
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian kualitas fisik warna dan tekstur 

pakan pelet ayam pedaging fase finisher dengan perlakuan 

bahan perekat molasses 2%, tepung cassava 2% dan bentonite 

2%, didapatkan hasil analisis fisik pakan pelet pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil uji kualitas fisik pelet ayam pedaging 

Variabel 

Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 

Tingkat Kecerahan 40,92 ± 0,33a 43,97 ± 1,00b 44,82 ± 1,46b 42,72 ± 0,77ab 

Kemerahan 13,62 ± 1,60 13,65 ± 0,31 13,85 ± 0,55 13,85 ± 0,38 

Kekuningan 15,50 ± 0,82 16,57 ± 0,49 16,40 ± 0,69 16,22 ± 0,60 

Tekstur/Daya Patah (N) 6,42 ± 2,14 5,72 ± 2,08 4,37 ± 0,63 4,25 ± 0,34 

Keterangan:a-b)Huruf superskrip yang berbeda pada baris yang 

sama menunjukkan perbedaan sangat nyata 

(P˂0,01) pada Tingkat kecerahan. 

4.1  Pengaruh Perlakuan Terhadap Tingkat Kecerahan 

(L*) Pakan Pelet Ayam Pedaging 

L* Nilai merupakan nilai yang menunjukkan tingkat 

kecerahan suatu sampel. Nilai L berkisar antara 0 dan 100. 

Semakin tinggi nilai L sampel maka bisa di artikan sampel 

tersebut memiliki warna yang semakin terang dan semakin 

rendah nilai L warna semakin gelap. Tingkat kecerahan pada 

pakan pelet diamati secara objektif menggunakan Color Reader 

Minolta CR-10. Tingkat kecerahan sangat berpengaruh dalam 

produktivitas ayam pedaging karena dapat meningkatkan 

palatabilitas dari ternak tersebut. Hal ini sesuai pernyataan dari 

Widjaja dkk., (2006) menyatakan bahwa faktor penyebab 



tingginya tingkat palatabilitas adalah warna yang cerah dan 

bentuknya butiran.  

Hasil analisa ragam (ANOVA) pada Lampiran 4. tingkat 

kecerahan pakan pelet ayam pedaging menunjukkan bahwa 

perlakuan berbeda sangat nyata (P˂0,01) terhadap tingkat 

kecerahan pakan pelet, maka penggunaan beberapa bahan 

perekat (molasses, tepung cassava, dan bentonite) berpengaruh 

meningkatkan tingkat kecerahan pada pakan pelet ayam 

pedaging. Hasil rataan tingkat kecerahan pakan pelet ayam 

pedaging berturut-turut yaitu P0 sebesar 40,92 ± 0,33; P1 sebesar 

43,97 ± 1,00; P2 sebesar 44,82 ± 1,46 dan P3 sebesar 42,72 ± 

0,77 seperti pada Tabel 4. Hasil Uji lanjut Jarak Berganda 

Duncan menunjukkan huruf superskrip yang bervariasi (a dan 

b) seperti Lampiran1. bahwa perlakuan dan setelah dianilisis 

stastistik memiliki perbedaan sangat nyata antara P1, P2 dan P3 

dengan P0. Notasi b pada   perlakuan P2 (Pakan basal + Tepung 

cassava 2%) menunjukkan bahwa perekat tepung cassava 

memiliki nilai tingkat kecerahan yang paling tinggi. Pada hasil 

dari analisis perhitungan Duncan P1 (Pakan basal + Molasses 

2%) dan P2 (Pakan basal + Tepung cassava 2%) memberikan 

pengaruh tingkat kecerahan yang tinggi, namun tidak berbeda 

dengan P3 (Pakan basal + Bentonite 2%). Notasi a pada 

perlakuan P0 (Pakan basal) yang sebagai perlakuan kontrol 

menunjukkan bahwa tanpa penggunaan bahan perekat pada 

pakan pelet ayam pedaging memiliki tingkat kecerahan 

terendah. 

Hasil analisis menunjukkan penggunaan bahan perekat 

tepung cassava dalam pembuatan pakan pelet ayam pedaging 

memberi tingkat kecerahan paling tinggi pada pakan pelet ayam 

pedaging karena bahan perekat tepung cassava yang digunakan 

pada penelitian memiliki tekstur tepung (mash) dan warna fisik 



putih. Hal ini sesuai dengan pendapat Auliana (2013) yang 

menjelaskan bahwa tepung cassava yang merupakan hasil dari 

pengolahan produk lanjutan dari bahan singkong (ubi kayu), 

produk akhir berbentuk tepung berwarna putih pucat. Namun, 

Bahan perekat molasses dengan warna fisik coklat kehitaman  

juga memberikan tampak cerah yang tidak berbeda pada pakan 

pelet ayam pedaging dikarenakan proporsi bahan baku lebih 

besar daripada bahan perekat (feed addiptive). Hal ini sesuai 

dengan pendapat Widiastuti (2013) yang mengatakan bahwa 

semakin banyak molasses yang terserap kedalam bahan 

berpengaruh terhadap warna bahan menjadi lebih kehitaman. 

Bahan perekat bentonite juga memberikan pengaruh tampak 

kecerahan karena bentonite yang digunakan berwarna dasar 

oranye. Hal ini sesuai dengan pendapat Soedjoko (1987) yang 

menjelaskan Sifat-sifat umum dari bentonite adalah berwarna 

dasar putih dengan sedikit kecoklatan atau kemerahan atau 

kehijauan serta kombinasinya tergantung dari jenis dan jumlah 

fragmen mineral-mineralnya sangat lunak , ringan, mudah 

pecah, terasa seperti sabun, mudah menyerap air dan melakukan 

pertukaran ion, serta mempunyai berat jenis. Pakan pelet yang 

dihasilkan dalam penetilian ini ditampilkan pada Gambar 2. 

Secara visual, pelet hasil penelitian (Gambar 2.) rata-rata 

berwarna coklat muda, hal ini dikarenakan oleh bahan penyusun 

pakan. Warna coklat muda pada pakan pelet terjadi akibat 

bahan penyusun yang berwarna gelap antara lain Tepung ikan, 

MBM dan bungkil kedelai. Warna coklat yang terjadi pada pelet 

dapat disebabkan oleh reaksi maillard. Reaksi maillard dapat 

terjadi akibat reaksi antara karbohidrat, khususnya gula 

pereduksi dengan gugus amina primer (Winarno, 1992). 



 

Gambar 2. Pakan ayam pedaging dalam bentuk pelet 

dengan penambahan bahan perekat yang berbeda. 

Gula pereduksi terdapat bahan pakan yang memiliki energi 

metabolis tinggi misalnya jagung dan dedak padi. Gula tersebut 

bereaksi dengan gugus amina primer pada bahan pakan yang 

memiliki protein kasar tinggi misalnya bungkil kedelai, tepung 

ikan dan MBM. 

4.2  Pengaruh Perlakuan Terhadap Warna Kemerahan 

(a*) Pakan Pelet Ayam Pedaging 

Nilai a* merupakan nilai yang menunjukkan tingkat 

kemerahan suatu sampel. Nilai a+ (0 sampai 100) menunjukkan 

sampel memiliki derajat kemerahan, sedangkan nilai a- (0 

sampai 80) menunjukkan sampel memiliki derajat kehijauan. 

Warna merupakan faktor utama yang mempengaruhi persepsi 

konsumen terhadap kualitas produk secara keseluruhan 

(Francis, 1995). Alasan tersebut menyebabkan saat ini 

penelitian tentang penilaian warna pada bahan pangan dan hasil 

pertanian semakin berkembang. Hal itu didukung juga dengan 

makin beragamnya produk bahan pangan serta makin 

banyaknya teknik dan instrumen yang tersedia untuk tujuan-

tujuan tertentu.  



Hasil analisa ragam (ANOVA) pada Lampiran 5. Warna 

kemerahan pada pakan pelet ayam pedaging menunjukkan 

bahwa perlakuan tidak berbeda nyata (P˃0,05) terhadap warna 

kemerahan pada pakan pelet ayam pedaging, maka penggunaan 

beberapa bahan perekat (molasses, tepung cassava, dan 

bentonite) tidak memberi pengaruh dalam meningkatkan warna 

kemerahan pada pakan pelet ayam pedaging. Hasil rataan warna 

kemerahan pada pakan pelet ayam pedaging berturut-turut yaitu 

P0 sebesar 13,62 ± 1,60; P1 sebesar 13,65 ± 0,31; P2 sebesar 

13,85 ± 0,55 dan P3 sebesar 13,85 ± 0,38 seperti pada Tabel 4. 

Hasil analisa menunjukkan bahwa penambahan perekat 

tidak memberi pengaruh terhadap warna kemerahan pada pakan 

pelet ayam pedaging. Faktor yang meliputi adalah bahan 

perekat molasses dan tepung cassava tidak berwarna dasar 

merah, meskipun bentonite berwarna dasar oranye teteapi tidak 

memberikan warna kemerahan padapakan pelet karena proporsi 

bahan perekat yang proporsi sedikit dibandingkan proporsi 

bahan penyusun lain yang rata-rata warna dasar bahan 

penyusun gelap. Bahan perekat tepung cassava tidak dapat 

memberikan pengaruh warna kemerahan karena warna dasar 

dari bahan putih. Hal ini sesuai dengan pendapat Togatorop 

(1988) yang menyatakan Faktor-faktor yang membatasi 

penggunaan tepung singkong dalam pakan unggas terutama 

adalah rendahnya kadar protein, sifat amba, sifat berdebu, dan 

tidak adanya pigmen atau zat pewarna. Penelitian menunjukkan 

bahwa penggunaan tepung cassava hingga 40% dalam pakan 

ayam pedaging. Bahan perekat molasses juga tidak memberikan 

warna kemerahan pada pakan pelet karena warna dasar coklat 

kehitaman. Hal sesuai dengan pendapat Sstyaning (2017) 

menyatakan bahwa proses perubahan warna pada proses 



pembuatan pakan pelet dipengaruhi oleh penampilan warna 

molasses yaitu coklat kehitaman.  

4.3  Pengaruh Perlakuan Terhadap Warna kekuningan 

(b*) Pakan Pelet Ayam Pedaging 

Nilai b merupakan nilai yang menunjukkan derajat 

kekuningan dan kebiruan suatu sampel. Nilai b- (0 sampai -70) 

untuk warna kuning menunjukkan sampel memiliki derajat 

kekuningan, sedangkan nilai b+ (0 sampai 100) menunjukkan 

sampel memiliki derajat kebiruan. Warna adalah hasil dari 

panca indra (mata) ternak untuk menentukan dalam pemilihan 

pakan yang disukai. Warna pakan disukai ayam pedaging 

adalah berwarna kuning dan tidak gelap. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Leeson dan Summers (2001) menyatakan bahwa rasa 

tidak mempengaruhi konsumsi pakan pada ayam pedaging, 

tetapi faktor warna yaitu kuning lebih disukai oleh ayam 

pedaging. Retnani dkk., (2009) yang menjelaskan bahwa ayam 

lebih menyenangi warna daerah oranye kuning dan sifat warna 

yang mengkilap merangsang perhatian. 

Hasil analisa ragam (ANOVA) pada Lampiran 6. warna 

kekuningan pada pakan pelet ayam pedaging menunjukkan 

bahwa perlakuan tidak berbeda nyata (P˃0,05) terhadap warna 

kekuningan pada pakan pelet ayam pedaging, maka 

penggunaan beberapa bahan perekat (molasses, tepung cassava, 

dan bentonite) tidak memberi pengaruh dalam meningkatkan 

warna kekuningan pada pakan pelet ayam pedaging. Hasil 

rataan warna kekuningan pada pakan pelet ayam pedaging 

berturut-turut yaitu P0 sebesar 15,5 ± 0,82; P1 sebesar 16,57 ± 

0,49; P2 sebesar 16,4 ± 0,69 dan P3 sebesar 16,22 ± 0,60 seperti 

pada Tabel 4. 



Hasil analisa menunjukkan bahwa penambahan perekat 

tidak memberi pengaruh terhadap warna kekuningan pada 

pakan pelet ayam pedaging. Nilai kekuningkan rata-rata lebih 

besar dibandingkan nilai kemerahan (Tabel 4.) karena bahan 

penyusun yaitu tepung jagung memiliki proporsi lebih banyak 

dalam formulasi pakan 58,49% (Tabel 2.). Bahan perekat tidak 

mempengaruh dalam pemberian warna kekuningan pada pakan 

pelet karena warna dasar molasses adalah coklat kehitaman, 

tepung cassava berwarna dasar putih dan bentonite berwarna 

dasar oranye. Secara visual pakan pelet berwarna coklat 

dikarenakan warna bahan penyusun lain coklat yaitu tepung 

ikan, MBM dan bungkil kedelai. Warna coklat yang terjadi 

akibat reaksi maillard karena bahan punyusun di formulasi rata-

rata mengandung karbohidrat. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Winarno (1992) yang menyatakan bahwa gula pereduksi 

terdapat bahan pakan yang memiliki energi metabolis tinggi 

misalnya jagung dan dedak padi. Gula tersebut bereaksi dengan 

gugus amina primer pada bahan pakan yang memiliki protein 

kasar tinggi misalnya bungkil kedelai, tepung ikan dan MBM. 

4.4  Pengaruh Perlakuan Terhadap Tekstur/Daya Patah 

Pakan Pelet Ayam Pedaging 

Prinsip uji daya patah pada pelet sama seperti prinsip uji 

kekerasan (hardness), satuan nilai hasil dari gaya (N). 

Pengujian menggunakan alat Digital Force Gauge Imada ZP-

200 N. Pengujian dilakukan dengan memberi tekanan dari atas 

pada pelet yang  diletakkan pada penjepit lalu hasil akan keluar 

di monitor. Pengujian daya patah pelet ini bertujuan dalam hal 

penyimpanan pakan di silo/gudang, misalnya untuk mengetahui 

berapa ketinggian tumpukan dalam silo. Tekstur pakan yang 

kompak akan tahan terhadap pengaruh proses penekanan 



sehingga ikatan antar partikel penyusun pakan menjadi sangat 

kuat dan ruang antar partikel bahan pakan tidak terisi rongga 

udara. (Krisnan dkk., 2009). Tekstur pelet yang kompak akan 

mencegah penyerapan air dari lingkungan. Pelet yang terlihat 

tidak kompak akan memudahkan air masuk ke dalam pelet 

(Sholihah, 2011). 

Hasil analisa ragam (ANOVA) pada Lampiran 7. 

tekstur/daya patah pada pakan pelet ayam pedaging 

menunjukkan bahwa perlakuan tidak berbeda nyata (P˃0,05) 

terhadap warna kekuningan pada pakan pelet ayam pedaging, 

maka penggunaan beberapa bahan perekat (molasses, tepung 

cassava, dan bentonite) tidak memberi pengaruh dalam 

meningkatkan tekstur/daya patah pada pakan pelet ayam 

pedaging. Hasil rataan warna kekuningan pada pakan pelet 

ayam pedaging berturut-turut yaitu P0 sebesar 6,42 ± 2,14 N; P1 

sebesar 5,72 ± 2,08 N; P2 sebesar 4,37 ± 0,63 N dan P3 sebesar 

4,25 ± 0,34 N seperti pada Tabel 4. 

Hasil analisa menunjukkan bahwa penambahan perekat 

tidak memberi pengaruh terhadap tekstur/daya patah atau tanpa 

baha perekat pelet masih mempunyai ketahanan. Hubungan 

kekerasan dan daya patah adalah semakin rendah daya patah 

maka semakin tinggi kekerasan pelet tersebut, sebaliknya 

semakin tinggi daya patah maka semakin rendah kekerasan 

pelet tersebut. Tingkat kehalusan bahan penyusun juga 

mempengaruhi tekstur pelet, semakin kasar bahan pemyusun 

maka kualitas fisik pelet tersebut rendah. Tujuan bahan 

penyusun halus agar hasil akhir pelet tidak pecah. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Behnke (2001) yang menyatakan bahwa 

ukuran partikel dan tekstur bahan yang halus dapat 

menghasilkan pelet yang kompak dan padat karena memiliki 

permukaan yang halus sehingga mudah menyerap dan 



menerima panas. Sebelum proses peleting, bahan baku digiling 

terlebih dahulu hingga mencapai ukuran partikel dan tekstur 

bahan yang halus dengan kerapatan yang tinggi sehingga pelet 

yang dihasilkan akan kuat dan tidak mudah rapuh. 

Dasar penggunaan bahan perekat pada proses proses 

pembuatan pelet yaitu dapat menyatukan bahan-bahan 

penyusun. Proses pada bahan perekat adalah proses gelatinisasi 

pada saat condisioning,  Pada saat proses gelatinisasi 

berlangsung akan terbentuk gel yang berfungsi sebagai perekat 

yang mengikat komponenkomponen bahan pakan sehingga 

pelet menjadi kokoh dan tidak mudah hancur sehingga 

dihasilkan ukuran partikel yang tinggi. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Pujaningsih (2006). Proses kondisioning adalah 

proses pemanasan dengan uap air pada bahan yang ditujukan 

untuk gelatinisasi agar terjadi perekatan antar partikel bahan 

penyusun sehingga penampakan pelet menjadi kompak, 

durasinya baik, tekstur dan kekerasannya bagus. 

 


