyai warna yang lebih gelap karena adanya oksidasi pigmen. 

Penelitian Diana et al. (2018) tentang thawing daging sapi beku mengatakan bahwa 

proses thawing dapat menurunkan intensitas warna karena adanya driploss pada produk 

sehingga pigmen pada daging juga ikut hilang bersama dengan air pada driploss. 

 

4.2.2. Hardness 

Pada produk daging ayam kekerasan mempengaruhi kualitas dari produk daging ayam 

dan tingkat penerimaan konsumen. Analisis hardness pada penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan alat Texture Analyzer.  Hardness juga merupakan salah satu faktor 

yang menentukan kualitas dari produk olahan ayam. Faktor – faktor yang mempengaruhi 

hardness adalah proses pemasakan, lama penyimpanan, teknik penyimpanan.  
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Jenis proses pemasakan berpengaruh terhadap hardness yang dihasilkan. Pada penelitian 

ini pemasakan dilakukan dengan metode pengukusan. Berdasarkan review Pathare & 

Roskilly (2016) suhu memasak dan lama memasak mempengaruhi tekstur yang 

dihasilkan. Semakin lama proses memasak maka akan meningkatkan hardness dari 

produk karena semakin berkurangnya kandungan air dalam produk sehingga membuat 

produk mempunyai tekstur yang lebih keras.  

 

Slow freezing memberikan pengaruh terhadap tekstur dari produk. Slow freezing akan 

membentuk kristal es yang besar, kristal es yang besar akan merusak struktur sel yang 

berpengaruh terhadap tekstur produk (Widati, 2008). Lama penyimpanan mempengaruhi 

kualitas dari produk. Semakin lama penyimpanan maka akan menurunkan tekstur produk 

karena pH pada daging mengalami penurunan. Penurunan pH akan menyebabkan 

denaturasi protein yang diakibatkan oleh enzim proteolitik, denaturasi protein akan 

menyebabkan penurunan daya ikat air dan kerusakan tekstur yang ditunjukkan dengan 

semakin berkurangnya hardness pada daging (Winarso,2003).  

 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa hari ke-0 mempunyai hardness sebesar 

1372,942, sedangkan pada hari ke-6 penyimpanan suhu dingin mempunyai hardness 

sebesar 1293,192. Pada hari ke-6 penyimpanan suhu beku mempunyai hardness sebesar 

1267,420. Berdasarkan penelitian Remington (2017) tentang pembekuan ikan, Widati 

(2008) tentang pembekuan daging sapi, dan Boonsumrej (2006) tentang pembekuan 

udang, diketahui bahwa pembekuan yang lambat akan menghasilkan kristal es yang 

berukuran besar yang dapat menurunkan kualitas tekstur produk karena terjadi kerusakan 

pada jaringan sel. Selama penyimpanan, hardness pada masing-masing perlakuan juga 

mengalami penurunan. Hal ini bisa dipengaruhi dari daging itu sendiri, ayam betina 

mempunyai tekstur yang lebih keras dibanding ayam jantan karena ayam betina 

mempunyai kandungan lemak yang lebih sedikit (Salakova et al., 2009). Pada penelitian 

Kim et al. (2015) tentang pembekuan daging babi, diketahui bahwa laju pembekuan lebih 

memberikan pengaruh terhadap tekstur produk dibanding proses thawing.  

 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa daging ayam mentah memiliki hardness 

sebesar 307,774. Berdasarkan penelitian Salakova et al. (2009), hardness daging ayam 
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mentah berkisar antara 200-300. Hardness daging ayam kukus mengalami peningkatan 

setelah proses pengukusan. Hal ini sudah sesuai dengan review Pathare & Roskilly 

(2016), proses memasak akan mempengaruhi tekstur dari daging karena adanya panas 

sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan struktural dan adanya denaturasi protein. 

 

4.3. Karakteristik Mikrobiologi Daging ayam kukus Selama Penyimpanan 

Analisis mikroba yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode Total 

Plate Count. Total Plate Count merupakan suatu metode pendugaan koloni suatu bahan 

pangan secara keseluruhan. Ditemukannya koloni pada bahan pangan menunjukkan 

bahwa terdapat mikroorganisme pada bahan pangan sehingga jumlah koloni yang tinggi 

menunjukkan adanya mikroorganisme dalam jumlah besar yang berbahaya ketika 

dikonsumsi. Namun, ada batasan yang berbeda – beda terhadap jumlah mikroorganisme 

yang aman ketika dikonsumsi sehingga hal ini harus diperhatikan. Daging ayam 

mempunyai kandungan nutrisi yang tinggi sehingga daging ayam merupakan media yang 

baik untuk pertumbuhan mikroorganisme sehingga daging ayam mudah mengalami 

kerusakan.  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan diketahui Aw pada daging ayam yaitu 

sebesar 0,98 pada daging ayam mentah dan 0,93 pada daging ayam kukus sehingga dapat 

dipastikan bahwa mikroorganisme yang kemungkinan besar akan tumbuh yaitu bakteri. 

CDC (2011) menambahkan bahwa mikroorganisme yang tumbuh pada cooked chicken 

yaitu bakteri. Faktor – faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme seperti 

kadar air, Aw, pH, suhu penyimpanan  (Fong, 2017). Semakin tinggi kadar air maka Aw 

akan semakin tinggi pula (mendekati 1). Aw yang semakin tinggi akan mempercepat 

kerusakan karena Aw yang tinggi merupakan kondisi yang cocok untuk pertumbuhan 

mikroorganisme.  

 

Setiap mikroorganisme memiliki batasan kondisi untuk dapat tumbuh dengan baik, salah 

satunya yaitu pH. Kondisi pH yang semakin mendekati netral yaitu pH 7 maka semakin 

mendukung mikroorganisme untuk dapat tumbuh (Fong, 2017).  Suhu pada saat memasak 

dapat mempengaruhi jumlah mikroba dalam makanan. Berdasarkan USDA (2011) suhu 

minimum untuk memasak ayam adalah 73,3oC.  
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Penyimpanan pada suhu beku merupakan penyimpanan yang  aman, karena pertumbuhan 

mikroba dapat ditekan. Meskipun pada penyimpanan suhu rendah dapat menghambat 

pertumbuhan mikroba, namun ada beberapa jenis mikroba yang masih dapat tumbuh. 

Berdasarkan suhunya, mikroba dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu mesofil, thermophil, 

psikrofil dan psikotroph.  

 

Suhu pertumbuhan mesofil 25°C - 40°C, suhu pertumbuhan thermophil di atas 50oC, suhu 

pertumbuhan psikrofil antara 0oC - 20oC dan suhu pertumbuhan psikotroph dapat tumbuh 

pada suhu yang sangat rendah berkisar antara -0,4oC – 5oC dan dapat tumbuh pada suhu 

yang tinggi yaitu 30 - 37oC (Abrar, 2013). Berdasarkan hasil pada penelitian dapat dilihat 

bahwa pada hari ke-0 baik penyimpanan dingin maupun beku tidak ada bakteri yang 

tumbuh. Pada hari ke-3 penyimpanan dingin terdapat bakteri sebanyak 4,33x102 CFU/g, 

sedangkan pada beku tidak terjadi pertumbuhan bakteri. Pada hari ke-7 penyimpanan 

dingin terdapat 1,083 x 103 CFU/g, sedangkan pada beku terdapat 8,25x102 CFU/g.  

 

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa penyimpanan beku dapat menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme lebih baik jika dibandingkan penyimpanan suhu dingin 

karena pada penyimpanan suhu beku terjadi proses pembekuan yang menyebabkan 

terbentuknya kristal es sehingga menurunkan jumlah air bebas. Air bebas digunakan 

mikroorganisme untuk tumbuh. Penyimpanan suhu rendah, terutama beku dapat 

memperpanjang umur simpan produk karena dapat menekan pertumbuhan 

mikroorganisme. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa selama proses 

penyimpanan terdapat pertumbuhan mikroorganisme. Aw pada kisaran 0,93 sangat cocok 

untuk pertumbuhan bakteri, kadar air yang tinggi dan pH mendekati netral merupakan 

lingkungan yang mendukung untuk pertumbuhan mikroorganisme (Fong, 2017). Proses 

thawing juga mengakibatkan pertumbuhan bakteri. Berdasarkan penelitian Umoafia dan 

Okoro (2018) tentang freeze-thaw pada babi, diketahui bahwa proses thawing 

mengakibatkan pertumbuhan mikroorganisme karena pada saat proses thawing terjadi 

peningkatan suhu pada produk yang meningkatkan kemungkinan mikroorganisme untuk 

dapat tumbuh. 
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4.4. Karakteristik Sensori Daging Ayam Kukus Selama Penyimpanan 

Analisis sensori adalah pengujian yang didasarkan pada indra manusia, pengujian ini 

biasanya melihat karakteristik dari produk seperti tekstur, warna, aroma, rasa, 

penampakan (Hayati et al., 2012). Penampakan pada produk menjadi faktor utama ketika 

konsumen akan membeli produk. Ketika memilih produk maka konsumen akan 

memperhatikan fisik dari produk terlebih dahulu. Pengujian sensori mempunyai fungsi 

untuk mengetahui tingkat penerimaan atau tingkat kesukaan konsumen terhadap 

formulasi produk, mengetahui adanya perbedaan pada produk maupun formulasi, dan 

mengetahui adanya perubahan selama penyimpanan (Hayati et al., 2012). Uji hedonik 

merupakan uji untuk mengetahui tingkat kesukaan pada produk dan untuk mengetahi 

adanya perbedaan pada produk dengan memberi skor terhadap sifat-sifat yang ditentukan 

(Lim, 2011).  

 

4.4.1. Warna 

Warna termasuk salah satu parameter yang penting yang dapat mempengaruhi minat atau 

ketertarikan konsumen terhadap suatu produk pangan.Warna dari suatu bahan pangan 

juga dipengaruhi oleh cahaya yang diserap dan dipantulkan oleh bahan pangan tersebut 

dan juga ditentukan oleh kejelasan warna, tingkat kecerahan, dan warna produk.  Uji 

hedonik terhadap warna daging daging ayam kukus didapatkan hasil rata – rata pada hari 

ke-0 yaitu 3,53. Pada hari ke-2 didapatkan hasil rata – rata pada penyimpanan suhu dingin 

dan beku berturut – turut yaitu 3,33 dan 3,47. Pada hari ke-4 didapatkan hasil rata – rata 

pada penyimpanan suhu dingin dan beku berturut – turut yaitu  3,03 dan 2,93. Pada hari 

ke-7 didapatkan hasil rata – rata pada penyimpanan suhu dingin dan beku berturut – turut 

yaitu 2,7 dan 3,27.  

 

Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa tingkat kesukaan tertinggi terdapat pada 

penyimpanan hari ke-0 yaitu sebesar 3,53 dan tingkat kesukaan terendah terdapat pada 

penyimpanan hari ke-7 pada suhu dingin yaitu sebesar 2,7. Daging daging ayam kukus 

pada hari ke-0 menunjukkan warna putih kekuningan sedangkan pada hari ke-7 terjadi 

perubahan warna menjadi lebih gelap. Semakin lama proses penyimpanan maka tingkat 

kesukaan konsumen terhadap warna semakin menurun. Hal ini disebabkan selama 

penyimpanan terjadi perubahan warna daging daging ayam kukus menjadi sedikit lebih 
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gelap. Fletcher et al., (2000) cooked meat mempunyai warna yang terang sehingga 

dianggap lebih menarik oleh konsumen.  

 

Pada hasil analisis data dengan menggunakan uji Kruskal Wallis diketahui bahwa nilai 

signifikansinya dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa ada beda 

nyata antara tingkat kesukaan terhadap warna daging daging ayam kukus dengan 

perlakuan lama penyimpanan dan suhu penyimpanan.  

 

4.4.2. Tekstur 

Berdasarkan hasil uji hedonik tekstur didapatkan rata-rata pada hari ke-0 yaitu 3,23. Pada 

hari ke-2 didapatkan hasil rata – rata pada penyimpanan suhu dingin dan beku berturut – 

turut yaitu 3,23 dan 3,33. Pada hari ke-4 didapatkan hasil rata – rata pada penyimpanan 

suhu dingin dan beku berturut – turut yaitu  3,07 dan 3,33. Pada hari ke-7 didapatkan hasil 

rata – rata pada penyimpanan suhu dingin dan beku berturut – turut yaitu 3,2 dan 3,27. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa tekstur dengan nilai tertinggi pada hari 

ke-2 dan ke-4 penyimpanan beku sebesar 3,33. Sedangkan tekstur dengan nilai terendah 

pada hari ke- 4 dingin sebesar 3,07. Semakin lama penyimpanan kualitas dari tekstur akan 

semakin berkurang karena kandungan pH yang semakin rendah menyebabkan terjadinya 

penurunan daya ikat air dan berpengaruh terhadap tekstur yang dihasilkan. Nilai 

pengujian terendah yaitu pada penyimpanan hari ke-4 suhu dingin menunjukkan bahwa 

tekstur daging ayam kukus masih disukai oleh konsumen. Daging yang empuk 

merupakan hal yang paling dicari oleh konsumen (Komariah et al., 2004) sehingga hal 

ini sudah sesuai dengan tekstur daging ayam kukus yang dihasilkan hingga pada hari 

penyimpanan ke-7 baik pada suhu penyimpanan dingin dan beku dapat dikatakan masih 

empuk sehingga masih disukai oleh konsumen. 

  

Pada analisis data dengan uji Kruskal Wallis menunjukkan bahwa nilai signifikansinya 

yaitu 0,690 yang berarti tidak ada beda nyata antara tingkat kesukaan terhadap tekstur 

daging ayam kukus dengan perlakuan lama penyimpanan dan suhu penyimpanan. Tidak 

adanya beda nyata dapat terjadi karena selama penyimpanan tidak terjadi perubahan yang 

signifikan pada tekstur dan masih terasa empuk sehingga masih disukai oleh konsumen. 
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4.4.3. Rasa 

Rasa merupakan syarat utama yang mennetukkan tingkat kesukaan konsumen terhadap 

produk yang ditawarkan. Berdasarkan hasil uji hedonik rasa didapatkan rata-rata pada 

hari ke-0 yaitu 3,37. Pada hari ke-2 didapatkan hasil rata – rata pada penyimpanan suhu 

dingin dan beku yaitu 3,4. Pada hari ke-4 didapatkan hasil rata – rata pada penyimpanan 

suhu dingin dan beku berturut – turut yaitu  3,17 dan 3,43. Pada hari ke-7 didapatkan hasil 

rata – rata pada penyimpanan suhu dingin dan beku berturut – turut yaitu 1,6 dan 3,27. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa uji hedonik rasa mempunyai nilai 

tertinggi pada hari ke-4 penyimpanan beku sebesar 3,43 dan nilai terendah pada hari ke- 

7 penyimpanan dingin. Pada hari ke-7 penyimpanan dingin mendapat nilai terendah 

dikarenakan aroma dari produk daging ayam kukus sudah tidak segar sehingga 

mempengaruhi psikologis panelis dalam menjawab. Rasa yang dihasilkan pada produk 

dipengaruhi oleh bau, rasa, dan rangsangan mulut (Hayati et al., 2012).  Pada analisis data 

dengan uji Kruskal Wallis menunjukkan bahwa nilai signifikansinya yaitu 0,000 yang 

berarti  ada beda nyata antara tingkat kesukaan terhadap rasa daging ayam kukus dengan 

perlakuan lama penyimpanan dan suhu penyimpanan. Adanya beda nyata pada produk 

diakibatkan selama penyimpanan terjadi penurunan kualitas aroma pada produk. 

 

4.4.4. Aroma 

Berdasarkan hasil uji hedonik aroma didapatkan rata-rata pada hari ke-0 yaitu 3,73. Pada 

hari ke-2 didapatkan hasil rata – rata pada penyimpanan suhu dingin dan beku berturut-

turut yaitu 3,57 dan 3,63. Pada hari ke-4 didapatkan hasil rata – rata pada penyimpanan 

suhu dingin dan beku berturut – turut yaitu  3,2 dan 3,53. Pada hari ke-7 didapatkan hasil 

rata – rata pada penyimpanan suhu dingin dan beku berturut – turut yaitu 1,93 dan 3,4. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa uji hedonik aroma mempunyai nilai 

tertinggi pada hari ke-0 sebesar 3,73 dan nilai terendah pada hari ke-7 penyimpanan 

dingin sebesar 1,93. Aroma pada suhu dingin tidak disukai karena selama penyimpanan 

di dingin aroma pada produk menjadi tidak segar. Terjadinya penurunan aroma selama 

penyimpanan dikarenakan adanya perrtumbuhan mikroorganisme pada produk. Pada 
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analisis data dengan uji Kruskal Wallis menunjukkan bahwa nilai signifikansinya yaitu 

0,000 yang berarti  ada beda nyata antara tingkat kesukaan terhadap aroma daging ayam 

kukus dengan perlakuan lama penyimpanan dan suhu penyimpanan. Adanya beda nyata 

pada produk diakibatkan selama penyimpanan terjadi penurunan kualitas aroma pada 

produk. 

  

4.4.5. Overall 

Berdasarkan hasil uji sensori overall dapat dilihat bahwa nilai tertinggi pada hari ke-0 

sebesar 3,5 sedangkan terendah pada penyimpanan hari ke-7 dingin sebesar 1,83. 

Penyimpanan hari ke-0 paling disukai karena produk pada hari ke-0 adalah produk yang 

masih segar sehingga dari tekstur, aroma, rasa, dan warna masih sangat baik, sedangkan 

setelah penyimpanan terjadi penurunan kualitas secara bertahap dan hal tersebut 

menunjukkan bahwa semakin lama disimpan maka kualitas akan semakin menurun. Pada 

analisis data dengan uji Kruskal Wallis menunjukkan bahwa nilai signifikansinya yaitu 

0,000 yang berarti  ada beda nyata antara tingkat kesukaan terhadap overall daging ayam 

kukus dengan perlakuan lama penyimpanan dan suhu penyimpanan. Adanya beda nyata 

pada produk menunjukkan bahwa tidak semua atribut daging ayam kukus dapat diterima 

oleh konsumen setelah dilakukan penyimpanan. 




