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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data hasil pengaruh penambahan minyak ikan, tepung 

tomat, dan essential oil cengkeh terhadap kualitas daging dada 

itik hibrida yang meliputi kadar air, pH, water holding 

capacity (WHC), cooking loss dapat dillihat pada Tabel 3.  

Tabel 3. Pengaruh perlakuan terhadap kualitas daging dada itik 

hibrida 

Perlakuan 

Variabel yang diamati 

Kadar Air 

(%) 
pH WHC (%) 

Cooking 

Loss (%) 

P0 79,00±0,816 5,55±0,08 21,75±4,03 21,5±4,79 

P1 78,75±1,258 5,58±0,13 22,75±6,85 24,5±2,51 

P2 78,25±0,957 5,59±0,12 17,50±2,89 24,7±1,25 

P3 76,75±3,095 5,67±0,07 16,00±5,10 24,0±0,81 

P4 78,75±1,258 5,51±0,15 15,25±5,62 24,5±3,87 

Keterangan: P0 = Pakan basal 100%; P1 = Pakan Basal + 

Zn Bacitracin 0,02%; P2 = Pakan basal + 

1% MI; P3 = Pakan basal + 1% MI + 1% 

TT; P4 = Pakan basal + 1% MI + 1% TT + 

100ppm EOC. 

4.1. Pengaruh Perlakuan terhadap Kadar Air 

Analisis ragam kadar air daging itik hibrida 

diperlihatkan pada Lampiran 7. Berdasarkan Tabel 3 rataan 

kadar air tersebut menunjukkan pengaruh yang tidak nyata 

(P>0,05) hal ini menunjukkan bahwa penambahan minyak 

ikan, tepung tomat, dan essential oil cengkeh tidak 

mempengaruhi nilai kadar air daging itik. Kadar air daging 

yang tertinggi sampai terendah yaitu P0 (79,00±0,816), P1 



32 

 

(78,75±1,258), P4 (78,75±1,258),  P2 (78,25±0,957), dan P3 

(76,75±3,095). Kadar air tertinggi pada P0 (79,00±0,813), 

sedangkan terendah P3 (76,75±3,095). Nilai kadar air pada 

perlakuan berkisar antara 76,75-79,00%, menurut Lawrie dan 

Ledward (2006) rataan kadar air daging berada kisaran normal 

yaitu 65-80%. P3 memiliki kadar air terendah dibanding 

dengan perlakuan lainnya hal ini disebabkan karena 

kandungan asam lemak omega-3 pada minyak ikan. Rusmana 

(2000) membuktikan bahwa suplementasi minyak ikan yang 

merupakan sumber asam lemak omega-3 ke dalam pakan 

ayam kampung ternyata dapat meningkatkan kandungan asam 

lemak EPA, DHA dan asam lemak omega-3 total karkas. 

Adanya perbedaan kadar air daging dapat dipengaruhi oleh 

kandungan lemak intramuskular, karena kadar akumulasi 

lemak yang tinggi dapat melonggarkan ikatan struktur jaringan 

daging sehingga banyak air yang terbebas. Kandungan lemak 

daging mempunyai korelasi negatif dengan kandungan air 

daging, sehingga semakin tinggi kadar lemak daging akan 

menyebabkan kadar air yang rendah (Kasrad, 2006).  

Dedy dan Nurheni (1992) menjelaskan bahwa 

menurunnya kadar air daging dada itik maka kemampuan 

protein untuk mengikat air juga menurun. Hal tersebut 

berkaitan dengan nilai susut masak, suhu panas menyebabkan 

kandungan protein dalam daging teregradasi terjadi 

penyusutan berat daging. Penyusutan berat setelah proses 

perebusan dapat berkurang atau hilangnya kadar air akibat 

suhu. Kadar air pada perlakuan lebih tinggi dari yang di 

laporkan Hafifah (2014) yaitu sebesar 75,04–76,48%. Kadar 

air yang diperoleh Hafifah lebih rendah karena itik yang 

diteliti umurnya lebih tua yaitu 7 minggu, sedangkan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah itik umur 6 minggu. Hal 

ini terjadi karena semakin tua umur ternak kadar airnya akan 
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semakin berkurang. Armin (1996) menyatakan kadar air 

daging dapat berbeda diantara serat otot, dan kadar air 

berkurang dengan bertambahnya umur.  

Selain itu lama penyimpanan setelah pemotongan juga 

berpengaruh pada nilai kadar air. Tabrany (2004) menyatakan 

bahwa komposisi kimia daging itik terdiri atas air 56-72%, 

protein 15-22%, lemak 5-34%, dan substansi bukan protein 

terlarut 3,5%. Daging yang masih segar akan terasa basah 

yang disebabkan oleh kandungan air dalam daging. Kadar air 

merupakan salah satu karakteristik yang sangat penting pada 

bahan pangan, karena kadar air mampu mempengaruhi fisik 

daging, tekstur, dan cita rasa. Kadar air dapat menentukan 

kesegaran dan daya awet bahan pangan tersebut, kadar air 

yang tinggi menyebabkan mudahnya bakteri atau kapang 

untuk berkembang biak sehingga terjadi perubahan pada bahan 

pangan (Afrianto dan Liviawati, 1989).  

4.2. Pengaruh Perlakuan terhadap pH Daging Dada Itik 

Hibrida 

Analisis ragam pH daging itik hibrida diperlihatkan 

pada Lampiran 8. Rata-rata pH daging dada itik hibrida dari 

masing masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 3. Rataan 

pH daging tersebut menunjukkan pengaruh yang tidak nyata 

(P>0,05) hal ini menunjukkan bahwa penambahan minyak 

ikan, tepung tomat, dan essential oil cengkeh tidak 

mempengaruhi pH daging itik. Nilai pH daging yang tertinggi 

sampai terendah yaitu P3 (5,67±0,07), P2 (5,59±0,12), P1 

(5,58±0,13), P0 (5,55±0,08), dan P4 (5,51±0,15). Nilai pH 

tertinggi pada P3 (5,67±0,07), sedangkan nilai pH terendah P4 

(5,51±0,15), dari hasil penelitian diperoleh rata-rata pH 

berkisar antara 5,51 - 5,67. Nilai pH P4 merupakan nilai pH 

yang rendah dibanding dengan perlakuan kontrol. Hal ini 
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disebabkan karena adanya penambahan essential oil cengkeh 

pada pakan perlakuan. Essential oil cengkeh yang diketahui 

memiliki banyak aktivitas biologis di dalamnya salah satunya 

adalah antimikroba, selain menunjang pertumbuhan itik EOC 

juga dapat menurunkan nilai pH daging. Penurunan pH 

menjadi asam dapat menunjukkan mikroba patogen terhambat 

pertumbuhannya. Seiring dengan pelanggaran penggunaan 

antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan  ternak pemberian 

essential oil cengkeh dapat menggantikan peranan antibiotik 

untuk meningkatkan produktivitas ternak.  

Nilai pH daging merupakan salah satu faktor penting 

dalam penentuan kualitas daging. Suradi (2006) menjelaskan 

penurunan pH mempengaruhi sifat fisik daging. Laju 

penurunan pH otot yang cepat akan mengakibatkan rendahnya 

kapasitas mengikat air, karena meningkatnya kontraksi 

aktomiosin yang terbentuk, dengan demikian akan memeras 

cairan keluar dari dalam daging. Nilai pH daging itik hibrida 

tertinggi pada penelitian dengan nilai 5,67. Menurut Lawrie 

(2003), pH pada daging segar umumnya berkisar antara 5,4–

5,8 dimana daging mempunyai struktur terbuka sehingga dapat 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan daging 

berwarna merah cerah sehingga disukai oleh konsumen. 

Tingginya pH daging akan mempengaruhi jumlah 

mikroorganisme juga semakin tinggi. Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan Buckle et al. (1987), bahwa pada pH 

rendah sekitar 5,61-6,1 menyebabkan daging mempunyai 

struktur terbuka, sedangkan pH tinggi 6,2–7,2 mennyebabkan 

daging pada tahap akhir stuktur yang tertutup atau padat dan 

lebih memungkinkan untuk perkembangan mikroorganisme 

lebih baik. 

Banyak faktor yang mempengaruhi perubahan pH 

daging diantaranya teknik pemotongan, lama peristirahatan 
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setelah dipotong dan hewan takut sebelum dipotong.  Hal ini 

sesuai dengan pendapat Soeparno (2005) bahwa faktor yang 

mempegaruhi laju dan besarnya penurunan pH dibagi menjadi 

dua faktor intrinsik yang terdiri atas spesies, jenis otot, 

glikogen otot dan variabilitas diantara ternak. Sedangkan 

faktor ekstrinsik antara lain temperatur lingkungan, perlakuan 

pemotongan, proses pemotongan dan stress sebelum 

pemotongan. Penambahan minyak ikan sebagai sumber asam 

lemak omega-3 memberikan pengaruh yang tidak signifikan 

terhadap jumlah asam laktat pada pakan perlakuan, namun 

nilai pH daging yang didapatkan masih tergolong nilai pH 

yang rendah sehingga dapat menghambat perkembangan 

mikroorganisme. Buckle et al. (1987) Nilai pH daging 

ditentukan oleh jumlah asam laktat yang dihasilkan glikogen 

selama proses glikolisis anaerob dan hal ini akan terbatas bila 

glikogen terdeplesi karena lelah, kelaparan atau takut pada 

hewan sebelum dipotong. 

4.3. Pengaruh Perlakuan terhadap Water Holding Capacity 

(WHC) 

Analisis ragam WHC daging itik hibrida diperlihatkan 

pada Lampiran 9. Rata-rata WHC daging dada itik hibrida dari 

masing masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 3. Rataan 

WHC daging tersebut menunjukkan pengaruh yang tidak nyata 

(P>0,05) hal ini menunjukkan bahwa penambahan minyak 

ikan, tepung tomat, dan essential oil cengkeh tidak 

mempengaruhi WHC daging itik. Nilai WHC daging yang 

tertinggi sampai terendah yaitu P1 (22,75±6,85), P0 

(21,75±4,03), P2 (17,50±2,89), P3 (16,00±5,10), dan  P4 

(15,25±5,62). Nilai WHC tertinggi pada P1 (22,75±6,85), 

sedangkan nilai terendah P4 (15,25±5,62). Hasil penelitian 

menunjukkan nilai WHC berkisar antara 15,25 - 22,75% 
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sebanding dengan penelitian Dono (2010) dari hasil 

penambahan tepung bawang putih dan tepung temulawak yaitu 

berkisar 16,31 – 22,60%. Pengujian daya mengikat air 

merupakan pengujian untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan daging dalam mengikat air bebas. Rosyidi (2010) 

menjelaskan otot dengan kadar lemak tinggi akan mempunyai 

nilai WHC yang tinggi, begitu sebaliknya apabila kadar lemak 

rendah nilai WHC juga akan rendah.  

Tomat (Solanum lycopersicum) merupakan salah satu 

tanaman holtikultura yang banyak dijumpai di Indonesia, 

pemanfaatan tomat atau limbah tomat sebagai bahan pakan 

sumber vitamin, mineral dan antioksidan yang murah 

(Kurniawan, Widodo, dan Natsir, 2015). Tepung tomat 

merupakan bahan alami yang mengandung lycopene yang 

bersifat sebagai antioksidan. Lycopene dapat menghambat 

kerusakan pangan karena oksidasi lemak sehingga tidak dapat 

mengalami proses autooksidasi atau pembentukan radikal 

bebas. Lycopene termasuk dalam βkaroten yang mampu 

mengikat gugus-gugus lain seperti aldehid, keton, dan ester 

yang dapat mempengaruhi daya ikat pada daging itik 

(Naufalin, 2005). 

Nilai WHC daging yang berbeda-beda pada penelitian 

diduga berasal dari tingkat stress ternak sebelum dipotog, 

pengaruh lingkungan dan proses penyimpanan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Soeparno (2005) bahwa faktor yang 

memperngaruhi WHC antara lain spresies, transportasi, 

temperatur, kelembaban, penyimpanan, kesehatan, stress dan 

perlakuan sebelum pemotongan. Nilai pH yang menurun 

mengakibatkan daya ikat air yang rendah (Sunarlim dan 

Usmiati, 2009), hal ini disebabkan karena rendahnya nilai pH 

daging mengakibatkan struktur daging terbuka sehingga 

menurunkan daya ikat air dan tingginya nilai pH daging 
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mengakibatkan struktur daging tertutup sehingga daya ikat air 

tinggi. Nilai WHC yang rendah mengakibatkan nilai susut 

masak yang tinggi. Semakin tinggi nilai WHC berarti 

kandungan nutrisi daging semakin sedikit yang hilang. Nilai 

pH pada perlakuan tidak signifikan terhadap nilai daya ikat air 

yang didapat hal ini dikarenakan nilai pH daging ada pada 

struktur daging terbuka.  

4.4. Pengaruh Perlakuan terhadap Cooking Loss (susut 

masak) 

Analisis ragam cooking loss daging itik hibrida 

diperlihatkan pada Lampiran 10. Rata-rata cooking loss daging 

dada itik hibrida dari masing masing perlakuan dapat dilihat 

pada Tabel 3. Rataan cooking loss daging tersebut 

menunjukkan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) hal ini 

menunjukkan bahwa penambahan minyak ikan, tepung tomat, 

dan essential oil cengkeh tidak mempengaruhi cooking loss 

daging itik. Urutan cooking loss daging yang tertinggi sampai 

terendah yaitu P2 (24,7±1,25), P1 (24,5±2,51), P4 

(24,5±3,87), P3 (24,0±0,81), dan P0 (21,5±4,79). Persentase 

cooking loss tertinggi pada P2 (24,7±1,25), sedangkan 

terendah P0 (21,5±4,79).  Susut masak merupakan salah satu 

penentu kualitas daging, karena berhubungan dengan banyak 

sedikitnya air yang hilang serta nutrien yang larut dalam air 

akibat pengaruh pemasakan. Semakin kecil nilai susut masak 

berarti semakin sedikit air yang hilang dan nutrien yang larut 

dalam air begitu juga sebaliknya.  

Penambahan minyak ikan yang  memiliki kandungan 

asam lemak omega-3 merupakan salah satu penyusun lemak 

yang tidak diproduksi tubuh sehingga pemenuhannya melalui 

konsumsi pakan. Konsumsi pakan yang tinggi akan diikuti 

dengan pertambahan bobot badan, nilai bobot badan terdapat 
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pada Lampiran 2. Pakan perlakuan mempunyai nilai bobot 

badan lebih tinggi dari pada perlakuan kontrol, sehingga pakan 

perlakuan dapat meningkatkan produksi itik. Karkas yang 

dihasilkan dari pakan perlakuan tentunya akan menghasilkan 

berat karkas dan kandungan nutrisi yang berbeda-beda, 

sehingga hal tersebut secara tidak langsung akan 

mempengaruhi nilai susut masak. Hasil penelitian tentang 

susut masak pada tabel 7 dapat diketahui bahwa dengan 

pemberian pakan perlakuan yang berbeda cenderung 

menurunkan, hal ini diduga karena pakan yang mengandung 

asam lemak omega-3 yang  tinggi akan menyebabkan nilai 

water holding capacity yang tinggi pula, sehingga 

menghasilkan daging dengan nilai susut masak rendah. 

Soeparno (2005) menjelaskan nilai susut masak mempunyai 

hubungan erat dengan perlemakan daging (marbling). 

Meningkatnya produksi itik yang disebabkan oleh pakan 

perlakuan minyak ikan yang kaya akan asam lemak omega-3. 

Magdalena (2013) menjelaskan kandungan lemak yang tinggi 

anak menghambat lepasnya cairan daging saat pemasakan. 

Penambahan pakan perlakuan minyak ikan, tepung tomat, dan 

essential oil cengkeh bekerja untuk menurukan kadar 

kolesterol daging itik, sebagai antioksidan dan antimikroba 

sehingga dapat meningkatkan produksi itik dan efisiensi FCR 

(feed conversion ratio). Susut masak yang rendah mempunyai 

kualitas yang relatif lebih baik dari pada persentase susut 

masak yang tinggi, hal ini karena kehilangan nutrisi selama 

proses pemasakan akan lebih sedikit (Komariah, 2009).  

Cooking Loss daging dipengaruhi pula oleh suhu dan 

lama pemasakan. Hal ini sesuai dengan Soeparno (2005) yang 

menyebutkan bahwa pemasakan daging pada suhu tinggi akan 

menghasilkan susut masak yang lebih besar, susut masak bisa 

meningkatkan dengan serabut otot lebih pendek selain itu 
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pemasakan yang relatif lama akan menurunkan pengaruh 

panjang serabut otot terhadap susut masak, jadi status 

kontraksi myofibril mempengaruhi besarnya susut masak 

(Bouton et al., 1976 dalam Soeparno, 2005). 
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