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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Hasil penelitian dengan pengaruh penggunaan 

fitobiotik daun mint (Mentha piperita L.) bentuk tepung 

sebagai pakan tambahan terhadap karkas ayam pedaging yang 

meliputi persentase karkas, persentase lemak abdominal dan 

warna daging secara lengkap ditampilkan pada Tabel 6.  

 

Tabel 6. Pengaruh perlakuan terhadap karkas ayam pedaging 

Perlakuan 

Variabel 

Karkas  

(%) 

Lemak 

Abdominal  

(%) 

Warna daging 

L* a* b* 

P0+ 1) 61,26±4,70 1,26±0,43 40,54±1,57 22,94±0,82 6,44±1,90 

P0- 60,34±1,84 1,55±0,57 39,28±1,69 22,30±1,81 4,00±0,80 

P1 61,34±2,90 1,67±0,41 39,22±1,70 23,92±2,11 4,26±2,40 

P2 59,98±3,00 1,21±0,24 38,84±1,74 26,30±4,86 2,30±1,70 

P3 64,03±4,13 1,53±0,28 39,54±1,74 24,32±2,28 4,54±2,40 

Keterangan :  

L* = Kecerahan, a* = Kemerahan, b* = Kekuningan  
1) = Perlakuan pembanding 

 

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Persentase Karkas 

Ayam Pedaging 

Pengaruh perlakuan terhadap persentase karkas dapat 

dilihat pada Lampiran 2. Persentase karkas diperoleh dengan 

cara membagi bobot karkas dengan bobot hidup sebelum 

dipotong dikalikan dengan 100%. Tabel 6 menunjukkan nilai 

rata-rata persentase karkas ayam pedaging dari yang tertinggi 

sampai terendah secara berurutan yaitu perlakuan P3 sebesar 

(64,03±4,13)%, P1 (61,34±2,90)%, P0+ (61,26±4,70)%, P0- 
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(60,34±1,84)%, dan P2 (59,98±3,00)%, untuk mengetahui 

pengaruh perlakuan terhadap persentase karkas ayam 

pedaging, maka perlu dilakukan analisis statistik.  

Hasil analisis sidik ragam pada Lampiran 2 

menunjukkan bahwa pemberian fitobiotik daun mint bentuk 

tepung sampai level 1,5% memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata (P>0,05) terhadap persentase karkas ayam 

pedaging. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perlakuan 

memberikan respon yang sama terhadap persentase karkas. 

Persentase karkas yang tidak berbeda diduga disebabkan 

karena penggunaan fitobiotik daun mint bentuk tepung dalam 

penelitian ini menggunakan level 0,5-1,5% yang lebih rendah 

jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Goodarzi and Nanekarani (2014) melaporkan bahwa 

penambahan Mentha pulegium L. pada pakan ayam pedaging 

dengan level 1-3% memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

karkas yang dihasilkan. Brenes and Roura (2008) melaporkan 

bahwa hasil yang berbeda ini disebabkan karena perbedaan 

sumber dan variasi peppermint yang digunakan meliputi 

spesies, kandungan bahan aktif, bagian tanaman yang 

digunakan, waktu pemanenan, metode pengeringan dan bentuk 

peppermint yang digunakan.  

 Hasil yang tidak berbeda nyata dalam penelitian ini 

diduga karena kandungan aktif daun mint yang berupa minyak 

atsiri kurang berperan dalam proses pencernaan dan kinerjanya 

juga hampir sama sehingga selisih antar perlakuan tidak 

berbeda. Penambahan tepung daun mint diduga hanya 

berpengaruh terhadap kesehatan ternak, seperti yang diketahui 

bahwa daun mint berperan sebagai aditif pakan yang memiliki 

sifat biologis berupa antimikroba untuk melawan bakteri 

patogen seperti Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 
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Pseudomonas aeruginosa, Pitrosporum ovale, Candida 

albicans, dan Propionibacterium acnes (Tsai, et al., 2013) 

tetapi tidak berpengaruh terhadap persentase karkas.  

Persentase karkas terbaik terdapat pada perlakuan P3 

kemudian diikuti oleh P1 dan P0+. Hal ini diduga disebabkan 

karena daun mint mengandung zat aktif berupa minyak atsiri 

yang berperan untuk membantu kerja dari enzim pencernaan 

dengan cara merangsang dinding kantong empedu 

mensekresikan cairan empedu dan merangsang keluarnya 

getah pankreas yang mengandung enzim amilase, protease dan 

lipase yang masing-masing enzim tersebut mencerna 

karbohidrat, protein dan lemak sehingga meningkatkan laju 

pakan yang diiringi dengan laju pertumbuhan menyebabkan 

naiknya produksi daging (Siswi, dkk, 2013). Khempaka, et al., 

(2013) menambahkan, minyak atsiri daun mint berperan untuk 

menghambat pertumbuhan mikroba patogen, merangsang 

sekresi asam empedu dan memperbaiki laju pertumbuhan 

ayam pedaging. Adanya kandungan antibiotik berupa Zn 

Bacitracin pada perlakuan P0+ berfungsi  untuk menekan 

jumlah mikroba patogen di dalam saluran pencernaan sehingga 

proses pencernaan makanan menjadi lebih efisien. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Al Kassie (2010) menyatakan bahwa 

penggunaan antibiotik seperti avoparcin, bacitracin, 

lincomycin, penisilin-g-procaine, chlortetracycline dan 

virginiamycin dapat mengurangi mikroflora patogen di dalam 

saluran pencernaan sehingga sering dijadikan sebagai growth 

promotor untuk mempercepat laju pertumbuhan ternak lebih 

optimal dan cepat. Sedangkan pada perlakuan P2 

menunjukkan persentase karkas sebesar  (59,98±3,00)% yang 

lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan kontrol P0- 

(60,34±1,84)%, hal ini diduga karena zat aktif yang terdapat 
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pada daun mint (Mentha piperita L.) sudah terdegradasi 

sebelum melalui proses penyerapan di dalam usus.  

Persentase karkas yang diperoleh dalam penelitian ini 

berkisar antara 59,98% - 64,03%. Hasil ini lebih rendah jika 

dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Risnajati 

(2012) yang menyatakan bahwa persentase karkas ayam 

pedaging yang berumur 5-6 minggu berkisar antara 65–70% 

dari bobot hidup. Perbedaan persentase karkas yang dihasilkan 

ini disebabkan karena rendahnya bobot akhir ayam pedaging 

yang dihasilkan dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Nurhayati (2008) bahwa persentase karkas 

ditentukan oleh bobot karkas yang dihasilkan. Bobot karkas 

dipengaruhi oleh besarnya bagian non karkas yang terbuang 

seperti kepala, leher, bulu, darah, jeroan dan kaki.  Hasan, dkk 

(2013) menambahkan, bobot badan akhir ayam pedaging 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya genetik, jenis 

kelamin, protein pakan, suhu lingkungan, manajemen 

perkandangan dan sanitasi.  

 Senyawa aktif daun mint selain minyak atsiri juga 

terdapat kandungan flavonoid dan phenolik, namun dalam 

penelitian ini daun mint diproses menjadi bentuk tepung bukan 

diekstrak, sehingga diduga masih terkandung zat anti nutrisi di 

dalam tepung daun mint berupa tanin. Mide (2007) 

menyatakan bahwa tanin dapat mengikat protein yang 

terkandung dalam saluran pencernaan dan rasanya yang sepat 

menyebabkan penurunan selera makan pada ayam, tanin juga 

berikatan dengan senyawa makromolekul lain seperti 

karbohidrat terutama pati dan selulosa, mineral Ca, P, Fe dan 

Mg juga vitamin B12. Pakan yang mengandung tanin dapat 

menurunkan konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, 

menurunkan absorpsi vitamin A dan D (Ariyanto, Iriyanti, dan 
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Mufti, 2013). Kandungan tanin yang tinggi dapat 

mengakibatkan terhambatnya proses penyerapan protein dan 

asam amino, dimana protein ini berfungsi untuk memperbaiki 

sel yang rusak dan membentuk jaringan baru yang berkaitan  

laju pertumbuhan ternak sehingga apabila penyerapan 

proteinnya terhambat maka akan menyebabkan rendahnya laju 

pertumbuhan yang berakibat pada rendahnya bobot akhir dan 

persentase karkas ayam pedaging yang dihasilkan dalam 

penelitian ini.  

 

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Persentase Lemak 

Abdominal Ayam Pedaging 

Pengaruh perlakuan terhadap persentase lemak 

abdominal dapat dilihat pada Lampiran 3. Persentase lemak 

abdominal diperoleh dengan cara membagi bobot lemak 

abdominal dengan bobot hidup sebelum dipotong dikalikan 

dengan 100%. Tabel 6 menunjukkan nilai rata-rata persentase 

lemak abdominal ayam pedaging dari yang tertinggi sampai 

terendah secara berurutan yaitu perlakuan P1 sebesar 

(1,67±0,41)%, P0- (1,55±0,57)%, P3 (1,53±0,28)%, P0+ 

(1,26±0,43)% dan P2 (1,21±0,24)%, untuk mengetahui 

pengaruh perlakuan terhadap persentase lemak abdominal 

ayam pedaging, maka perlu dilakukan analisis statistik.  

Hasil analisis sidik ragam pada Lampiran 3 

menunjukkan bahwa pemberian fitobiotik daun mint bentuk 

tepung sampai level 1,5% memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata (P>0,05) terhadap persentase lemak abdominal 

ayam pedaging. Persentase lemak abdominal yang tidak 

berbeda diduga disebabkan karena kinerja dari minyak atsiri 

yang terdapat pada daun mint (Mentha piperita L.) hampir 

sama sehingga hasilnya tidak jauh berbeda antar perlakuan, 
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selain itu energi yang diberikan dalam penelitan ini sebesar 

3000,33 Kkal/kg (periode starter) dan 3205,56 Kkal/kg 

(periode finisher) yang jumlahnya hampir sama dengan 

dengan standar kebutuhan yang direkomendasikan NRC 

(1994) bahwa kebutuhan energi metabolis ayam pedaging 

sebesar 3200 Kkal/kg. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi 

energi pada ayam masih relatif sama dan belum menimbulkan 

kelebihan energi. Massolo, dkk, (2016) menyatakan bahwa 

lemak abdominal terbentuk karena adanya kelebihan 

kandungan energi yang dikonsumsi oleh ternak serta 

komposisi pakan yang dikonsumsi juga ikut berpengaruh 

dalam membentuk lemak tubuh. Tumova dan Teimouri (2010) 

melaporkan faktor-faktor yang mempengaruhi timbunan lemak 

abdominal antara lain yaitu genetik, jenis kelamin, umur ayam, 

nutrisi yang diberikan, dan faktor lingkungan.  

Rata-rata persentase lemak abdominal yang 

didapatkan dalam penelitian ini masih termasuk dalam kisaran 

normal yaitu 1,21 - 1,67%. Hasil ini sesuai dengan pernyataan 

Resnawati (2004) bahwa persentase lemak abdominal ayam 

pedaging yang berumur 5 minggu berkisar antara 1,50 - 

2,11%. Hal itu disebabkan karena adanya kandungan minyak 

atsiri dalam tepung daun mint yang dapat merangsang 

produksi empedu untuk mengemulsi lemak, seperti yang 

dilaporkan oleh Mide (2007) bahwa kandungan minyak atsiri 

yang terdapat dalam daun mint memiliki karakteristik 

kolagoga yaitu dapat meningkatkan produksi serta merangsang 

empedu untuk mensekresikan enzim lipase yang berfungsi 

memecah lemak dan mengeluarkannya bersama dengan 

ekskreta sehingga lemak dalam tubuh menjadi berkurang.  

Persentase lemak abdominal pada perlakuan P1, P2 

dan P3 memberikan hasil yang lebih rendah dibandingkan 
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dengan perlakuan P0-. Hal ini diduga disebabkan karena 

tingginya kandungan serat kasar dalam daun mint yatu sebesar 

8% (USDA Basic Report, 2014); dalam Saeed, et al., (2014). 

Kandungan serat kasar yang tinggi dapat mempengaruhi 

persentase lemak abdominal yang dihasilkan.  Hal ini sesuai 

dengan pendapat Kempakha, et al., (2013) bahwa penurunan 

lemak abdominal disebabkan oleh kandungan serat kasar 

dalam pakan. Serat kasar penyusun daun mint berfungsi untuk 

mengikat asam empedu dan mengurangi penyerapan lemak 

sehingga lemak empedu dan asam empedu yang tidak tercerna 

oleh tubuh ternak akan dikeluarkan bersama dengan ekskreta. 

Poendjiadi (2005) menambahkan, kandungan serat kasar yang 

berasal dari pakan setelah dikonsumsi oleh ternak kemudian 

sesampainya di dalam saluran pencernaan akan mengikat asam 

empedu sehingga menyebabkan fungsi empedu untuk 

membantu mengabsorpsi lemak menjadi terhambat. 

Selanjutnya asam empedu yang terikat oleh serat kasar akan 

dikeluarkan bersama dengan ekskreta keluar tubuh sehingga 

menyebabkan terjadiya penurunan deposisi lemak abdominal. 

Mahfudz (2006) menyatakan, untuk mencerna serat kasar 

ayam membutuhkan energi yang banyak sehingga ayam tidak 

memiliki energi berlebih untuk disimpan dalam bentuk lemak 

tubuh. Massolo, dkk, (2016) menambahkan, rendahnya 

persentase lemak abdominal yang dihasilkan menunjukkan 

bahwa kondisi perlemakannya cenderung lebih baik.  

 

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Kecerahan (L*) 

Daging Ayam Pedaging 

Pengaruh perlakuan terhadap tingkat kecerahan (L*) 

daging ayam pedaging dapat dilihat pada Lampiran 4. Tingkat 

kecerahan (L*) warna daging ayam diukur dengan 
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menggunakan alat Chromameter Minolta Colour  Reader. 

Tabel 6 menunjukkan nilai rata-rata tingkat kecerahan daging 

ayam pedaging dari yang tertinggi sampai yang terendah 

secara berurutan yaitu perlakuan P0+ sebesar (40,54±1,57),  P3 

(39,54±1,74), P0- (39,28±1,69), P1 (39,22±1,70) dan P2 

(38,84±1,74). Perlakuan tertinggi terdapat pada P0+  

(40,54±1,57) sedangkan nilai terendah pada P2 sebesar 

(38,84±1,74), untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap 

tingkat kecerahan (L*) daging ayam pedaging, maka perlu 

dilakukan analisis statistik.  

Berdasarkan analisis sidik ragam pada Lampiran 4 

menunjukkan bahwa penggunaan fitobiotik daun mint bentuk 

tepung sampai level 1,5% memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata (P>0,05) terhadap nilai kecerahan (L*) daging 

ayam pedaging. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perlakuan 

memberikan respon yang sama terhadap nilai kecerahan 

daging ayam. Tingkat kecerahan daging ayam pedaging yang 

tidak berbeda diduga disebabkan karena  kandungan protein 

dalam pakan. Tidak berbedanya tingkat kecerahan (L*) dalam 

penelitian diduga juga disebabkan karena tepung daun mint 

tidak memiliki pigmen warna dan tidak memberikan pengaruh 

terhadap pigmen mioglobin sehingga menghasilkan tingkat 

kecerahan (L*) yang hampir sama antar perlakuan. Selain itu, 

pH yang dihasilkan dalam penelitian ini hampir sama antar 

perlakuan yaitu berkisar 5,58-5,68. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Soeparno (2005) yang menyatakan bahwa warna 

daging dipengaruhi oleh pigmen daging yang terdiri dua 

protein yaitu mioglobin pigmen otot dan haemoglobin pigmen 

darah. Konsentrasi mioglobin akan menyebabkan macam otot 

merah atau otot putih. Selain itu, adanya faktor lain seperti 

pakan, spesies, bangsa, umur, jenis kelamin, stress, pH, dan 
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oksigen juga dapat mempengaruhi konsentrasi pigmen daging 

miogloblin.  

Cross (1988) menyatakan, warna daging ayam segar 

adalah putih kekuningan. Warna ini disebabkan oleh 

provitamin A yang terdapat pada lemak daging dan pigmen 

oksimioglobin. Warna daging ayam dapat berubah atau 

menyimpang menjadi coklat, merah cerah, merah muda dan 

hijau apabila mioglobin beraksi dengan senyawa lain atau 

mengalami oksigenasi, oksidasi, reduksi dan denaturasi. Rata-

rata tingkat kecerahan (L*) dalam penelitian menunjukkan 

nilai yang cukup tinggi dan hampir sama pada setiap 

perlakuannya yaitu berkisar antara 38,84-40,54, namun apabila 

dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Aminzade, et al., (2012) dengan penambahan tepung 

peppermint dalam pakan hingga level 1,5-3% menunjukkan 

perbedaan yang relatif lebih tinggi yaitu berkisar antara 61,02-

62,01. Petracci, Betti, Bianchi and Cavani (2004) melaporkan 

bahwa klasifikasi nilai kecerahan (L*) ayam pedaging yaitu 

pucat (L*>56), normal (50≤L*≥56) dan gelap (L*<50). 

Tingkat kecerahan yang tidak berbeda nyata pada setiap 

perlakuan tersebut diduga disebabkan karena daun mint 

memiliki senyawa aktif berupa phenolik yang bersifat sebagai 

antioksidan sehingga menyebabkan reaksi antara mioglobin 

dengan senyawa lainnya menjadi dapat berjalan baik. Spesies, 

bangsa, jenis kelamin serta umur ayam pedaging yang sama 

pada setiap perlakuan juga diduga dapat memberikan respon 

tubuh yang sama sehingga menghasilkan tingkat kecerahan 

warna daging yang sama.  

Nilai kecerahan (L*) tertinggi terdapat pada perlakuan 

P0+ kemudian diikuti oleh P3, P0- dan P1. Hal ini diduga 

disebabkan karena perlakuan P0+ memiliki pH akhir yang 
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rendah yaitu 5,68. Sebagaimana diketahui bahwa nilai pH juga 

dapat mempengaruhi tingkat kecerahan (L*) daging ayam 

yang dihasilkan. Semakin rendah nilai pH maka semakin cerah 

juga warna dagingnya. Nilai pH akhir yang rendah 

menyebabkan warna daging lebih cerah, hal ini karena daging 

memiliki struktur terbuka atau longgar yang mengakibatkan 

cahaya mampu menyebar dan daging terlihat lebih cerah. Hal 

ini sesuai dengan Sriyani, Ariana dan Siti (2014) melaporkan 

pH akhir berpengaruh terhadap nilai warna daging yang 

dihasilkan. Nilai pH rendah berkisar antara 5,1-6,1 

menyebabkan daya ikat air menjadi kecil akibatnya struktur 

jaringan otot menjadi renggang dan lebih banyak cahaya yang 

dipantulkan dibandingkan dengan yang diserap sehingga 

menghasilkan warna yang lebih pucat. Selain itu, adanya 

kandungan antibiotik Zn Bacitracin pada perlakuan P0+ diduga 

juga dapat menjaga kualitas daging ayam termasuk tingkat 

kecerahannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Soeparno 

(2005) bahwa pemberian antibiotik dengan konsentrasi yang 

tepat tidak memberikan pengaruh terhadap flavor dan bau 

serta tidak mengubah warna daging termasuk tidak 

menyebabkan perubahan kimiawi dan biokimiawi di dalam 

daging. Antibiotik berfungsi untuk memperlambat 

pertumbuhan mikroorganisme tertentu sehingga dapat 

memperpanjang kualitas dan masa simpan daging.  

 

4.4 Pengaruh Perlakuan Terhadap Warna Kemerahan 

(a*) Daging Ayam Pedaging 

Pengaruh perlakuan terhadap warna kemerahan (a*) 

daging ayam pedaging dapat dilihat pada Lampiran 5. Warna 

kemerahan (a*) warna daging ayam diukur dengan 

menggunakan alat Chromameter Minolta Colour  Reader. 
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Tabel 6 menunjukkan nilai rata-rata warna kemerahan (a*) 

daging ayam pedaging dari yang tertinggi sampai yang 

terendah secara berurutan yaitu perlakuan P2 sebesar 

(26,30±4,86), P3 (24,32±2,28), P1 (23,92±2,11), P0+ 

(22,94±0,82) dan P0- (22,30±1,81). Perlakuan tertinggi 

terdapat pada P2 dengan rata-rata warna kemerahan 

(26,30±4,86) sedangkan nilai terendah pada P0- sebesar 

(22,30±1,81), dari hasil penelitian diperoleh rata-rata nilai 

kemerahan daging ayam sebesar 22,30-26,30. Untuk 

mengetahui pengaruh perlakuan terhadap warna kemerahan 

(a*) ayam pedaging, maka perlu dilakukan analisis statistik.  

Berdasarkan analisis sidik ragam pada Lampiran 5 

menunjukkan bahwa penggunaan fitobiotik daun mint bentuk 

tepung sampai level 1,5% memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata (P>0,05) terhadap warna kemerahan (a*) daging 

ayam pedaging. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perlakuan 

memberikan respon yang sama terhadap warna kemerahan 

(a*) daging ayam, meskipun secara angka penggunaan tepung 

daun mint cenderung lebih meningkat bila dibandingkan 

dengan tanpa penambahan tepung daun mint. Warna 

kemerahan (a*) daging ayam yang tidak berbeda diduga 

disebabkan karena penggunaan tepung daun mint tidak dapat 

mempengaruhi konsentrasi mioglobin. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Abdulkarimi, Abdullahi dan 

Amini (2011) dengan pemberian ekstrak daun mint (Mentha 

piperita L.) hingga level 0,6% tidak memberikan pengaruh 

yang nyata terhadap hemoglobin, hematrosit dan sel darah 

merah pada ayam pedaging Ross yang dipelihara sampai umur 

42 hari. Warna kemerahan daging ayam dipengaruhi oleh 

konsentrasi mioglobin. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Soeparno (2005) yang menyatakan bahwa warna daging 
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dipengaruhi oleh pigmen daging yang terdiri dua protein yaitu 

mioglobin pigmen otot dan haemoglobin pigmen darah. 

Konsentrasi mioglobin akan menyebabkan macam otot merah 

atau otot putih. Selain itu, adanya faktor lain seperti pakan, 

spesies, bangsa, umur, jenis kelamin, stress, pH, dan oksigen 

juga dapat mempengaruhi konsentrasi pigmen daging 

miogloblin.  

Pakan yang memilki kandungan protein yang tinggi 

juga dapat menghasilkan warna daging yang semakin 

kemerahan yang disukai oleh konsumen. Pakan perlakuan 

memiliki kandungan protein yang sangat baik yaitu 23,01% 

pada fase starter dan 19,50% pada fase finisher, yang 

jumlahnya hampir sama dengan standar kebutuhan yang telah 

direkomendasikan oleh NRC (1994) yang menyatakan 

kebutuhan PK ayam ras pedaging fase starter 23%, sedangkan 

fase finisher sebesar 20%. Konsumsi protein dalam setiap 

perlakuannya sama sehingga hasil warna kemerahan (a*) 

daging menunjukkan perbedaan yang tidak  nyata. Selain itu, 

adanya senyawa aktif daun mint yang berupa flavonoid dan 

phenolik, dimana flavonoid berfungsi untuk membantu proses 

sintesa protein yang menyebabkan proses penyerapan protein 

dapat berjalan dengan baik. Namun dalam penelitian ini daun 

mint diproses menjadi bentuk tepung bukan diekstrak, 

sehingga diduga masih terkandung zat anti nutrisi di dalam 

tepung daun mint berupa tanin. Tanin dapat menghambat 

proses penyerapan protein apabila diberikan dalam jumlah 

yang banyak. Mide (2013) menyatakan bahwa tanin dapat 

mengikat protein yang terkandung dalam saluran pencernaan, 

dan rasanya yang sepat menyebabkan penurunan selera makan 

pada ayam. Selain itu, tanin juga berikatan dengan senyawa 

makromolekul lain seperti karbohidrat terutama pati dan 
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selulosa, mineral Ca, P, Fe dan Mg juga vitamin B12. Tanin 

apabila berada di dalam saluran pencernaan menyebabkan 

penyerapan zat-zat makanan pakan menjadi berkurang. 

Nyamambi, Ndlovu, Naik dan Knock (2007) menambahkan 

bahwa kandungan tanin di dalam pakan dapat mengikat 

protein dan mempengaruhi kapasitas usus untuk menyerap 

nutrisi serta membatasi metabolisme zat makanan oleh tubuh 

ternak. 

Warna kemerahan (a*) pada perlakuan P1, P2 dan P3 

memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

perlakuan P0-. Hal ini diduga penambahan tepung daun mint 

dapat memperbaiki kualitas warana kemerahan (a*) daging 

yang dihasilkan. Aminzade, et al., (2012) melaporkan 

penggunaan tepung daun mint (Mentha piperita L.) secara 

efektif dapat mengendalikan perubahan warna yang diinginkan 

dengan meningkatkan warna kemerahan dan menurunkan 

warna kekuningan, memimalkan oksidasi lipid dan akumulasi 

metamoglobin. Seperti yang  diketahui, warna daging yang 

merah terang mengindikasikan daging dalam keadaan segar 

dan lebih disukai oleh konsumen. Merthayasa, Suada dan 

Agustina (2015) menambahkan bahwa warna kemerahan pada 

daging disebabkan karena daging terpapar dengan udara secara 

langsung sehingga akan memicu terjadinya reaksi oksigenasi 

mioglobin menjadi oksimioglobin. Reaksi akan menyebabkan 

permukaan daging menjadi berwarna merah cerah. Permukaan 

daging yang tarpapar udara dalam jangka waktu yang lama 

akan menyebabkan warna daging menjadi kecoklatan hal ini 

karena adanya reaksi oksimioglobin yang teroksidasi menjadi 

metmioglobin (Lawrie, 2003). Konsentasi oksimioglobin akan 

tetap stabil mempertahankan warna merah apabila hemoglobin 
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tetap mengalami oksigenasi sedangkan Fe dalam hemoglobin 

tetap pada status tereduksi (Francis, 1995). 

 

4.5 Pengaruh Perlakuan Terhadap Warna Kekuningan 

(b*) Daging Ayam Pedaging 

Pengaruh perlakuan terhadap warna kekuningan 

daging ayam pedaging dapat dilihat pada Lampiran 6. Warna 

kekuningan (b*) warna daging ayam diukur dengan 

menggunakan alat Chromameter Minolta Colour  Reader. 

Tabel 6 menunjukkan nilai rata-rata warna kekuningan (b*) 

daging ayam pedaging dari yang tertinggi sampai yang 

terendah secara berurutan yaitu perlakuan P0+ sebesar 

(6,44±1,90), P3 (4,54±2,40), P1 (4,26±2,40), P0- (4,00±0,80) 

dan P2 (2,30±1,70). Perlakuan tertinggi terdapat pada P3 

dengan rata-rata nilai kekuningan (4,54±2,40) sedangkan nilai 

terendah pada P2 sebesar (2,30±1,70), dari hasil penelitian 

diperoleh rata-rata nilai kekuningan (b*) daging ayam sebesar 

2,30-6,44. Untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap 

warna kekuningan (b*) daging ayam pedaging, maka perlu 

dilakukan analisis statistik.  

Berdasarkan analisis sidik ragam pada Lampiran 6 

menunjukkan bahwa penggunaan fitobiotik daun mint bentuk 

tepung sampai level 1,5% memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata (P>0,05) terhadap nilai kekuningan daging 

ayam pedaging. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perlakuan 

memberikan respon yang sama terhadap nilai kekuningan (b*) 

daging ayam. Tidak berbedanya warna kekuningan (b*) 

daging ayam pedaging ini diduga disebabkan karena 

rendahnya kandungan karoten dalam daun mint. Rubinskie, et 

al., (2015) melaporkan daun mint segar mengandung karoten 

sebesar 5,7 mg/100 g sehingga penambahan tepung daun mint 



53 
 

tidak berpengaruh terhadap warna kekuningan (b*) daging 

ayam pedaging. Lesson and Summers (2000) menambahkan 

bahwa pigmentasi pada masa pertumbuhan ayam pedaging 

berasal dari pimen pakan, sehingga pakan yang diberikan 

menjadi faktor utama dalam menentukan warna daging yang 

dihasilkan. Hasil yang tidak berbeda terhadap warna warna 

kekuningan (b*) daging ayam pedaging diduga juga 

disebabkan karena daun mint mengalami proses pengering-

anginan dapat menyebabkan kandungan karoten dalam daun 

mint menjadi berkurang bahkan mengalami kerusakan 

sehingga kurang mempengaruhi warna kekuningan (b*) 

daging. Kusbandari dan Susanti (2017) melaporkan bahwa β-

karoten memilki karakteristik yaitu larut dalam lemak tetapi 

tidak larut dalam air dan mudah mengalami kerusakan apabila 

mengalami proses pemanasan dengan suhu tinggi. Harborne 

(1996) menambahkan bahwa karotenoid merupakan 

tetraterpenoid (C40) merupakan pigmen yang larut dalam 

lemak dan terdapat pada hampir semua tumbuhan. Karotenoid 

pada tumbuhan berfungsi sebagai pigmen yang membantu 

dalam fotosintesis dan sebagai pewarna bunga dan buah. Hal 

ini diduga kandungan karotenoid pada tanaman mint  hanya 

berperan penuh  untuk membantu proses fotosintesis saja dan 

tidak dapat mempengaruhi warna kekuningan. Dijelaskan 

lebih lanjut lagi oleh Soeparno (2005) bahwa warna daging 

dipengaruhi oleh pigmen. Pigmen daging terdiri dua protein 

yaitu mioglobin pigmen otot dan haemoglobin pigmen darah. 

Konsentrasi mioglobin akan menyebabkan macam otot merah 

atau otot putih. Adanya faktor lain seperti pakan, spesies, 

bangsa, umur, jenis kelamin, stress, pH, dan oksigen juga 

dapat mempengaruhi konsentrasi pigmen daging miogloblin. 
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