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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pakan merupakan komponen terbesar dari biaya produksi yaitu sekitar 70 

%. Selain bibit dan manajemen, pakan merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan usaha peternakan ayam pedaging. Penyediaan pakan yang memadai, 

dalam arti cukup jumlah dan cukup kandungan zat makanannya pada suatu 

peternakan unggas sangat menunjang keberhasilan.  

Salah satu bahan pakan yang harganya meningkat cukup tajam adalah 

jagung, dimana bahan tersebut merupakan bahan utama dalam pakan ayam 

pedaging. Di lain pihak jagung juga dipakai sebagai bahan pangan manusia,  

sehingga mengakibatkan adanya kompetisi antara manusia dan ayam. Selain itu  

produksi jagung dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan nasional karena 

keberadaan jagung dalam negeri masih tergantung musim. Keadaan inilah yang 

mempengaruhi mahalnya harga jagung dalam negeri, terutama bila dipergunakan 

untuk pakan ternak.  

Harga jagung yang semakin mahal menyebabkan secara tidak langsung 

mengharuskan para peternak mencari bahan pakan alternatif yang lebih murah 

sebagai pengganti jagung sehingga dapat menurunkan biaya pakan dan 

memaksimalkan pendapatan. Salah satu bahan pakan alternatif yang berpotensi 

untuk menggantikan jagung adalah afkiran kacang shanghai. Bahan yang 

berbentuk bulat dan terbuat dari kacang tanah, tepung tapioka, gula, garam dan 

bawang putih ini merupakan salah satu limbah dari industri kacang shanghai 

dengan kandungan zat makanan yang cukup baik, yaitu  Protein Kasar (PK) 8 %; 
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Serat Kasar (SK) 2,16 %; Lemak Kasar 24,15 %; abu 2,43 %; BETN 63,26 % dan 

EM 3.333,92 kkal/kg (Edlyn, 2008). Selain harganya cukup murah (antara Rp. 

400 - Rp. 800),  ketersediaan bahan tersebut dapat dibilang cukup melimpah di 

beberapa daerah yang terdapat perusahaan kacang shanghainya. Sebagai salah 

satu contoh adalah pabrik kacang shanghai Gangsar yang terletak di Kabupaten 

Tulungagung. Pabrik tersebut mampu memproduksi kacang shanghai sebanyak 3 - 

10 ton per hari dengan perkiraan afkirannya sebesar 2 - 8 %. 

Berdasarkan kandungan zat makanan, Afkiran Kacang Shanghai (AKS) 

memiliki potensi sebagai pengganti jagung karena energi metabolis, protein kasar, 

serat kasar dan abu yang hampir menyamai jagung. Akan tetapi AKS juga 

memiliki kelemahan jika digunakan sebagai pengganti jagung yaitu tidak adanya 

zat kuning yang sangat berguna dalam memberi warna kuning pada karkas dan 

telur unggas, densitas yang lebih rendah dan kandungan lemak kasar yang terlalu 

tinggi. 

Oleh karena itu perlu dilakukan beberapa proses terhadap AKS untuk 

mendapatkan Afkiran Kacang Shanghai Fungsional (AKSF) yaitu dengan 

penambahan zat kuning, meningkatkan nutrient density dan merubah sruktur 

lemak agar bahan tidak cepat mengalami ketengikan serta kendala-kendala lain 

yang terdapat di dalam bahan afkiran kacang shanghai sehingga diharapkan dapat 

menyamai kandungan zat makanan dari jagung.  

Untuk menghasilkan afkiran kacang shanghai fungsional dapat dilakukan 

dengan penambahan kunyit sebagai sumber karoten (zat warna kuning), minyak 

atsiri dan senyawa aktif. Sedangkan untuk meningkatkan nutrient density 

dilakukan dengan mengubah bentuk fisik secara mekanik seperti pelleting dan 
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crumbling. Untuk merubah struktur lemak kasar dilakukan dengan perlakuan 

panas pada suhu 121 oC dan tekanan sebesar 1,5 atm dengan alat autoklaf yang 

merupakan salah satu cara pengawetan / pengolahan dengan sistem High 

Temperature Short Time (HTST).  

Salah satu parameter produktifitas ternak dapat dilihat dari pengamatan 

terhadap kualitas karkas ayam pedaging. Kualitas karkas ayam pedaging meliputi 

berat dan persentase karkas, berat dan persentase lemak abdominal dan 

keempukan daging. AKSF akan memberikan pengaruh terhadap kinerja organ-

organ pencernaan yang mencerna pakan perlakuan tersebut dan dapat dilihat dari 

parameter yang diamati.  

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk memanfaatkan 

AKSF sebagai pengganti jagung yang digunakan dalam pakan ayam pedaging 

terhadap kualitas karkas ayam pedaging yang meliputi berat dan persentase 

karkas, berat dan persentase lemak abdominal serta keempukan daging. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang menjadi permasalahan 

adalah sampai berapa banyak tingkat penggantian jagung dengan Afkiran Kacang 

Shanghai Fungsional (AKSF) pada pakan ayam pedaging terhadap kualitas karkas 

ayam pedaging yang meliputi berat dan persentase karkas, berat dan persentase 

lemak abdominal serta keempukan daging. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat penggantian 

jagung dengan Afkiran Kacang Shanghai Fungsional (AKSF) pada pakan 

terhadap kualitas karkas ayam pedaging yang meliputi berat dan persentase 

karkas, berat dan persentase lemak abdominal serta keempukan daging. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi 

bagi peternak, maupun bagi pihak yang membutuhkan tentang penggunaan 

Afkiran Kacang Shanghai Fungsional (AKSF) sebagai pengganti jagung terhadap 

kualitas karkas ayam pedaging yang meliputi berat dan persentase karkas, berat 

dan persentase lemak abdominal serta keempukan daging. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Pakan merupakan komponen utama dari total biaya produksi yang 

merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan usaha peternakan ayam 

pedaging, dimana dalam penyediaannya harus cukup jumlah dan cukup 

kandungan zat makanannya. Namun, karena mahalnya harga pakan membuat 

usaha peternakan pada saat ini kesulitan mendapatkan keuntungan yang 

maksimal. Salah satu bahan pakan yang memiliki harga mahal adalah jagung,  

dimana bahan tersebut merupakan bahan pakan utama untuk ayam pedaging 

sebagai sumber energi. Harga jagung sampai dengan akhir Januari 2008 mencapai 

Rp. 2800. Harga tersebut cukup mahal bila digunakan untuk pakan ternak karena 

dalam penggunaannya bahan tersebut harus bersaing dengan manusia 
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(Anonymous, 2008a). Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu diupayakan 

pemilihan jenis bahan pakan yang dapat digunakan sebagai bahan pakan alternatif 

yang tentunya harganya lebih murah, tidak bersaing dengan manusia, mudah 

didapat dan berkualitas baik. 

 Afkiran kacang shanghai merupakan salah satu limbah pabrik kacang 

shanghai. Sama dengan produk yang dihasilkan, limbah tersebut terdiri dari 

kacang tanah, tepung tapioka, bawang, gula dan garam serta penyedap makanan.  

Limbah tersebut terdiri dari produk kacang shanghai dan pecahan kacang 

shanghai (limbah) yang tidak layak dikonsumsi manusia serta tidak sesuai dengan 

standar yang ditentukan oleh pabrik.  

 Afkiran kacang shanghai merupakan salah satu limbah industri yang 

berpotensial untuk dijadikan bahan pakan alternatif untuk ayam pedaging. Hal ini 

bisa dilihat dari jenis bahan-bahan yang dipakai dalam pembuatan kacang 

shanghai tersebut. Menurut Riana (2000) energi yang terkandung pada kacang 

tanah adalah 3969 kkal/kg dan PK 25,8 % sedangkan pada tepung tapioka, 

menurut Rasyaf (2005) memiliki kandungan EM 2.970 kkal/kg dan PK antara 

0,56 - 2,33 %, menurut Edlyn (2008) kandungan lemak kasar (LK) Afkiran 

kacang shanghai sebesar 24,15 %. 

Afkiran kacang shanghai memiliki beberapa kelemahan yaitu kandungan 

lemak kasar yang cukup tinggi, kurangnya zat kuning dan rendahnya nutrient 

density. Kandungan lemak kasar yang cukup tinggi dapat menyebabkan 

ketengikan pada afkiran kacang shanghai, oleh karena itu dilakukan proses 

pemanasan dengan suhu 121 oC dan tekanan sebesar 1,5 atm selama 15 menit 

dengan menggunakan autoklaf untuk merubah struktur lemak sehingga dapat 
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menghambat proses ketengikan. Zat kuning bisa di dapatkan dari kunyit yang 

merupakan sumber karoten yang dapat berpengaruh terhadap pigmentasi kulit, 

sedangkan untuk meningkatkan nutrient density dilakukan pelleting dan 

crumbling. Dimana proses ini dapat berpengaruh pada efisiensi pakan yang 

nantinya memberikan hasil pada kualitas karkas. Beberapa perlakuan yang 

disebutkan diatas adalah yang disebut Afkiran Kacang Shanghai Fungsional 

(AKSF). 

Salah satu parameter produktifitas ternak dapat dilihat dari pengamatan 

terhadap kualitas karkas ayam pedaging. Kualitas karkas ayam pedaging meliputi 

berat dan persentase karkas, berat dan persentase lemak abdominal serta 

keempukan daging. AKSF akan memberikan pengaruh terhadap kinerja organ-

organ pencernaan yang mencerna pakan perlakuan tersebut dan dapat dilihat dari 

parameter yang diamati. 

Pada saat ini belum ada penelitian mengenai penggunaan AKSF pada 

pakan ayam pedaging, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang 

penggunaan AKSF sebagai pengganti jagung pada pakan ayam pedaging terhadap 

kualitas karkas ayam pedaging yang meliputi berat dan persentase karkas, berat 

dan persentase lemak abdominal serta keempukan daging. 

 

1.6 Hipotesis 

 Hipotesis dari penelitian ini adalah penggunaan Afkiran Kacang 

Shanghai Fungsional (AKSF) sebagai pengganti jagung pada pakan dapat 

meningkatkan kualitas karkas ayam pedaging. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ayam Pedaging 

 Ayam pedaging adalah ayam jantan dan betina muda yang berumur di 

bawah 8 minggu ketika dijual dengan bobot tertentu, mempunyai pertumbuhan 

yang cepat serta mempunyai dada yang lebar dengan timbunan daging yang 

banyak (Rasyaf, 2004). Adapun sifat-sifat baik yang dimiliki ayam pedaging 

adalah dagingnya empuk, ukuran badan besar, efisiensi terhadap makanan cukup 

tinggi dan pertumbuhan atau pertambahan berat badan sangat cepat (umur 7 - 8 

minggu dapat mencapai berat ± 3 kg) (Anonymous, 2005).  

Masa pemeliharaan ayam pedaging dibagi menjadi dua yaitu periode 

starter dengan umur 1 - 3 minggu dan periode finisher dengan umur lebih dari 3 

minggu. Penanganan yang baik pada ayam pedaging periode starter akan dapat 

memaksimalkan produksinya, sebaliknya bila penanganannya buruk produksinya 

tidak dapat optimal (Anonymous, 2002). Dalam pemeliharaannya ada beberapa 

hal yang perlu diperhatikan, yaitu sistem pemeliharaan yang tepat, menjaga suhu, 

kelembapan cahaya dan ventilasi kandang, pemberian pakan yang berkualitas dan 

pencegahan penyakit secara maksimal (Anonymous, 2007a). 

Salah satu strain ayam pedaging unggul yang ada di Indonesia adalah 

Lohmann. Ciri-ciri dari strain ini adalah warna bulu putih, kulit kuning, jengger 

merah terang serta berkaki pendek dan besar. Berat badan 2 kg untuk ayam jantan 

dan 1,8 kg untuk ayam betina dapat dicapai dalam waktu 35 hari (Anonymous,  

2005). 
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2.2 Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging 

Ayam pedaging membutuhkan makanan sebagai bahan untuk tumbuh, 

berkembang, dan produksi. Oleh karena itu, untuk tercapainya pertumbuhan dan 

produksi yang maksimal maka makanan yang terkandung didalam pakan yang 

dikonsumsi harus memadai (Suprijatna, 2005). Hal yang perlu diperhatikan dalam 

pakan adalah kandungan energi, protein, keseimbangan asam amino esensial serta 

kandungan vitamin dan mineral (Wahju, 1978). Standar kebutuhan zat makanan 

ayam pedaging dapat dilihat pada Tabel 1. 

 Energi diperlukan sebagai sumber kekuatan untuk hidup dan berproduksi 

(Jull, 1951). Kebutuhan energi pada ayam biasanya berdasarkan energi 

termetabolis (EM), yaitu energi yang didapatkan dari energi bruto yang dikurangi 

energi dalam feses dan energi dalam urin. Zat makanan yang merupakan sumber 

energi terbanyak adalah lemak (Tillman dkk., 1984). Namun, menurut Wahju 

(2004), kandungan lemak yang terlalu tinggi pada pakan akan mengakibatkan 

penurunan pertambahan bobot badan pada ayam. Hal ini dikarenakan kandungan 

energi yang terlalu tinggi tersebut tidak diimbangi oleh kandungan zat makanan 

yang lain. Menurut Perry et al., (2003), masalah yang sering timbul dari pakan 

yang kandungan lemaknya tinggi adalah ketengikan. Meskipun tidak 

menyebabkan gangguan nilai gizinya secara nyata, ketengikan dapat menurunkan 

menurunkan nilai energi pakan dan palatabilitas ayam. 
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Tabel 1. Standar kebutuhan zat makanan ayam pedaging.  
Periode Zat Makanan  

Starter Finisher 
Energi Metabolis (kkal/kg)  
Protein Kasar (%) 
Lemak Kasar (%) 
Serat Kasar (%) 
Ca (%) 
P (%) 
N (%) 
K (%) 
Cl (%) 
Mn (ppm) 
Zn (ppm) 
Arginin (%) 
Sistin (%) 
Glisin (%) 
Histidin (%) 
Isoleusin (%) 
Leusin (%) 
Lisin (%) 
Metionin (%) 
Fenilalamin (%) 
Treonin (%) 
Triptofan (%) 
Tirosin (%) 
Valin (%) 
Vitamin A (IU)* 
Vitamin D3 (IU)* 
Vitamin E (IU)* 
Vitamin K (mg)* 
Thiamin (B1) (mg)* 
Riboflavin (B2) (mg)* 
Nicotinic Acid (mg)* 
Pantothenic Acid (mg)* 
Pyridoxine (B6) (mg)* 
Biotin (mg) * 
Folic Acid (mg)* 
Vitamin B12 (mg)* 

3.100  
22 

5 - 8 
3 - 5 

0,9 - 1,1 
0,7-0,9 

0,2 
0,3 
0,2 
60 
40 

1,25 
0,4 
1 

0,35 
0,8 
1,2 
1,1 
0,5 
0,72 
0,8 
0,2 
0,62 
0,9 

14.000 - 15.000  
5.000 

75 
4 
3 
8 

60 - 70 
18 - 20 
4 - 5 

0,15 - 0,20 
2 

0,016 

 3.200 
20 

5 - 8 
3 - 5 

0,9 - 1,1 
0,7 - 0,9 

0,15 
0,3 
0,15 
60 
40 
1,1 
0,34 
0,9 
0,32 
0,73 
1,09 

1 
0,38 
0,65 
0,74 
0,18 
0,57 
0,82 

11.000 - 12.000 
4.000 

50 
2 
2 
5 
40 
20 
2 

0,05 
1,50 
0,011 

Sumber : Wahju (2004), * Anonymous (2005) 

 

Protein merupakan struktur yang sangat penting untuk jaringan-jaringan 

lunak di dalam tubuh hewan seperti urat daging, tenunan pengikat, kolagen, kulit, 

kuku, bulu dan bagian paruh dan tanduk (Wahju, 2004). Ditambahkan oleh 
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Tillman dkk., (1984) bahwa protein mempunyai fungsi dalam tubuh sebagai 

pembangun jaringan dan organ tubuh, menyediakan asam amino serta 

menyediakan komponen tertentu dari DNA. Ayam yang diberi pakan dengan 

kandungan protein rendah dapat mengakibatkan menurunnya laju pertumbuhan 

dan produksi. Dalam pemenuhan kebutuhan protein perlu diperhatikan pula 

kandungan dan keseimbangan asam amino essensialnya karena selain tidak dapat 

disintesis dalam tubuh, pakan yang kandungan asam amino essensialnya rendah 

dan tidak seimbang akan mempengaruhi efisiensi produksi. Hal ini dikarenakan 

banyak asam amino yang tidak bisa dimanfaatkan (Suprijatna, 2005). Sedangkan 

vitamin dan mineral  dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil, sehingga biasa 

disebut dengan mikro nutrien. Meskipun demikian akan sangat fatal bila 

kebutuhan tersebut tidak terpenuhi karena sangat mempengaruhi pertumbuhan, 

produksi dan kesehatan ayam (Brinckman, 1989).  

 

2.3 Jagung 

 Pada umumnya jagung merupakan bahan pakan utama untuk ayam 

pedaging sebagai sumber energi yang belum bisa tergantikan oleh bahan lain di 

Indonesia. Hal ini dikarenakan zat makanan yang terkandung pada jagung sangat 

ideal sebagai bahan pakan sumber energi. Kandungan zat makanan pada jagung 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

Di lain pihak, jagung juga dipakai sebagai bahan pangan manusia, keadaan 

ini akan mengakibatkan adanya kompetisi antara manusia untuk pemenuhan 

pangan dan ayam untuk pemenuhan kebutuhan pakan. Hal tersebut yang 

mengakibatkan harga jagung dapat dibilang cukup mahal apabila dipakai sebagai 
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pakan ternak. Harga jagung sampai dengan akhir Januari 2008 mencapai Rp. 2800 

(Anonymous, 2008a). Ditambahkan oleh Anonymous (2008b) bahwa harga jagung 

diprediksi mencapai puncaknya pada bulan April tahun 2008 sebesar Rp. 3.500 

per kg. 

Tabel 2. Kandungan zat makanan pada jagung 
Zat Makanan Kandungan  

Energi Metabolis (kkal/kg) 
Protein Kasar (%) 
Lemak Kasar (%) 
Serat Kasar (%) 
Ca (%) 
P (%) 
N (%) 
K (%) 
Cl (%) 
Mn (ppm) 
Zn (ppm) 
Arginin (%) 
Sistin (%) 
Glisin (%) 
Histidin (%) 
Isoleusin (%) 
Leusin (%) 
Lisin (%) 
Metionin (%) 
Fenilalamin (%) 
Treonin (%) 
Triptofan (%) 
Tirosin (%) 
Valin (%) 
Xanthofil (mg/kg)* 
Vitamin A (IU/100g)** 
 

3370  
8,6 
3,9 

2 
0,02 
0,1 

0,02 
0,28 
0,04 

5 
10 
0,5 

0,18 
0,4 
0,2 
0,4 
0,1 
0,2 

0,18 
0,5 
0,4 
0,1 

0,41 
0,4 
17 
117 

 
Sumber : Wahju (2004), *Anonymous (2008c), **Wahyudi (2005) 

Selain harganya yang mahal, produksi jagung dalam negeri tidak dapat 

memenuhi kebutuhan nasional. Hal ini karena keberadaan jagung dalam negeri 

masih tergantung musim, akibatnya pemenuhan kebutuhan jagung dalam negeri 

terlalu mengandalkan jagung impor (Anonymous, 2007b). Permasalahan tersebut 
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secara tidak langsung mengharuskan para peternak mencari bahan pakan alternatif 

yang lebih murah dan terjamin keberadaanya. 

 

2.4 Afkiran Kacang Shanghai 

 Afkiran kacang shanghai berasal dari limbah pabrik makanan ringan 

(snack) yang bahannya terdiri dari kacang tanah, tepung tapioka, bawang, gula 

dan garam serta penyedap makanan yang diolah (bentuk bulat), digoreng 

kemudian dikemas. Afkiran kacang shanghai terdiri dari produk kacang shanghai 

dan pecahan kacang shanghai (limbah) yang tidak layak dikonsumsi manusia.  

 Apabila dilihat dari segi bahannya, afkiran kacang shanghai mempunyai 

kandungan zat makanan yang cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari berbagai macam 

bahan yang dipakai dalam pembuatannya. Menurut Riana (2000) energi yang 

terkandung pada kacang tanah adalah 3969 kkal/kg dan PK 25,8 % sedangkan 

pada tepung tapioka, menurut Rasyaf (2005) memiliki kandungan EM 2.970 

kkal/kg dan PK antara 0,56 - 2,33 %.  

Apabila ditinjau dari segi keberadaannya afkiran kacang shanghai dapat 

dikatakan cukup melimpah. Hal ini dapat disimpulkan dari banyaknya jumlah 

perusahaan kacang shanghai yang ada di Indonesia. Di pulau Jawa ada sekitar 31 

perusahaan lokal yang terdaftar di Dinas Perindustrian Republik Indonesia dan 2 

perusahaan besar kualitas ekspor yang memproduksi kacang shanghai, yaitu PT. 

Dua Kelinci dengan salah satu produknya Shanghai DK dan PT. Garuda Food 

dengan salah satu produknya Katom Garuda (Anonymous, 2006). Berdasarkan 

penelitian Edlyn (2008) atas wawancara pribadi dengan pemilik perusahaan 

kacang shanghai terbesar di Tulungagung yaitu UD. Gangsar, dalam sehari 
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perusahaan tersebut dapat memproduksi 3 - 10 ton per hari dengan produksi 

puncak pada bulan puasa sampai hari raya Idul Fitri. Perkiraan afkiran dalam satu 

hari produksi mencapai 2 - 8 %. Sedangkan PT. Dua Kelinci dan PT. Garuda Food 

sama-sama mampu memproduksi kacang shanghai sebesar 5 - 15 ton per hari 

(Anonymous, 2003). Apabila diasumsikan afkiran per harinya sama dengan UD. 

Gangsar, yaitu 2 - 8 % maka dapat dipekirakan afkiran yang dihasilkan dalam 

waktu satu hari dapat mencapai 100 kg - 1,2 ton. 

  

2.5 Kunyit 

Rimpang kunyit mengandung beberapa komponen antara lain air, serat 

kasar, abu, zat warna dan minyak atsiri. Kandungan kimia ini berbeda antar 

daerah penghasil kunyit karena perbedaan iklim, keadaan tanah dan faktor 

lingkungan lainnya (Budi, 1989). Diantara komponen-komponen penting yang 

terkandung dalam rimpang kunyit tersebut adalah minyak atsiri dan zat warna. 

Komponen tersebut memiliki aktifitas fisiologis yang berperan penting dalam 

pembentukan aroma, cita rasa dan warna dari kunyit. 

Rimpang kunyit yang memiliki warna kuning-jingga yang khas disebabkan 

oleh adanya turunan diferuloilmetana yang tidak menguap dengan pemanasan 

yang dikenal sebagai kurkuminoid, senyawa kurkuminoid yang dominan adalah 

kurkumin (Budi, 1989). Kurkuminoid merupakan senyawa aktif pada spesies-

spesies curcuma tetapi kuantitasnya berbeda tergantung spesiesnya, dimana 

kandungan kurkumin terbanyak pada tamanan kunyit.  

Majeed and Badmaev (1999) melakukan penelitian tentang aktifitas 

farmakologi yang dimiliki oleh senyawa kurkuminoid. Dari hasil penelitian 
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tersebut diketahui bahwa kurkuminoid sangat potensial digunakan sebagai anti 

oksidan, anti inflamatori, anti kanker, anti mutagen, anti trombotik 

hepatoprotektif, anti mikroba, anti virus dan anti parasit.  

 

2.6 Pelleting dan Crumbling 

Pembentukan pellet adalah suatu proses yang mengubah campuran 

beberapa bahan baku melalui tekanan dan uap panas menjadi bentuk cetakan, 

pada umumnya silinder (Anonymous, 1987). Sedangkan crumble adalah bentuk 

makanan butiran pecah (remah) yang didapatkan dari pecahan pellet serta dibuat 

pabrik umumnya karena lebih disukai ternak unggas usia muda. Efisiensi jumlah 

pakan yang dikonsumsi meningkat dengan nutrisi yang sempurna karena ternak 

unggas tidak memilih bahan baku yang disenangi, seperti mengkonsumsi bahan 

pakan berbentuk  tepung (Murtidjo, 2006). 

Untuk membuat pakan bentuk mash, kita hanya membutuhkan alat 

timbangan, penghancur dan pencampur, untuk pellet alat tambahan adalah mesin 

pelleting, broiler dan pengering sedang bentuk crumble diperlukan alat tambahan 

yaitu mesin pemecah dan saringan berbagai ukuran sesuai dengan yang 

dikehendaki (Rempe, 1995). Tujuan dari proses pelleting yaitu (1) penanganan 

mekanisasi fasilitas (2) menghilangkan debu dan kotoran serta meningkatkan 

palatabilitas (3) meningkatkan kerapatan pakan, melalui penurunan transportasi 

dan biaya tenaga (4) menurunkan kapasitas tempat penyimpanan (5) 

meningkatkan nilai-nilai zat makanan pada bahan pakan melalui pemanasan 

seketika itu juga dan tekanan (Wahju, 2004). 
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2.7 Potensi Penggunaan Afkiran Kacang Shanghai Fungsional Sebagai 
Pengganti Jagung 

 
Afkiran kacang shanghai dapat digunakan untuk menggantikan sebagian 

jagung sebagai sumber energi apabila dilihat dari segi kandungan zat 

makanannya. Zat makanan yang terkandung pada jagung adalah Energi Metabolis 

(EM) 3.370 kkal/kg; PK 8,6 %; LK 3,9 % dan SK 2 %, sedangkan zat makanan 

yang terkandung pada tepung afkiran kacang shanghai adalah Energi Metabolis 

(EM) 3.333,92 kkal/kg; PK 8 %; LK 24,15 % dan SK 2,16 % (Edlyn, 2008). 

Berdasarkan kedua kandungan zat makanan tersebut, afkiran kacang shanghai 

layak untuk digunakan sebahai bahan pakan sumber energi, akan tetapi 

dibutuhkan beberapa proses pengolahan terlebih dahulu karena terdapat beberapa 

kekurangan yaitu 1) lemak yang terkandung di dalamnya terlalu tinggi. 

Kandungan lemak kasar yang terlalu tinggi pada pakan dapat merugikan bila tidak 

diberi antioksidan, karena lemak mudah mengalami ketengikan (rancidity). 

Meskipun nilai zat makanannya tidak terpengaruhi, lemak yang tengik 

mempunyai bau dan rasa yang tidak sedap sehingga dapat meurunkan palatabilitas 

dan konsumsi pada ayam (Anggorodi, 1979). 2) tidak adanya zat warna kuning. 

Karoten atau zat warna kuning pada jagung berpengaruh terhadap kualitas karkas 

dan telur yang dihasilkan (Sjofjan, 2002), 3) nutrient density yang lebih rendah 

juga warna yang tidak seperti jagung dan kandungan karoten yang tidak ada, 

semakin rendahnya nutrient density berpengaruh pada jumlah konsumsi pakan 

yang semakin menurun (Natsir, 1995). 

Kekurangan nilai nutrisi yang terdapat di dalam afkiran kacang shanghai 

dapat ditingkatkan melalui 1) merubah struktur lemak kasar dengan perlakuan 

panas 121 oC dan tekanan sebesar 1,5 atm dengan menggunakan autoklaf. 
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Autoklaf merupakan suatu cara pengawetan/pengolahan dengan sistem High 

Temperature Short Time (HTST) yang cukup efektif untuk pengawetan suatu 

bahan, 2) penambahan zat warna kuning (karoten) dilakukan dengan penambahan 

kunyit sebagai sumber karoten dan minyak atsiri serta senyawa aktif dan 3) 

meningkatkan nutrien density perlakuan dengan merubah bentuk fisik secara 

mekanik seperti pelleting dan crumbling. Hasil pengolahan Afkiran Kacang 

Shanghai disebut Afkiran Kacang Shanghai Fungsional (AKSF). 

 

2.8 Kualitas Karkas Ayam Pedaging 

2.8.1 Berat dan Persentase Karkas 

 Persentase karkas merupakan bobot badan yang dihitung dengan 

menimbang tubuh ayam yang telah dipotong pada umur 5 minggu dikurangi 

dengan darah, bulu, kepala, kaki dan organ dalam (Dwiyanto et al, 1980). Kualitas 

karkas dan daging dipengaruhi oleh faktor sebelum pemotongan, antara lain 

genetik, spesies, bangsa, tipe ternak, jenis kelamin, umur, pakan, serta proses 

setelah pemotongan diantaranya metode pelayuan, stimulasi listrik, metode 

pemasakan, pH karkas, bahan tambahan termasuk enzim pengempuk daging, 

hormon, antibiotik, marbling, metode penyimpanan dan preservasi serta macam 

otot daging (Abubakar, 2003). Menurut Jull (1951), kualitas karkas dinilai 

berdasarkan konformasi, perdagingan, perlemakan bawah kulit, tingkat kebersihan 

dari bulu halus, derajat kemerahan dan perobekan kulit, serta bebas dari tulang 

patah. 

 North (1984) menyatakan bahwa berat karkas yang semakin tinggi 

dipengaruhi oleh berat ayam yang dipotong. Menurut Siregar dkk., (1980), karkas 
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ayam pedaging berkisar antara 65 - 75 % dari bobot hidup. Adanya variasi dari 

komposisi karkas ayam, antara lain disebabkan adanya perbedaan umur, jenis 

kelamin dan pakan (komposisi, bentuk dan cara pemberian). Leeson (2000) 

melaporkan bahwa kadar protein pada semua jaringan otot juga meningkat seiring 

dengan meningkatnya umur ayam, namun pada jaringan kulit menurun. 

 

2.8.2 Berat dan Persentase Lemak Abdominal 

 Lemak abdominal di dapatkan dari lemak yang terdapat pada sekeliling 

gizzard dan lapisan yang menempel antara otot abdominal dan usus (Kubena et 

al., 1974). Dalam pertumbuhan ayam pedaging, lemak secara normal disimpan 

dalam kecepatan yang berbeda pada bagian tubuh yang berlainan. Menurut 

Summers et al., (1992) turunnya tingkat pertumbuhan akan mengurangi 

kebutuhan sel akan protein sehingga kelebihan protein akan disimpan dalam 

bentuk lemak. Kadar lemak meningkat sejalan dengan meningkatnya umur. 

Sebaliknya, kadar air dalam jaringan otot dan kulit menurun dengan 

meningkatnya umur ayam.  

 Pertambahan bobot badan diikuti dengan terbentuknya akumulasi sejumlah 

lemak di rongga abdominal yang tidak diinginkan. Selain pada abdominal, lemak 

juga terakumulasi di antara jaringan otot (intermuscular fat), di bawah kulit (sub 

cutan fat), dan dalam daging (Wahju, 2004). Banyaknya jumlah lemak abdominal 

menjadi suatu problem yang cukup besar dan merugikan karena lemak abdominal 

akan dibuang pada saat prosesing (Holsheimer and Veerkamp, 1991). Dalam 

keadaan normal, prosentase lemak abdominal berkisar antara 1 - 2,5 % dari bobot 

badan (Summers et al., 1992; Leeson, 2000; Choct et al, 2000). 
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2.8.3 Keempukan Daging 

Tekstur daging dapat dipandang sebagai indikator keempukan yang 

kekasaran/kehalusannya tergantung pada ukuran berkas otot (Henrickson, 1978). 

Soeparno (1992) menjelaskan bahwa keempukan daging merupakan salah satu 

penentu kualitas daging. Keempukan daging dipengaruhi oleh faktor umur, pakan, 

pemeliharaan, aktifitas dan jenis kelamin. Keempukan juga dipengaruhi oleh 

waktu dan temperatur memasak, penambahan enzim pengempuk serta rigomortis 

(Soeparno, 1992). 

Pada prinsipnya keempukan daging dapat ditentukan dengan dua metode 

yaitu subyektif dan obyektif. Metode subyektif dilakukan dengan cara uji panel 

cita rasa yaitu melalui sentuhan/rabaan tangan dan bagian-bagian mulut, 

sedangkan metode obyektif adalah dengan alat-alat mekanik,  salah satu alat untuk 

mengukur keempukan adalah penetrometer (Kramer and Szczesniak, 1973). 

Proses pengukuran keempukan daging dengan penetrometer (Kramer and 

Szczesniak, 1973) : 

A. Persiapan sampel. 

Menyiapkan daging ayam bagian musculus pectoralis mayor. 

B. Cara mengukur keempukan dengan menggunakan penetrometer jenis PNR 6 : 

1) Stop kontak dihubungkan dengan sumber listrik. 

2) Alat dihubungkan dengan menekan tombol power. 

3) Cone dipasang pada plugger. 

4) Waktu ditentukan selama 10 detik. 

5) Point ke-3 dipasang pada lubang plugger dengan menekan tombol 

release. 
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6) Jarum skala diatur pada posisi nol dengan memutar piringan skala. 

7) Sampel diletakkan di bawah cone 

8) Pemutar kasar diputar hingga ujung cone hampir menyentuh 

permukaan sampel. 

9) Pemutar halus diputar hingga ujung cone tepat menyentuh permukaan 

sampel. 

10) Angka skala dibaca dengan menekan tangkai di belakang piringan 

skala. 

C. Perhitungan 

Nilai keempukan daging (mm/g/s) =  

  Besar angka penunjuk (mm)                 
   Berat cone dan plugger (g) × waktu (s)  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 8 Mei sampai 13 Juni 2008 di 

Laboratorium Lapang Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya di Desa Sumber 

Sekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang, Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak serta Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Universitas Brawijaya 

Malang.  

 
3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Ayam Pedaging 

Pada penelitian ini digunakan DOC ayam pedaging strain Lohmann 

Platinum produksi PT. Multibreeder Adirama sebanyak 80 ekor yang tidak 

dibedakan jenis kelaminnya (Straight run atau unsex) dan dipelihara selama 35 

hari dengan berat rata-rata 39,36 ± 2,82 g/ekor serta Koefisien Keragaman (KK) 

sebesar 7,16 %. Data bobot badan awal ayam pedaging (DOC) dapat dilihat pada 

Lampiran 2. 

 

3.2.2 Pakan 

Bahan pakan yang digunakan pada penelitian ini adalah konsentrat 

broiler produksi PT. Japfa Comfeed, bekatul dan jagung yang disusun berdasarkan 

kebutuhan zat makanan untuk ayam pedaging periode starter dan finisher. 

Sedangkan Afkiran Kacang Shanghai Fungsional (AKSF) digunakan sebagai 

pengganti jagung pada pakan sesuai dengan perlakuan. Skema percobaan 
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penggunaan afkiran kacang shanghai fungsional sebagai pengganti jagung pada 

pakan ayam pedaging dapat dilihat pada Lampiran 1.  

Pakan perlakuan disusun berdasarkan periode pemeliharaan, yaitu starter 

dan finisher. Pakan perlakuan periode starter terdiri dari jagung (60 %) dan 

konsentrat broiler produksi PT. Japfa Comfeed (40 %) dicampur dengan bahan 

pakan yang diamati yaitu AKSF sebanyak 0 % (P0),  15 % dalam pakan atau 25 % 

sebagai pengganti jagung (P1), 30 % dalam pakan atau 50 % sebagai pengganti 

jagung (P2), 45 % dalam pakan atau 75 % sebagai pengganti jagung (P3) dan 60 % 

dalam pakan atau 100 % sebagai pengganti jagung (P4). Pakan perlakuan periode 

finisher yaitu jagung (60 %), konsentrat (30 %) dan bekatul (10 %) dicampur 

dengan bahan pakan yang diamati yaitu AKSF seperti periode starter. Kandungan 

zat makanan bahan - bahan pakan penelitian dapat dilihat pada Tabel 3 serta 

susunan dan kandungan zat makanan pakan perlakuan periode starter dan finisher 

dapat dilihat pada Tabel 4 dan Tabel 5.  

 
Tabel 3. Kandungan zat makanan bahan yang digunakan dalam penelitian (1). 

Bahan Pakan 
Zat Makanan 

Jagung Bekatul Konsentrat AKSF 
Energi Metabolis (kkal/kg)(2) 
Protein Kasar (%) 
Lemak Kasar (%) 
Serat Kasar (%) 

3.350 
8,45 
5,02 
3,30 

3.100 
11,82 
11,31 
4,10 

2.650 
40,51 
5,04 
6,00 

3.281 

8,00 
  18,54 

7,52 
Ket. : (1)  Hasil Analisis Lab. Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang Berdasarkan % BK (Bahan Kering). 
(2) Perhitungan berdasarkan 70 % GE (Gross Energi). 
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Tabel 4. Susunan dan kandungan zat makanan pakan perlakuan periode starter 
 Pakan Perlakuan 

Bahan Pakan & Zat Makanan 
P0 P1 P2 P3 P4 

Komposisi: 
Jagung (%) 
Bekatul (%) 
Konsentrat (%) 
AKSF (%) 

 
60 
0 
40 
0 

 
45 
0 
40 
15 

 
30 
0 
40 
30 

 
15 
0 
40 
45 

 
0 
0 
40 
60 

Total (%) 100 100 100 100 100 
Berdasarkan perhitungan (% BK) 

Energi Metabolis (kkal/kg) 
Protein Kasar (%) 
Lemak Kasar (%) 
Serat Kasar (%) 

 
3.070 
21,27 
5,03 
4,38 

 
3.060 
21,21 
7,06 
5,01 

 
3.049 
21,14 
9,08 
5,65 

 
3.039 
21,07 
11,11 
6,28 

 
3.029 
21,00 
13,14 
6,91 

 
 
Tabel 5. Susunan dan kandungan zat makanan pakan perlakuan periode finisher. 

 Pakan Perlakuan 
Bahan Pakan & Zat Makanan 

P0 P1 P2 P3 P4 

Komposisi: 
Jagung (%) 
Bekatul (%) 
Konsentrat (%) 
AKSF (%) 

 
60 
10 
30 

   0 

 
45 
10 
30 

   15 

 
30 
10 
30 

  30 

 
15 
10 
30 

   45 

 
0 
10 
30 
60 

Total (%)  100 100  100   100 100 
Berdasarkan perhitungan (% BK) 

Energi Metabolis (kkal/kg) 
Protein Kasar (%) 
Lemak Kasar (%) 
Serat Kasar (%) 

 
3.115 
18,41 
5,66 
4,19 

 
3.104 
18,34 
7,68 
 4,82 

 
3.094 
18,27 
9,71 
5,46 

 
3.084 
18,20 
11,74 

  6,09 

 
3.074 
18,14 
13,77 
6,72 

 

3.2.3 Kandang dan Peralatan 

Kandang yang digunakan sebanyak 20 unit kandang battery berukuran 

60 cm × 60 cm × 40 cm yang dilengkapi lampu pijar 25 watt yang berfungsi 

sebagai pemanas dan penerangan. Setiap unit kandang ditempati 4 ekor ayam 

pedaging. 
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 Peralatan yang digunakan dalam penelitian adalah adalah : 

1. Timbangan digital dengan kapasitas 5 kg dan ketelitian 0,001 kg. 

2. Termometer ruang untuk mengukur suhu lingkungan kandang. 

3. Tempat pakan dan minum. 

4. Peralatan dan perlengkapan kandang. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah metode percobaan dengan menggunakan 

rancangan acak lengkap yang terdiri dari 5 perlakuan dan 4 ulangan, masing-

masing ulangan terdiri dari 4 ekor ayam.  

Perlakuan yang diberikan adalah  : 

P0 =  Pakan tanpa penggantian jagung (pakan kontrol) 

P1 =  Pakan dengan penggantian jagung dengan AKSF 25 % (15 % dalam pakan) 

P2 =  Pakan dengan penggantian jagung dengan AKSF 50 % (30 % dalam pakan) 

P3 =  Pakan dengan penggantian jagung dengan AKSF 75 % (45 % dalam pakan) 

P4 = Pakan dengan penggantian jagung dengan AKSF 100 % (60% dalam pakan) 

 

3.4 Variabel yang diamati 

Adapun variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah : 

1. Berat dan  persentase karkas 

Bobot karkas yang dihitung dengan menimbang tubuh ayam yang telah 

dipotong pada umur 35 hari dikurangi dengan darah, bulu, kepala, kaki dan 

organ dalam selain paru - paru dan ginjal. 

Persentase karkas    =  Berat karkas ×100 % 
    Berat hidup 
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2. Berat dan persentase lemak abdominal 

Lemak abdominal didapat dari lemak yang tedapat pada sekeliling 

gizzard dan lapisan yang menempel antara otot abdominal dan usus (Kubena 

et al., 1974). 

Persentase lemak abdominal =  Berat lemak ×100 % 
 Berat hidup 
 

3. Keempukan Daging 

Daging yang diukur adalah bagian musculus pectoralis mayor. Alat yang 

digunakan untuk mengukur keempukan daging pada penelitian ini yaitu 

penetrometer. Nilai keempukan daging diperoleh dengan rumus : 

Nilai keempukan daging (mm/g/s) =   Besar angka penunjuk (mm)              
      Berat cone dan plugger (g) × waktu (s) 

 

3.5 Analisis Statistik 

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan analisis varian dari percobaan 

yang menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan menggunakan 5 

perlakuan dengan 4 kali ulangan. Apabila ada perbedaan pengaruh diantara 

perlakuan, maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) (Steel and 

Torrie, 1992).  

 

3.6 Batasan Istilah 

1. Bahan pakan Alternatif : Bahan pakan pengganti yang berasal dari limbah 

pertanian, peternakan maupun industri. Syarat bahan pakan 

alternatif adalah bukan bahan pangan pokok manusia, terjamin 

pasokannya, banyak terdapat disekitar kita, baik kualitasnya dan 

memiliki harga yang murah. 



 25

2. Afkiran Kacang Shanghai Fungsional : Limbah dari industri kacang 

shanghai yang terdiri dari produk kacang shanghai dan pecahan 

kacang shanghai yang tidak layak dikonsumsi manusia dan telah 

melalui beberapa proses teknologi sehingga nilai nutrisinya dapat 

meningkat. Afkiran Kacang Shanghai yang telah melalui proses 

tersebut dinamakan Afkiran Kacang Shanghai Fungsional (AKSF). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Ringkasan hasil penelitian yang meliputi rataan berat dan persentase 

karkas, berat dan persentase lemak abdominal, serta keempukan daging dapat 

dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Rataan berat dan persentase karkas, berat dan persentase lemak 
abdominal serta keempukan daging. 

Perlakuan 
Variabel 

P0 P1 P2 P3 P4 
Berat Karkas  
(g) 

1082,25 
± 94,06 b 

1093,00 
± 106,37 b 

1129,50 
± 118,50 b 

986,75 
± 75,87 b 

730,25 
± 18,84 a 

Persentase Karkas 
(%) 

67,05 
± 1,49 b 

67,04 
± 1,90 b 

66,93 
± 3,28 b 

66,12 
± 3,28 b 

61,83 
± 0,62 a 

Berat lemak 
abdominal (g) 

33,90  
± 5,60 

35,55 
 ± 4,45 

37,58  
± 10,91 

41,48  
± 3,58 

28,93  
± 12,02 

Persentase lemak 
abdominal (%) 

2,10 
±  0,28 

2,20 
±  0,35 

2,22 
±  0,56 

2,78 
±  0,20 

1,98 
±  0,69 

Keempukan 
Daging (mm/g/s) 

0,11 
± 0,01 

0,09 
± 0,01 

0,09 
± 0,01 

0,10 
± 0,01 

0,10 
± 0,01 

Keterangan :  Notasi huruf yang tidak sama pada baris yang sama menunjukkan pengaruh yang 
berbeda sangat nyata (P<0,01). 

 
 
  
4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Berat Karkas 

 Bobot karkas yang dihitung dengan menimbang tubuh ayam yang telah 

dipotong pada umur 35 hari dikurangi dengan darah, bulu, kepala, kaki dan organ 

dalam selain paru-paru dan ginjal. Tabel 6 menunjukkan bahwa berat karkas 

secara berurutan dari yang tertinggi berdasarkan hasil penelitian yaitu P2 (1129,.50 

± 118,50) g, P1 (1093,00 ± 106,37) g, P0 (1082,25 ± 94,06) g, P3 (986,75 ± 75,87) 

g dan P4 (730,25 ± 18,84) g. Analisis ragam pada Lampiran 3. menunjukkan 
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bahwa perlakukan memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

berat karkas. Hasil analisis ragam dengan uji beda nyata terkecil dapat diketahui 

bahwa berat karkas paling rendah pada perlakuan P4 dan berbeda sangat nyata 

dengan perlakuan P3, P0, P1, P2. Data konsumsi pakan dan bobot badan selama 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 7.  

 
Tabel 7. Rataan konsumsi pakan dan bobot badan selama penelitian. 

Perlakuan 
Variabel 

P0 P1 P2 P3 P4 
Konsumsi pakan 
(g/ekor) 

2808,11 
± 18,24 

2836,66 
± 42,90 

2812,58 
± 76,04 

2798,49 
± 65,84 

2621,73 
± 176,64 

Bobot badan  
(g/ekor)  

1582,65 
± 80,31 

1727,63 
± 52,50 

1688,20 
± 103,51 

1607,80 
± 118,72 

1197,75 
± 49,03 

 

 Pengaruh penggunaan AKSF yang sangat nyata (P<0,01) pada level 100 

% dalam pakan terhadap berat karkas diduga disebabkan karena rendahnya 

konsumsi pakan pada pakan perlakuan P4 sehingga menyebabkan pertumbuhan 

agak terhambat dan mengakibatkan bobot badan yang rendah. Pada perlakuan P2 

menunjukkan rataan berat karkas paling tinggi dibanding P1 dan P0, tetapi 

perlakuan P3 dan P4 menunjukan rataan berat karkas lebih rendah dari P0. Hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan AKSF sampai pada perlakukan P2 masih dapat 

mengkonsumsi pakan dengan baik sehingga mampu menghasilkan rataan bobot 

badan dan berat karkas yang tinggi. North (1984) menyatakan bahwa berat karkas 

yang semakin tinggi dipengaruhi oleh berat ayam yang dipotong. 
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4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Persentase Karkas. 

 Persentase karkas dihitung dengan membagi berat karkas dengan berat 

hidup kemudian dikalikan 100 %. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase 

karkas dari yang tertinggi berturut-turut yaitu P0 (67,05 ± 1,49) %, P1 (67,04 ± 

1,90) %, P2 (66,93 ± 3,28) %, P3 (66,12 ± 3,28) % dan P4 (61,83 ± 0,62) %. 

Pengaruh penggunaan AKSF dalam pakan terhadap persentase kakas dapat 

diketahui melalui analisis ragam. 

 Analisis ragam pada Lampiran 4. menunjukkan bahwa penggantian 

jagung dengan AKSF memberikan pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05) 

terhadap persentase karkas. Hasil analisis ragam yang dilanjutkan dengan uji Beda 

Nyata Terkecil (BNT) dapat diketahui bahwa berat karkas yang paling tinggi 

adalah pada perlakuan PO dan tidak berbeda nyata dengan P1, P2 dan P3, namun 

terdapat perbedaan yang nyata dengan perlakuan P4. Perbedaan yang nyata ini 

diduga dipengaruhi oleh persentase lemak abdominal. Berdasarkan Tabel 6. dapat 

dilihat bahwa rendahnya persentase karkas diikuti dengan semakin meningkatnya 

persentase lemak abdominal. Hal ini berkaitan dengan kandungan dari pakan 

perlakuan dimana kandungan lemak kasar semakin meningkat bersamaan dengan 

pengunaan AKSF yang semakin tinggi. Kandungan lemak kasar yang tinggi 

cenderung untuk meningkatkan kandungan lemak abdominal karena akan terjadi 

penimbunan lemak akibat kandungan lemak pakan yang melebihi kebutuhan. 

  Pada perlakuan pemberian AKSF menunjukkan bahwa P0 memberikan 

rataan tertinggi terhadap persentase karkas, namun tidak berbeda nyata sampai 

pemberian P3, hal ini menunjukkan bahwa pemberian AKSF sampai P3 masih 

memberikan hasil yang baik walaupun dibawah perlakuan P0. Siregar dkk., (1980) 
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menyatakan bahwa karkas ayam pedaging berkisar antara 65 - 75 % dari bobot 

badan. Oleh karena itu pada perlakuan P4 didapat hasil dibawah standart yaitu 

61,81 ± 0,62 %,  Persentase yang lebih rendah ini menunjukkan bahwa 

penggantian sampai 100 % jagung dalam pakan oleh AKSF tidak optimal karena 

kandungan zat makanan AKSF tidak bisa menggantikan kandungan zat makanan 

jagung baik dalam pemenuhan kebutuhan energi maupun protein yang 

menyebabkan penurunan konsumsi dan rendahnya persentase karkas.  

 

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Berat Lemak Abdominal. 

Berat lemak abdominal di dapatkan dari menimbang lemak yang terdapat 

pada sekeliling gizzard dan lapisan yang menempel antara otot abdominal dan 

usus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berat lemak abdominal dari yang 

tertinggi berturut-turut yaitu P3 (41,48 ± 3,58) g, P2 (37,58 ± 10,91) g, P1 (35,55 ± 

4,45) g, P0 (33,90 ± 5,60) g dan P4 (28,93 ± 12,02) g. Pengaruh penggunaan 

AKSF dalam pakan terhadap berat lemak abdominal dapat diketahui melalui 

analisis ragam.  

Analisis ragam pada Lampiran 5. menunjukkan bahwa penggantian jagung 

dengan AKSF memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap berat 

lemak abdominal (P>0,05). Akan tetapi nominal hasil penelitian menunjukkan 

bahwa berat lemak abdominal yang paling tinggi dicapai pakan perlakuan P3 

(41,48 ± 3,58) g. Hal ini diduga dikarenakan ayam mengalami pertumbuhan yang 

menurun sejalan dengan umur dan juga semakin tingginya kandungan lemak kasar 

yang terdapat di dalam pakan. Semakin banyak penggunaan AKSF maka 

kandungan lemak didalamnya semakin tinggi. Kandungan lemak kasar yang 
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tinggi cenderung untuk meningkatkan berat lemak abdominal karena akan terjadi 

penimbunan lemak akibat kandungan lemak pakan yang melebihi kebutuhan. 

Pakan perlakuan P4 memberikan nilai yang terkecil yaitu 28,93 ± 12,02 g yang 

menunjukkan bahwa ayam kurang dapat mencerna pakan yang memilki 

kandungan lemaknya paling tinggi diantara pakan perlakuan lain sehingga 

pertumbuhan ayam dari awalnya tidak mencapai optimal. Summers et al., (1992) 

menyebutkan bahwa turunnya tingkat pertumbuhan mengurangi kebutuhan sel 

akan protein sehingga kelebihan protein akan disimpan dalam bentuk lemak. 

Kadar lemak meningkat sejalan dengan meningkatnya umur. Sebaliknya, kadar air 

dalam jaringan otot dan kulit menurun dengan meningkatnya umur ayam.  

 

4.4 Pengaruh Perlakuan Terhadap Persentase Lemak Abdominal 

 Persentase lemak abdominal di dapatkan dari membagi berat lemak 

abdominal dengan berat hidup kemudian dikalikan 100 %. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa persentase lemak abdominal dari yang tertinggi berturut-

turut yaitu P3 (2,78 ± 0,20) %, P2 (2,22 ± 0,56) %, P1 (2,20 ± 0,35) %, P0 (2,10 ± 

0,28) % dan P4 (1,98 ± 0,69) %. Pengaruh penggunaan AKSF dalam pakan 

terhadap persentase lemak abdominal dapat diketahui melalui analisis ragam. 

 Hasil analisis ragam pada Lampiran 6 menunjukkan bahwa penggantian 

jagung dengan AKSF tidak memberikan perbedaan yang nyata terhadap 

persentase lemak abdominal (P>0,05). Akan tetapi berdasarkan nominal dapat 

dilihat bahwa persentase lemak abdominal yang paling tinggi terdapat pada P3 

dimana penggantian jagung dengan AKSF sebesar 75 %. Hal ini dapat dikaitkan 

dengan semakin meningkatnya kandungan lemak kasar seiiring dengan 
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meningkatnya penggantian jagung dengan AKSF. Anggorodi (1979) menyatakan 

bahwa penimbunan lemak dapat terjadi karena kelebihan energi setelah digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan pokok dan untuk produksi, kandungan lemak ini 

dipengaruhi oleh bangsa, galur, jenis kelamin, umur dan sistem kandang.  

Pakan perlakuan P3 menunjukkan persentase lemak abdominal yang paling 

tinggi yaitu 2,78 ± 0,20 %, hal ini dikarenakan adanya peningkatan lemak yang 

terdapat di dalam pakan yang cenderung meningkatkan berat lemak abdominal 

sehingga persentase yang didapatkan juga meningkat. Pada pakan perlakuan P4 

menunjukkan rataan persentase lemak abdominal yang terendah dan juga dibawah 

pakan perlakuan P0 yaitu 1,98 ± 0,69 %. Menurut Summers et al., (1992); Leeson, 

(2000); Choct et al., (2000), prosentase lemak abdominal dalam keadaan normal, 

berkisar antara 1 - 2,5 % dari bobot hidup. Masih tingginya lemak kasar di dalam 

pakan diakibatkan karena perlakuan pemanasan dengan autoklaf tujuan utamanya 

adalah merubah struktur lemak kasar dari afkiran kacang shanghai dan tidak 

menurunkan lemak kasarnya, akan tetapi setelah dilakukan proses tersebut, 

penurunan lemak kasar dapat terjadi walaupun hanya 1,16 %.  

 

4.5 Pengaruh Perlakuan Terhadap Keempukan Daging 

 Tekstur daging dapat dipandang sebagai indikator keempukan yang 

kekasaran/kehalusannya tergantung pada ukuran berkas otot (Henrickson, 1978). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai keempukan daging dari yang tertinggi 

yaitu P0 (0,11 ± 0,01) mm/g/s, P4 (0,10 ± 0,01) mm/g/s dan P3 (0,10 ± 0,01) 

mm/g/s, P2 (0,09 ± 0,01) mm/g/s dan P1 (0,09 ± 0,010) mm/g/s. Pengaruh 
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penggunaan AKSF dalam pakan terhadap keempukan daging dapat diketahui 

melalui analisis ragam. 

 Hasil analisis ragam pada Lampiran 7 menunjukkan bahwa penggantian 

jagung dengan AKSF tidak memberikan perbedaan yang nyata terhadap 

keempukan daging (P>0,05). Jika dilihat berdasarkan nilai nominal dapat 

diketahui bahwa perlakuan P0 memberikan nilai keempukan daging yang paling 

tinggi yaitu 0,11 ± 0,01 mm/g/s yang berarti paling lunak, kemudian P1 dan P2 

dengan nilai 0,10 ± 0,01 mm/g/s serta P3 dan P4 memberikan nilai keempukan 

paling rendah yaitu 0,09 ± 0,01 mm/g/s yang berarti paling keras, akan tetapi 

perbedaan nilai keempukan daging sangat kecil yang diduga disebabkan karena 

lemak kasar di dalam tubuh sebagian besar terakumulasi pada lemak abdominal 

dan hanya sebagian kecil di dalam sel-sel lemak yang terdapat dalam daging. 

Winarno (1995) faktor-faktor yang mempengaruhi keempukan salah satunya yaitu 

sel-sel lemak yang terdapat di antara sel serabut daging.. Soeparno (1992) 

menambahkan bahwa keempukan daging dipengaruhi oleh faktor umur, pakan, 

pemeliharaan, aktifitas dan jenis kelamin. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

AKSF sebagai pengganti jagung dalam pakan tidak memberikan efek negatif 

terhadap kualitas karkas ayam pedaging. Penggunaan AKSF sebagai pengganti 

jagung sebesar 75 % (45 % dalam pakan) masih dapat digunakan dan tidak 

menurunkan kualitas karkas ayam pedaging. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan bahwa AKSF dapat 

digunakan sebagai pengganti jagung dalam pakan ayam  pedaging sampai dengan 

75 % (45 % dalam pakan).                                                                                                                                                                                                                                           
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