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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kandungan gizi dari daging sapi yang 

penting bagi tubuh dan banyaknya masyarakat yang melakukan pemasakan 

terlalu lama untuk mendapatkan kualitas daging yang baik. Buah nanas 

mengandung enzim proteolitik yakni enzim bromelin yang dapat meningkatkan 

kadar protein daging sapi. Enzim bromelin dapat memecah ikatan peptida 

sehingga dapat dimanfaatkan untuk melunakkan daging. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian variasi konsentrasi dan lama 

perendaman daging sapi dengan sari buah nanas terhadap kadar protein dan 

organoleptik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan 

Acak Lengkap (RAL). Faktor tersebut yaitu konsetrasi buah nanas (10 ml, 15 ml, 

20 ml) dan lama perendaman (30 menit, 60menit , 90 menit) dengan 16 taraf 

perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian sari buah nanas 

berpengaruh pada kadar protein pada daging sapi. Hasil kadar protein terendah 

pada perlakuan N0P1 dengan kadar protein 10,5 % dan kadar protein tertinggi 

terdapat pada perlakuan N3P2 dengan kadar protein mencapai 19,5 %. Daging 

sapi dengan perlakuan N3P3 memiliki tekstur yang paling lunak 

Kata kunci: daging sapi, buah nanas, uji protein, uji organoleptik 

 

PENDAHULUAN  

Daging merupakan bahan makanan hewani yang digemari oleh seluruh 

lapisan  masyarakat  karena  rasanya  lezat  dan  mengandung  nilai  gizi  yang 

tinggi. Daging merupakan sumber protein yang tinggi, protein ini disebut sebagai 

asam amino esensial, asam amino ini sangat penting dan merupakan protein yang 

dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu daging juga mengandung karbohidrat, lemak, 

mineral, fosfor, vitamin dan kalsium. Soeparno (1992) mengemukakan bahwa 



daging didefinisikan sebagai semua jaringan hewan dan semua produk hasil 

pengolahan jaringan-jaringan dari bagian tubuh hewan yang dapat dikonsumsi 

serta tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang memakannya.  

Silaban (2009) mengemukakan bahwa kualitas dari daging dipengaruhi 

oleh cara memasaknya. Daging yang  terlalu lama dalam proses pemanasan akan 

menyebabkan kandungan proteinnya berkurang. Pengempukan daging terkadang 

disertai dengan pelarutan sebagian dari protein daging, dengan kata lain 

keempukan daging dapat dilihat dari dua parameter yakni dari uji fisik dari serat 

daging dan dari uji biokimia  yaitu protein terlarut. Dengan demikian proses 

pemasakan berpengaruh terhadap kualitas mutu daging.  

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Silaban dengan judul Studi 

Pemanfaatan Enzim Papain Getah Buah Pepaya untuk Melunakkan Daging 

menyatakan bahwa pelunakan daging secara kimia dapat dilakukan melalui dua 

cara yakni secara enzimatis dan non enzimatis, secara enzimatis dapat 

menggunakan enzim protease (Proteolitik) sedangkan secara non enzimatis dapat 

mengguanakan asam. Pelunakan menggunakan asam ini sering dilakaukan, baik 

dirumah maupun di restoran, hanya saja dapat mengurangi nilai gizinya karena 

sebagian protein dapat terdenaturasi atau rusak oleh asam. Enzim proteolitik 

merupakan enzim yang dapat memeceh protein sehingga dapat melunakkan 

daging. Enzim proteolitik akan menghidrolisis daging sehingga daging akan 

mengendur dan akan menjadi lebih empuk. Enzim proteolitik secara alami dapat 

dijumpai pada buah nanas, pepaya, jeruk dan lain-lain. 

Nanas merupakan buah yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Nanas 

mengandung vitamin C, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2 dan mikronutrien 

yang dibutuhkan tubuh yakni kalium, kalsium, fosfor, serat, zat besi, karbohidrat, 

lemak, protein dan energi (Astawan, 2008). Penelitian Utami dkk (2011) 

Menunjukkan bahwa penambahan bromelin yang didapatkan dari sari  buah 

nanas dapat meningkatkan keempukan (daya tarik dan daya putus), ph, daya ikat 

air dan menurunkan susut masak daging itik afkir. Dengan demikian pemberian 

sari nanas pada daging itik afkir dapat meningkatkan kualitas dari daging itik 

afkir. 



Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa buah nanas dapat 

dimanfaatkan untuk melunakkan daging. Guna mengetahui kandungan protein 

pada daging setelah dilunakkan dengan sari buah yang mengandung enzim 

proteolitik maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian tentang: UJI 

KADAR PROTEIN DAN ORGANOLEPTIK DAGING SAPI REBUS YANG 

DILUNAKKAN DENGAN SARI BUAH NANAS ( Ananas comosus). 

 

METODE PENELITIAN  

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan januari 2012 di Laboratorium 

Pangan Gizi Program Studi Gizi dan Laboratorium Kimia Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) percobaan faktorial yaitu konsentrasi nanas (10 ml, 15 ml 

dan 20 ml) dan dengan lama perendaman (30 menit, 60 menit, 90 menit) dengan 

16 perlakuan kombinasi. 

1. Faktor I : Konsetrasi Buah Nanas  

N0 : Tanpa penambahan sari buah nanas 

N1 : Sari buah nanas sebanyak 10 ml 

N2 : Sari buah nanas sebanyak 15 ml 

N3 : Sari buah nanas sebanyak 20 ml 

2. Faktor II : Waktu perendaman (P) 

P0 : Tanpa perendaman  

P1 : Waktu perendaman 30 menit  

P2 : Waktu perendaman 60 menit  

P3 : Waktu perendaman 90 menit  

Tabel 1. Rancangan Percobaan  

N 
 
P 

N0 N1 N2 N3 

P0 N0P0 N1P0 N2P0 N3P0 
P1 N0P1 N1P1 N2P1 N3P1 
P2 N0P2 N1P2 N2P2 N3P2 
P3 N0P3 N1P3 N2P3 N3P3 



 Tekhnik pengumpulan data dengan menguji kadar protein daging 

sapi menggunakan alat spektrofotometer dan pengujian sifat organoleptik dari 

daging sapi menggunakan 15 panelis.data yang diperoleh di analisis dengan 

deskriptif kualitatif. 

 

HASIL PENELITIAN  
1. Uji Kadar Protein  

Berdasarkan dari uji kadar protein daging sapi yang dilunakkan dengan 

sari buah nanas (Ananas comosus), diperoleh hasil data sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Kadar Protein (%) Pada Daging Sapi Yang Dilunakkan 
Dengan Sari Buah Nanas (Ananas comosus). 

Perlakuan Ulangan (Kadar Protein (%)) Rata-rata 
1 2 

N0P0 12,6 9,8 11,2 
N0P1 9,8 10,3 10,5* 
N0P2 10 12,8 11,4 
N0P3 15,3 16,3 15,8 
N1P0 13 11,7 12,35 
N1P1 13,8 15,0 14,4 
N1P2 13,5 12,4 12,95 
N1P3 14,8 18,2 16,5 
N2P0 16,1 11,7 13,9 
N2P1 14,8 16,5 15,65 
N2P2 17,1 18,0 17,55 
N2P3 18,6 17,8 18,2 
N3P0 14,8 14,1 14,45 
N3P1 13,6 12,9 13,25 
N3P2 20,4 18,6 19,5** 
N3P3 16,6 15,6 16,1 

Keterangan :  
*Kadar protein terendah  
** Kadar protein tertinggi  

2. Uji Organoleptik 

Dari hasil uji oraganoleptik yang dilakukan oleh 15 orang panelis 

didapatkan hasil sebagai berikut: 

 

 

 



Tabel 4.10 Data Hasil Uji Organoleptik Daging Sapi yang Dilunakkan 

dengan Sari Buah Nanas (Ananas comosus).  

Perlakuan Organoleptik Rata-rata Keterangan 

N0P0 Warna 1.53 Terang kehitaman 
Aroma 3** Aroma khas daging 
Takstur 1.53 Agak alot  

N0P1 Warna 1.33 Gelap kehitaman 
Aroma 2.93 Aroma khas daging 
Takstur 1.26* Alot  

N0P2 Warna 2.07 Terang kehitaman  
Aroma 2.87 Aroma khas daging  
Takstur 2.2 Agak a lot 

N0P3 Warna 1.07* Gelap kehitaman  
Aroma 2.87 Aroma khas daging  
Takstur 1.47 Alot  

N1P0 Warna 2.33 Terang kehitaman  
Aroma 2.87 Aroma khas daging 
Takstur 2.47 Agaak a lot 

N1P1 Warna 2.6 Agak putih kehitaman 
Aroma 2.87 Aroma khas daging 
Takstur 2.47 Agak a lot 

N1P2 Warna 2.53 Agak putih kehitaman  
Aroma 2.8 Aroma khas daging 
Takstur 2.47 Agak a lot 

N1P3 Warna 2.87** Agak putih kehitaman  
Aroma 2.93 Aroma khas daging 
Takstur 2.4 Agak a lot 

N2P0 Warna 2.67 Agak putih kehitaman  
Aroma 2.73* Aroma khas daging 
Takstur 3.13 Agak empuk 

N2P1 Warna 3.8** Putih terang 
Aroma 2.87 Aroma khas daging 
Takstur 3.27 Agak empuk  

N2P2 Warna 3.27 Agak putih kehitaman  
Aroma 2.73 Aroma khas daging 
Takstur 2.53 Agak empuk 

N2P3 Warna 3.8** Putih terang 
Aroma 2.8 Aroma khas daging 
Takstur 3.27 Agak empuk 

N3P0 Warna 2.8 Agak putuih kehitaman  
Aroma 2.8 Aroma khas daging 
Takstur 2.73 Agak empuk  



N3P1 Warna 3.53 Putih terang 
Aroma 2.8 Aroma khas daging 
Takstur 3.2 Agak empuk  

N3P2 Warna 1.93 Terang kehitaman  
Aroma 2.87 Aroma khas daging 
Takstur 2.2 Agak a lot 

N3P3 Warna 2.87 Agak putih kehitaman  
Aroma 2.73 Aroma khas daging  
Takstur 3.46** Agak empuk 

Keterangan :  
*Kadar protein terendah  
** Kadar protein tertinggi  
 

PEMBAHASAN HASIL 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap daging sapi dengan 

perlakuan pemberian sari nanas sebagai pelunak daging, menunjukkan bahwa 

pemberian variasi konsentrasi sari nanas dan lama perendaman berpengaruh pada 

kadar protein daging sapi. Pada  tabel 4.1 dapat dilihat bahwa kadar protein 

tertinggi terdapat pada perlakuan N3P2 yakni penambahan sari nanas dengan 

konsentrasi 20 ml dengan lama perendaman 60 menit dan memiliki kadar protein 

sebesar 19,5. Meningkatnya kandungan protein ini disebabkan karena 

penambahan sari buah nanas pada daging sapi. Buah nanas merupakan buah yang 

mengandung enzim bromelin. Bromelin termasuk golongan protease yang dapat 

dihasilkan oleh sari buah nanas dan memiliki keistimewaan yakni dapat 

memutuskan ikatan peptida dan protein. (Utami dan Pudjomartatmo, 2011). 

Bromelin merupakan enzim proteolitik seperti halnya renin, papain dan fisin 

yang memiliki sifat menghidrolisa protein dan menggumpalkan susu. Dengan 

demikian penambahan sari buah nanas pada daging sapi akan memutuskan ikatan 

peptida pada daging sapi dan membuat daging menjadi lebih lunak serta dapat 

meningkatkan kandungan kadar protein pada daging sapi (Sebayang, 2006).  

Sedangkan kadar protein terendah terdapat pada perlakuan N0P1 yakni 

penambahan sari nanas dengan konsentrasi 0 dengan didiamkan selama 30 menit 

sehingga didapatkan hasil kadar protein sebesar 10,5. Hal ini disebabakan pada 

perlakuan ini merupakan kontrol dimana daging sapi tidak diberikan sari nanas 

sehingga protein pada daging sapi larut pada saat pemanasan atau terjadi 



denaturasi pada daging sapi. Seperti yang dijelaskan oleh poedjiadi (2009) bahwa 

beberapa jenis protein sangat peka terhadap perubahan lingkungan, suatu protein 

melakukan aktivitas biokimiawi yang menunjang kebutuhan tubuh. Aktivitas ini 

banyak tergantung pada struktur dan konformasi molekul protein yang tepat. 

Apabila konformasi molekul tersebut berubah, misalnya oleh perubahan suhu, 

pH atau karena terjadinya suatu reaksi dengan senyawa lain, ion-ion logam, maka 

aktivitas biokimianya akan berkurang. Denaturasi merupakan suatu aktivitas 

perubahan konformasi alamiah menjadi konformasi  yang tidak menentu.  

Kandungan protein daging sapi pada penelitian ini mengalami denaturasi 

karena pengaruh perubahan lingkungan yakni pada saat daging sapi dimasak 

selama 15 menit sehingga protein daging sapi larut pada proses pemanasan. Hal 

lain yang dapat mempengaruhi penurunan kadar protein daging sapi adalah 

karena faktor rasa dari sari nanas tersebut adalah asam, seperti yang telah 

dijelaskan diatas bahwa protein dapat megalami denaturasi jika megalami 

perubahan pH, dengan pH yang asam maka akan menyebabkan protein dapat 

larut dalam keasaman tersebut yakni pada saat perendaman daging sapi pada sari 

nanas terlalu lama. Faktor lain penyebab rendahnya kadar protein ini adalah 

terhentinya proses pemecahan peptida yang dilakukan oleh enzim bromelin pada 

sari nanas, pada saat enzim bromelin baru memecah ikatan peptida pada sebagain 

daging harus dihentikan dan daging mengalami proses pemasakan dengan 

demikian proses pemecahan ikatan peptide tersebut kurang sempurna sehingga 

kadar protein yang dihasilkan tidak maksimal. 

Menurut badan ketahanan pangan dan penyuluhan Provinsi DIY (Lihat 

lampiran 2) daging sapi segar memiliki kadar protein sebesar 18,8 %, dengan 

demikian penambahan sari nanas maka akan membuat kadar protein dari daging 

sapi segar menjadi meningkat hal ini dapat dilihat pada hasil uji Anova dengan 

menggunakan program spss dengan metode Kruskall-Wallis menunjukkan bahwa 

Asymp. Sig. dari variasi sari nanas yakni 0,14 dan lama perendaman yakni 0,20, 

dengan demikian dapat diambil keputusan bahwa Asymp. Sig. < 0,050 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa penambahan sari nanas dan lama perendaman yang 

berbeda menyebabkan adanya pengaruh terhadap kadar protein pada daging sapi. 



Semakin banyak konsentrasi nanas yang diberikan dan dengan waktu 

perendaman yang tepat pada daging sapi maka akan menyebabkan daging sapi 

menjadi semakin lunak dan kandungan proteinnya semakin tinggi. Dalam 

penelitian ini daging sapi yang direndam dengan sari nanas dalam waktu 

perendaman maksimal yakni 90 menit mengalami penurunan kadar protein, hal 

ini desabakan perendaman selama lebih dari 60 menit akan menyebabkan kadar 

protein pada daging sapi larut (Nugrahaini, 2004).  

Pada penelitian ini lama perendaman yang baik adalah 60 menit, jika 

melebihi waktu tersebut maka kadar protein akan semakin menurun karena larut 

dalam sari nanas. Dari penelitian yang dilakukan oleh utami (2011), penambahan 

sari nanas 15% dan waktu pemasakan 60 menit menghasilkan kualitas daging itik 

afkir yang terbaik. 

Daging merupakan salah satu bahan makanan asal ternak yang kaya akan 

protein, zat besi dan bebrapa vitamin penting terutama vitamin B. Selain nilai 

gizinya masyarakat menilai daging tersebut dari sifat-sifatnya seperti keempukan, 

rasa, aroma, warna dan sari minyaknya. Daging dipisahkan dalam bentuk potong-

potongan tanpa tulang, pembagian potongan daging tersebut mengikuti aturan 

tertentu dan masing-masing potongan mempunyai ciri khas dan kwalitas 

tersendiri dalam pengolahan. Dengan demikian pada penelitian ini diperlukan 

adanya uji organoleptik dengan maksud untuk mengetahui kwalitas dari daging 

tersebut. 

Berdasarkan hasil uji organoleptik yang telah diisi oleh 15 orang kuisioner 

yang terdiri dari masyarakat sekitar kampus dengan faktor penilaian yang 

meliputi warna, aroma dan tekstur pada produk daging sapi yang dilunakkan 

dengan sari buah nanas (Ananas comosus) mendapatkan hasil sebagai berikut: 

a. Warna  

Dari hasil uji rerata diperoleh hasil tertinggi pada N2P1 (Sari nanas 15 ml 

dan lama perendaman 30 menit)  dan N2P3  (Sari nanas 15 ml dan alama 

perendaman 90 menit)  yaitu memiliki nilai  3,8 dengan warna putih terang dan  

hasil terendah terdapat pada N0P3 (Sari nanas 0 ml dan didiamkan selama 90 

menit) dengan nilai 1.07 dengan warna gelap kehitaman, dengan demikian dapat 



disimpulkan bahwa daging yang sudah dimasak dan memilki warna terang akan 

memiliki kualitas yang baik. Perubahan warna yang terjadi pada daging sapi 

disebabkan sari nanas yang diserap oleh daging dalam proses perendaman, 

dengan semakin tinggi konsentrasi sari nanas yang ditambahkan pada daging sapi 

maka akan membuat warna daging sapi akan berwarna putih terang. 

b. Aroma  

Dari hasil organoleptik  uji  aroma didapatkan hasil tertingggi pada N0P0 

(Sari nanas 0 ml dan didiamkan selama 0 menit)  dengan nilai 3 dan hasil 

terendah terdapat pada N2P0 (Sari nanas 15 ml dan tanpa perendaman) dengan 

nilai 2.73, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semua daging yang telah 

diolah dan mengalami proses perebusan akan mengelurkan aroma khas daging 

walaupun pada saat daging sebelum dimasak direndam dengan sari buah nanas.   

c. Tekstur  

Pada uji tekstur didapatkan hasil tertinggi pada N3P3 (Sari nanas 20 ml dan 

lama perendaman 90 menit) dengan nilai 3.47 dengan nilai terendah pada 

perlakuan N0P1(Sari nanas 0 ml dan didiamkan selama 30 menit) dengan nilai 

1,26, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin banyak volume 

konsentrasi esktrak nanas dan semakin lama perendaman yang diberikan pada 

daging sapi maka akan menyebabkan daging menjadi lebih empuk.  

 

 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh penambahan sari buah nanas (Ananas comosus) sebagai 

bahan alami pelunak daging. 

2. Ada pengaruh pemberian variasi konsentrasi sari buah nanas              

(Ananas comosus) dan lama perendaman terhadap kandungan protein dan 

sifat organoleptik pada daging sapi. 

SARAN 



1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang cara pelunakan daging sapi 

tanpa mengurangi kadar protein yang ada dalam daging sapi. 

2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang konsentrasi dan lama 

perendaman yang tepat untuk medapatkan daging sapi yang berkualitas baik. 
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