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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian angkak sebagai 

pewarna alami teradap produksi kornet ayam. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium 

Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Jambi, dari tanggal 9 Juni 2012 

sampai dengan tanggal 5 Juli 2012.  

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari daging ayam, kaldu blok air 

dingin,  bawang merah, garam, kentang, lada halus tepung, telur dan angkak. Alat yang 

digunakan yaitu panci, food processor, kompor, pisau, sendok, baskom, alumunium foil, 

termometer bimental, plastik pembungkus mangkok dan mangkok, timbangan.   

 Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) dengan 4 (empat) perlakuan level pemberian angkak dan 4  kelompok 

sebagi ulangan. 

 Peubah yang diamati adalah nilai  pH , daya ikat air, susut masak dan rendemen. Dari 

hasil analisis sidik ragam menyatakan bahwa penambahan angkak 0-1,5% tidak berpengaruh 

terhadap nilai pH, daya ikat air, dan rendemen, namun berpengaruh nyata terhadap susut 

masak. 

 Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian  angkak sebagai pewarna 

alami terhadap produksi kornet ayam sampai level 1,5% tidak berpengaruh nyata terhadap 

nilai pH, daya ikat air, dan rendemen, namun berpengaruh terhadap susut masak. 

 

Kata kunci : Angkak, Produksi, Kornet ayam  

Keterangan : 1) Pembimbing Utama 

 2) Pembimbing Pendamping 

 

PENDAHULUAN 

 

Daging adalah jaringan otot yang diperoleh dari hewan  dan merupakan salah satu 

bahan pangan asal hewani, daging diperoleh dengan cara pemotongan ternak, di Indonesia 

daging yang banyak banyak dikonsumsi adalah daging ayam dan daging sapi. Daging mudah 

mengalami kerusakan akibat terkontaminasi oleh mikroba, maka diperlukan pengolahan agar 

daya simpan daging lebih lama. Usaha yang dilakukan untuk memperpanjang masa simpan 

daging antara lain adalah dengan melakukan pengolahan. 

Daging dapat diolah dengan cara dimasak, digoreng, dipanggang, disate, diasap, atau 

diolah menjadi produk lain yang menarik antara lain daging abon, bakso, dendeng dan kornet. 

Salah satu produk olahan daging yang sudah dikenal dan diterima oleh masyarakat adalah 

kornet. Kornet umumnya dibuat dari daging sapi dan daging ayam. Kornet juga merupakan  

hasil olahan daging sapi dengan kentang sebagai bahan pengikat, serta bumbu-bumbu berupa 

bawang merah, kaldu, garam, merica dan natrium nitrit. 
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Kornet yang banyak dijual dipasaran pada umumnya dibuat dari daging sapi dan 

daging ayam. Kornet yang dibuat dari dagung ayam berwana pucat sehingga kurang disukai 

oleh konsumen, jadi oleh karena itu untuk membuat  kornet dengan menggunakan daging 

ayam segar agar warnanya lebih menarik (merah) dapat digunakan angkak sebagai pewarna 

alami makanan. Angkak adalah beras yang difermentasi oleh kapang sehingga 

penampakannya berwarna merah. Angkak merupakan salah satu pigmen penghasil warna 

merah yang diperoleh dari proses fermentasi beras kapang (Monascus purpureus). Angkak 

merupakan pewarna alami yang memberi warna kemerahan pada produk. Angkak 

mempunyai kondisi pH yang asam sehingga bisa berpengaruh terhadap produksi, Nilai pH 

yang mempengaruhi terhadap nilai produksi yang dihasilkan, 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dilakukan penelitian dengan tujuan  ingin 

mengetahui  pengaruh pemberian angkak sebagai pewarna alami terhadap produksi kornet 

daging ayam dan mengetahui level penambahan angkak yang paling optimal terhadap 

produksi kornet daging ayam. 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Jambi, dari tanggal  9 Juni 2012 sampai dengan tanggal 5 Juli 2012. 

 

Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari daging ayam, kaldu blok air 

dingin,  bawang merah, garam, kentang, lada halus tepung, telur dan angkak. Alat yang 

digunakan yaitu panci, food processor, kompor, pisau, sendok, baskom, alumunium foil, 

termometer bimental, plastik pembungkus mangkok dan mangkok, timbangan.   

 

Prosedur Kerja    

             
Daging ayam dihaluskan               Nilai pH Daging 

 

di tambah Pencampuran bahan 

 

                          Haluskan bahan dalam food processor                 Nilai pH Adonan 

            

Masukkan adonan kedalam cetakan 

 

Kukus kornet ayam sampai suhu 84
0
 - 86

0
C 

        

     

                                                  Kornet ayam 

    

 

 

Gambar 1. Diagram alur proses pembuatan kornet 

 

 

Peubah yang diamati yaitu : 

 

Nilai pH Adonan 

 Nilai pH diukur dengan alat berupa pH meter.  

Rendemen 
Susut Masak 
Daya Ikat Air 
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Daya Ikat Air 

Pengukuran daya ikat air diukur dengan metode Hamm(1981) dalam Soeparno 

(1994), sampel diambil 0,3 g diletakkan diatas kertas saring diantara dua plat baja, kemudian 

dibebani seberat 36 kg selama 5 menit.  

 

Susut masak ( cooking loss) 

 Susut masak  merupakan selisih antara kornet yang dihasilkan dikurang dengan semua 

bahan yang di gunakan dibagi dengan jumlah kornet yang dihasilkan dan dikali dengan 

seratus persen.  

 

Rendemen 

 Rendemen kornet diperoleh dari penimbangan bobot kornet yang dihasilkan dibagi 

dengan bahan utama (daging ayam) dikali seratus persen (Sunarlim,R, 1992).  
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh data rataan nilai Kornet yang terdapat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Rataan rendemen, susut masak, daya ikat air, dan nilai pH sesuai    perlakuan 

Peubah 
Perlakuan 

P1 P2 P3 P4 

pH Adonan  5.69
a 

5.69
a 

5.68
a 

5.72
a 

Daya Ikat Air (%) 4.80
a 

8.76
a 

7.88
a 

7.88
a 

Susut Masak (%) 24.38
a 

 23.24
b 

22.31
bc 

21.61
c 

Rendemen (%) 197.33
a 

200.67
a 

203.50
a 

205.66
a 

     

Ket: Notasi  Pada huruf yang berbeda pada garis yang sama menunjukan perbedaan yang 

nyata 

 

Nilai pH 

 Berdasarkan hasil analisis sidik ragam menunjukkan  bahwa perlakuan dengan 

penambahan angkak dari 0% hingga 1,5% tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap nilai 

pH pada adonan kornet. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pH adonan tidak dipengaruhi oleh 

nilai pH angkak yang rendah, nilai pH angkak yang di peroleh sekitar 4,26. Selain dari Nilai 

pH angkak, Nilai  pH daging yang rendah sekitar 5,29 juga tidak mempengaruhi nilai pH 

adonan. Nilai pH normal daging ayam broiler berkisar antara 5,96 sampai 6,07 (Van Laack et 

al., 2000).  

Penambahan angkak hingga level 1,5% kedalam adonan tidak mempengaruhi nilai pH 

adonan. Dimana nilai pH daging merupakan pertimbangan utama di dalam proses pengolahan 

daging. Karena dalam kondisi proses pengolahan daging kemampuan mengikat air 

merupakan faktor mutu yang penting dan diperbaiki oleh nilai pH yang tinggi. Hal ini 

disebabkan karena protein sarkoplasma dari otot sangat mudah rusak dalam suasana asam dan 

cenderung untuk kehilangan daya ikat air (DIA) pada pH di bawah 6,2 (Buckle, 1987). 
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Daya Ikat Air 

 Beradasarkan hasil analisis sidik ragam diperoleh bahwa semua perlakuan tidak 

berpengaruh nyata (P> 0,05) terhadap daya ikat air kornet yang dihasilkan. Hal ini 

kemungkinan disebabkan karena angkak tidak berpengaruh terhadap  nilai pH sehingga 

pemberian tidak berpengaruh terhadap daya ikat air tidak berpengaruh, daya ikat air  yang 

diperoleh berkaitan dengan nilai pH. Artinya apabila nilai pH tinggi maka daya ikat air yang 

diperoleh akan tinggi begitu pula sebaliknya apabila nilai pH rendah maka daya ikat air yang 

dihasilkan akan rendah. 

  Nilai daya ikat air pada perlakuan P1 hingga P4 menghasilkan nilai rata-rata sebesar 

4,797%, 8,755%, 7,877%, 7,877%. Daya ikat air terendah adalah P1 (4,797%) dan daya ikat 

air tertinggi pada P2 (8,755%).. Menurut penelitian Sunarlim bahwa kadar air kornet berkisar 

antara 59,52% sampai dengan 73,93% dengan rataan 68,68%. Daya ikat air juga dipengaruhi 

oleh pH daging (Alvarado dan McKee, 2007), air yang tertahan di dalam otot meningkat 

sejalan dengan naiknya pH, walaupun kenaikannya kecil (Bouton et al. 1971). Daya ikat air 

mempunyai hubungan positif dengan nilai pH daging (Allen et al., 1998). 
 

Susut Masak 

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa penambahan angkak 

terhadap produksi kornet dari 0% sampai dengan 1,5% berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap 

susut masak kornet yang dihasilkan. Susut masak kornet pada perlakuan P1 hingga P4 

menghasilkan nilai rata-rata sebesar 24,377%, 23,237%, 22,312%, dan 21,612%. Susut 

masak terendah terdapat pada P4 (21,612%) dan susut masak tertinggi pada P1 (24,377%).  

Pada Tabel 1 berdasarkan hasil uji jarak duncan bahwa nilai P1 berpengaruh terhadap 

P2 namun P2 tidak berpengaruh terhadap P3 tetapi P2 berpengaruh terhadap P4 sedangkan 

P3 tidak berpengaruh terhadap P4 . Hal ini diduga dengan pemberian angkak dapat 

mempengaruhi susut masak kornet, semakin tinggi pemberian angkak, P1, P2, P3 dan P4 

maka susut masak yang dihasilkan menurun. Dan pada perlakuan P4 yang paling rendah nilai 

susut masak yang dihasilkan. 

Beberapa faktor lain yang juga berkaitan dengan susut masak kornet adalah proses 

pemasakan, dimana air yang ada pada kornet memngalami pengeluaran akibat menurunnya 

daya ikat air (DIA). Kondisi ini akibat terjadinya denaturasi protein pada saat pemasakan, 

(Bouton dan Harris, 1972; melalui Soeparno, 1994). Demikian pula pada saat pemasakan, 

zat-zat makanan yang ada pada kornet mengalami berbagai reaksi dan degradasi, terutama 

pada zat-zat makanan yang tidak tahan dan kurang stabil akibatnya sebagian zat-zat makanan 

akan terurai menjadi zat yang lebih sederhana. 

 

Rendemen 

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa penambahan angkak sampai 1,5 %, 

tidak berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap rendemen kornet (lampiran 4). Hal ini diduga 

karena waktu dan suhu pemasakan yang relatif sama sehingga perlakuan tidak berpengaruh 

nyata terhadap rendemen kornet. Selain dari itu dikarenakan pada perlakuan rendemen 

dengan penambahan angkak 0-1,5% juga tidak memmpengaruhi nilai pH dan daya ikat air. 

Rendemen berkaitan erat dengan nilai pH dan daya ikat air, apabila nilai pH tinggi maka daya 

ikat air tinggi dan rendemen yang dihasilkan akan tinggi.. Bahan pengisi yang digunakan 

mengandung lebih banyak mengandung karbohidrat. Walaupun tepung tidak mempunyai 

kemampuan dalam mengemulsi daging tetapi mempunyai kemampuan untuk mengikat air. 

Rendemen perlakuan P1 hingga P4 tidak berpengaruh nyata diduga karena daya ikat 

air (DIA) dari adonan maupun produksi kornet tidak berbeda nyata. Daya ikat air adalah 
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kemampuan adonan maupun produksi kornet dalam mengikat air. Air yang terikat akan 

mempengaruhi jumlah produk akhir. Artinya bila daya ikat air tinggi maka rendemen yang 

dihasilkan tinggi begitupun sebaliknya apabila daya ikat air rendah maka nila rendemen akan 

rendah karena air merupakan komponen dari rendemen. Disamping itu daya ikat air 

dipengaruhi oleh nilai pH (Forrest, et al., 1975).  

Rendemen merupakan salah faktor yang penting, karena merupakan hasil akhir dari 

produkatau presentase produk dari bahan utama. Menurut Hardjosubroto dan Astuti (1983) 

rendemen merupakan keuntungan atau kelebihan penghasilan suatu proses produksi. 

 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian  angkak sebagai pewarna 

alami terhadap produksi kornet ayam sampai level 1,5% tidak berpengaruh nyata terhadap 

nilai pH, daya ikat air, dan rendemen. Namun berpengaruh terhadap susut masak. 
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