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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to determine the effect of partial replacement of 

corn with pokem (Setaria italica sp) in feed produced on chemical quality of broiler 

breast meat. Benefit to be derived in this study is for information to all concerned in 

knowing the effect of partial replacement of corn with pokem (Setaria italica sp) in feed 

on chemical quality of broiler breast meat. The material used in this study were adult 

broiler strain Lohmann aged 5 weeks with as many as 25 head weight range 

2000±152,43 gram. The method used is the method by experiments using a completely 

randomized design (CRD) factorial with 5 treatments and 5 replications. The treatments 

were in the form of using without the addition pokem (P0); granting pokem adding as 

much as 2.5% (P1); granting pokem adding as much as 5.0% (P2); granting pokem 

adding as much as 5.0% (P3); provision of additional pokem as much as 10.0% (P4). 

Each treatment was repeated 5 times. The variables observed were moisture content, 

protein content and fat content. Data were analyzed using analysis of variance 

(ANOVA), if there is a difference between the effect of the treatment was followed by 

Duncan's Multiple Range Test. The results showed that each treatment by administering 

pokem at different feed gives significant effect (P <0.05) on water content and fat 

content in the meat as well as providing a significant influence (P <0.01) the protein 

content on meat. It can be concluded that the effect of partial replacement of corn with 

pokem (Setaria italica sp) in feed can increase the levels of protein in meat and can 

reduce levels of water and fat levels in breast meat. 

 

Keywords : Pokem, Feed, Chemical Breast Meat, Broiler. 
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PENGARUH PENGGANTIAN JAGUNG SEBAGIAN DENGAN  POKEM 

(Setaria italica sp) DALAM PAKAN TERHADAP KUALITAS KIMIA 

DAGING DADA AYAM PEDAGING 

 

Picky Oriesta Ayu Harmayanda, Djalal Rosyidi dan Osfar Sjofjan 

 

RINGKASAN 

 

Daging merupakan produk utama pemeliharaan ayam pedaging. Kualitas pakan 

dapat mempengaruhi kualitas daging, yaitu dapat mempengaruhi perbandingan 

daging−tulang, perbandingan kualitas kimia yaitu protein−lemak, komposisi asam 

lemak, nilai kalori, warna, fisiko−kimia, masa simpan dan sifat sensori.Kualitas daging 

ayam didukung oleh pakan dengan bahan alami yang membantu pertumbuhan dan 

meningkatkan produksi ayam pedaging. Salah satu bahan alami yang dapat digunakan 

sebagai alternatif adalah pokem. Pokem atau yang biasa sering disebut dengan Jewawut 

(Setaria italica sp) atau millet termasuk tanaman yang memiliki nilai kandungan zat 

makanan yang mirip dengan tanaman pangan lainnya seperti padi, jagung, gandum, dan 

tanaman biji-bijian yang lain karena tanaman ini tergolong ke dalam jenis tanaman biji-

bijian. Pokem memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dari jagung. Perbedaan 

kandungan protein tersebut akan memberikan dampak yang berbeda pada kualitas kimia 

daging dada ayam pedaging. 
Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan dan pelaksanaannya di lapang pada 

tanggal 19 Maret 2013 hingga 25 April 2013. Pelaksanaan penelitian dilakukan  di 

Laboratorium Lapang Sumber Sekar Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya di 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan di Laboratorium Biokimia  Fakultas MIPA 

Universitas Brawijaya Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

penggantian jagung sebagian dengan pokem (Setaria italica sp) dalam pakan terhadap 

kualitas kimia yang dihasilkan dari daging dada ayam pedaging. Manfaat yang akan 

diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai bahan informasi untuk semua pihak dalam 

mengetahui pengaruh penggantian jagung sebagian dengan pokem (Setaria italica sp) 

dalam pakan terhadap kualitas kimia daging dada ayam pedaging. 

Materi penelitian yang digunakan adalah ayam pedaging betina dewasa strain 

lohmann yang berumur 5 minggu sebanyak 25 ekor dengan kisaran berat 2000±152,43 

gram. Metode penelitian yang digunakan adalah metode percobaan dengan 

menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 5 ulangan. Faktor 

perlakuan pada penelitian adalah tanpa penambahan pokem (P0); pemberian 

penambahan pokem sebanyak 2,5 % (P1); pemberian penambahan pokem sebanyak 5,0 

% (P2); pemberian penambahan pokem sebanyak 7,5 % (P3); pemberian penambahan 

pokem sebanyak 10,0 % (P4). Setiap perlakuan diulang sebanyak 5 kali. Variabel yang 

diamati meliputi kadar air, kadar protein dan kadar lemak. Pengambilan data pertama 

diambil pada minggu kelima penelitian dan pengambilan data sampel diambil pada saat 

selesai melakukan analisis kimia di Laboratorium Biokimia yakni pada tanggal 20 Mei 

2013. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis varian (ANOVA), apabila 

ada perbedaan pengaruh diantara perlakuan maka dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan’s. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing perlakuan dengan 

pemberian pokem pada pakan yang berbeda memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

terhadap kadar air dan kadar lemak pada daging serta memberikan pengaruh yang 
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sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar protein pada daging. Dari hasil uji jarak Duncan’s 

ternyata bahwa pengaruh pemberian pokem sebanyak 0 % dan 2,5 % tidak berbeda 

nyata, tetapi perlakuan tersebut berbeda nyata dengan pemberian pokem sebanyak 5 % 

dan berbeda sangat nyata pada pemberian pokem sebanyak 7,5 % dan 10 % pada 

kualitas kimia daging ayam pedaging. 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

pengaruh penggantian jagung sebagian dengan pokem (Setaria italica sp) dalam pakan 

dapat meningkatkan kadar protein dalam daging serta dapat menurunkan kadar air dan 

kadar lemak dalam daging ayam pedaging. Disarankan pada penelitian berikutnya 

menggunakan penambahan pokem sebanyak 10% yang bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas daging dada ayam pedaging. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga setelah 

Cina dan India. Jumlah penduduk yang besar ini merupakan sumber daya potensial 

untuk pemasaran hasil ternak ditandai dengan adanya peningkatan permintaan terhadap 

produk hasil ternak. Produk peternakan merupakan bahan pangan yang mewah dan 

penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Salah satu alternatif dengan 

budidaya ayam pedaging karena ayam pedaging adalah jenis ayam yang sangat efisien 

dalam memanfaatkan pakan menjadi daging, memerlukan waktu pemeliharaan yang 

relatif cepat dan hanya memerlukan luasan kandang atau lahan yang relatif kecil. 

Pernyataan Rasyaf (1987) dalam (Suharti, 2008) bahwa ayam pedaging adalah ayam 

yang berumur dibawah delapan minggu dengan berat hidup 1,5–2,8 kg bahkan 

pemasaran ayam pedaging dikelompokkan berdasarkan berat hidup, yaitu 0,8–1 kg; 1–

1,2 kg; 1,2–1,4 kg; 1,4–1,6 kg; 1,6−1,8 kg dan lebih dari 1,8 kg dengan masa 

pemeliharaan selama 25–40 hari. 

Peternakan ayam pedaging merupakan salah satu yang dapat dikembangkan 

untuk memenuhi permintaan daging, karena ayam pedaging merupakan ternak yang 

menghasilkan daging dengan waktu singkat. Daging dari ayam pedaging juga 

memberikan sumbangan yang sangat besar bagi tercukupinya kebutuhan protein 

hewani. 

Daging ayam merupakan bahan makanan yang mengandung zat makanan tinggi, 

memiliki rasa dan aroma yang enak, tekstur yang lunak, serta harga yang relatif  murah. 

Berdasarkan alasan tersebut, daging ayam lebih banyak diminati oleh masyarakat 

dibandingkan dengan daging sapi. Struktur daging ayam sangat kompleks dan luas. 

Lemak pada daging ayam banyak ditemukan di bawah kulit. Kandungan asam lemak 

tidak jenuhnya juga lebih besar daripada daging hewan lainnya. 

Daging merupakan produk utama pemeliharaan ayam pedaging. Ketersediaan 

pakan baik kuantitas maupun kualitas merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kualitas daging, sedangkan faktor penting lainnya adalah bibit dan 

manajemen pemeliharaan. Pakan ternak ayam pedaging sangat beragam dapat berupa 
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hijauan segar, biji−bijian, maupun limbah pertanian/limbah industri pertanian dapat 

mempengaruhi kualitas daging. Menurut Khalil (2009) Kualitas pakan dapat 

mempengaruhi kualitas daging, yaitu dapat mempengaruhi perbandingan 

daging−tulang, perbandingan protein−lemak, komposisi asam lemak, nilai kalori, 

warna, fisiko−kimia, masa simpan dan sifat sensori. 

Kualitas daging ayam didukung oleh pakan dengan bahan alami yang membantu 

pertumbuhan dan meningkatkan produksi ayam pedaging. Pakan komersial belum 

mencukupi kebutuhan pakan, karena harga yang semakin mahal. Salah satu bahan alami 

yang dapat digunakan sebagai alternatif adalah pokem. Pokem atau yang biasa sering 

disebut dengan Jewawut (Setaria italica sp) atau millet termasuk tanaman yang 

memiliki nilai kandungan zat makanan yang mirip dengan tanaman pangan lainnya 

seperti padi, jagung, gandum dan tanaman biji-bijian yang lain, karena tanaman pokem 

sendiri tergolong jenis tanaman biji-bijian (Marlin, 2009). Sebagian besar masyarakat 

belum mengenal pokem sebagai sumber pangan sehingga selama ini tanaman pokem 

hanya dijadikan sebagai pakan burung. Tanaman ini dapat diolah menjadi sumber 

makanan oleh masyarakat guna mendukung ketahanan pangan dan mengantisipasi 

masalah kelaparan (Marlin, 2009). Pokem mengandung karbohidrat dan protein yang 

tidak kalah dengan beras, bahkan tepung jewawut unggul dari kandungan kalsium 

jagung (Widyaningsih dan Mutholib, 1999). 

 Kualitas kimia daging dipengaruhi oleh faktor sebelum dan setelah pemotongan. 

Faktor sebelum pemotongan yang dapat mempengaruhi kualitas daging adalah genetik, 

spesies, bangsa, tipe ternak, jenis kelamin, umur, pakan dan bahan aditif (hormon, 

antibiotik, dan mineral) serta keadaan stres. Faktor setelah pemotongan yang 

mempengaruhi kualitas daging adalah metode pelayuan, metode pemasakan, lemak 

intramuskular (marbling), tingkat keasaman (pH) daging, bahan tambahan (termasuk 

enzim pengempuk daging), metode penyimpanan dan pengawetan, macam otot daging, 

serta lokasi otot (Astawan, 2004). Kualitas kimia daging pada tiap bangsa unggas tidak 

sama, sehingga perlu adanya suatu penelitian yang bertujuan untuk meneliti sejauh 

mana perbedaan kualitas kimia ini ditinjau dari kadar air, kadar protein, dan kadar 

lemak.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh penggantian jagung sebagian dengan pokem (Setaria 

italica sp) dalam pakan terhadap kualitas kimia yang dihasilkan dari daging dada ayam 

pedaging. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh penggantian jagung sebagian dengan pokem (Setaria 

italica sp) dalam pakan terhadap kualitas kimia yang dihasilkan dari daging dada ayam 

pedaging. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai bahan 

informasi untuk semua pihak dalam mengetahui pengaruh penggantian jagung sebagian 

dengan pokem (Setaria italica sp) dalam pakan terhadap kualitas kimia daging dada 

ayam pedaging. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Bahan baku pakan merupakan faktor yang berperan dalam peningkatan kualitas 

budidaya yang berimplikasi pada peningkatan profitabilitas usaha ternak. Pakan 

merupakan salah satu komoditi penting yang termasuk pada subsistem agribisnis hulu. 

Pakan dengan harga yang murah akan membuat peternak mampu meningkatkan skala 

usaha dan keuntungan per satuan, sedangkan pakan yang berkualitas akan 

meningkatkan konversi pakan sehingga proses pemberian pakan menjadi lebih efisien. 

Komposisi pakan ayam ras, pihak pabrik memprediksi kontribusi jagung berkisar antara 

40−60 %, bungkil kedelai 10–20 % dan tepung ikan sebesar 5−10 % (BPTP, 2008). 

Penggunaan jagung sebagai bahan pakan utama penyusun pakan unggas pada 

saat ini belum bisa digantikan oleh bahan baku lainnya. Hal ini disebabkan oleh zat 

makanan yang terkandung dalam jagung cukup ideal dan sangat lengkap sebagai pakan 

sumber energi bagi ternak unggas. Selain itu, jagung digunakan sebagai bahan pangan 

manusia sehingga hal ini mengakibatkan kompetisi antara manusia dan ternak 

khususnya pada ternak unggas dalam pemenuhan kebutuhan pakan. 
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Impor jagung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan  tahun 2009 

mencapai 400 ribu ton dan tahun 2010 mengalami peningkatan sebanyak 1,5 juta ton. 

Peningkatan impor jagung menunjukkan bahwa sampai saat ini pasokan jagung untuk 

bahan baku industri pakan ternak Indonesia belum optimal sehingga mengakibatkan 

Indonesia masih harus mengimpor dari Amerika Serikat (AS), Brazil, dan Argentina. 

Tahun 2011, impor pakan ternak terus meningkat, karena industri pakan nasional tidak 

stabil, sehingga berdampak pada kenaikan harga jagung. Harga impor jagung pada April 

2011 sebesar Rp 3.300,- per kg, sedangkan pada tiga bulan sebelumnya yaitu Rp 2.300,- 

sementara dari 10,3 juta ton konsumsi pakan ternak di 2010 sebanyak 50 % berasal dari 

jagung (Anonim, 2011). 

 Permasalahan akibat peningkatan kebutuhan jagung yang tidak diikuti dengan 

tingkat produksi jagung lokal tersebut dan kualitas jenis jagung yang belum bisa 

disediakan secara lokal maka mengharuskan untuk dilakukan impor. Berbagai upaya 

terus dilakukan untuk mengatasi maupun mengurangi impor pakan ternak dengan 

memanfaatkan bahan pakan alternatif yaitu bahan pakan lokal yang tersedia dilokasi, 

minimal memiliki nilai zat makanan yang mirip dengan jagung. Bahan pakan lokal yang 

mempunyai kandungan zat makanan mirip dengan jagung yaitu pokem (Setaria italica 

sp). 

Potensi produksi pokem di kabupaten Biak Numfor berkisar 44–56 ton/ ha/tahun 

ditingkat petani sedangkan di tingkat peneliti dapat mencapai sebesar 72 ton/ha/tahun 

(Abate et al. 2000). Ditinjau berdasarkan potensi lahan kering khususnya di kabupaten 

Biak Numfor adalah sebesar 41.736 ha maka diperkirakan dari 10 % jika diperuntukkan 

untuk budidaya pokem, potensi produksi bisa mencapai 4.174 ha, sedangkan  jika 

ditinjau berdasarkan potensi lahan kering untuk Propinsi Papua dan Papua Barat sebesar 

4.329.546 ha dengan demikian potensi produksi pokem sangat besar untuk dapat 

dikembangkan (BPTP, 2008). 

 Usaha peningkatan produktivitas ayam pedaging dapat dilakukan dengan Pokem 

(Setaria italica sp) sebagai salah satu bahan pokok pengganti beras dan telah terbiasa 

dikonsumsi oleh masyarakat yang merupakan sejenis millet yang berpotensi sebagai 

sumber pangan alternatif untuk mendukung ketahanan pangan di Papua (Rumbrawer, 

2003). 
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Mountney (2003) menjelaskan bahwa daging ayam adalah daging yang cukup 

ekonomis dengan kandungan zat makanan yang tinggi, rendah kalori serta mengandung 

asam lemak  jenuh, asam lemak  tidak  jenuh dan asam amino esensial. Komponen 

utama daging adalah lemak, protein, abu dan air. Komposisi kimia daging terdiri dari air 

75 % (65–80 %); protein 18,5 % (16–22 %); substansi-substansi non protein yang larut 

3,5 %; lemak 3 % (1,5–13 %) dan sangat bervariasi (Lawrie, 1995) dalam (Riyanto, 

2006). 

 

1.6 Hipotesis 

 Penggantian jagung sebagian dengan pokem (Setaria italica sp) dalam pakan 

dapat meningkatkan kualitas kimia daging dada ayam pedaging. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pokem (Setaria italica sp)  

Pokem atau yang biasa sering disebut dengan Jewawut (Setaria italica sp) atau 

millet adalah sejenis sereal berbiji kecil yang pernah menjadi makanan pokok 

masyarakat Asia Timur dan Tenggara sebelum mereka bercocok tanam tumbuhan 

serealia lainnya. Pokem termasuk tanaman yang memiliki nilai kandungan zat makanan 

yang mirip dengan tanaman pangan lainnya seperti padi, jagung, gandum, dan tanaman 

biji-bijian yang lain karena tanaman pokem sendiri adalah tergolong ke dalam jenis 

tanaman biji-bijian. Sebagian besar masyarakat belum mengenal pokem sebagai sumber 

pangan sehingga selama ini tanaman pokem hanya dijadikan sebagai pakan burung. 

Tanaman ini dapat diolah menjadi sumber makanan oleh masyarakat guna mendukung 

ketahanan pangan dan mengantisipasi masalah kelaparan (Marlin, 2009).  

 

 
Gambar 1. Struktur Biji Pokem (McDonough dan Rooney, 1987) dalam (Trinitasari, 

      2011) 

 

Tanaman Pokem adalah tanaman semusim seperti rumput, yang ketinggiannya 

dapat mencapai 2m, mempunyai malai yang rapat dan berambut sehingga orang 

menamakannya dengan tanaman ekor rubah. Bulirnya yang kecil, diameternya hanya 
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sekitar 3mm, bahkan masih ada yang lebih kecil. Warna bulirnya beraneka ragam, mulai 

dari hitam, ungu, merah sampai jingga hingga kecoklatan. Adapun bentuk dari berbagai 

jenis pokem dapat dilihat pada Gambar 2 (Hildayanti, 2012). 

 
Gambar 2. (a) Tanaman pokem (b) Millet pearl (c) Millet foxtail (d) Millet proso 

 

Pokem memiliki bentuk malai seperti bulir yang tersusun relatif rapat dan biji-

bijinya yang masak bebas dari lemma dan palea. Tanaman ini termasuk hermaprodit 

dimana buliran berbentuk menjorong, bunga bawah steril sedangkan bunga atas 

hermaprodit. Biji bulat telur lebar, melekat pada sekam kelopak dan sekam mahkota, 

berwarna kuning pucat hingga jingga, merah, coklat atau hitam (Leonard dan Martin, 

1988) dalam (Hildayanti, 2012).  

Jewawut termasuk dalam beberapa spesies yang termasuk dalam subfamili 

Panicoideae, dari keluarga rumput Poaceae. Spesies Jewawut ini yang paling banyak 

dibudidayakan dalam urutan produksi di seluruh dunia adalah 1)Pearl jewawut; 

2)Foxtail jewawut; 3)Proso jewawut; 4) Finger jewawut (Anonim, 2009). 

 

2.1.1 Potensi Pokem (Setaria italica sp)  

Pokem cukup potensial dikembangkan dalam rangka memperkuat ketahanan 

pangan karena merupakan sumber karbohidrat pengganti beras, jagung, ubi-ubian dan 

sagu. Tanaman ini mengandung vitamin yang mempunyai keunggulan dibandingkan 

tanaman serealia lainnya. Pokem selain tahan kering, juga tahan dalam kondisi 

tergenang serta mempunyai daya adaptasi cukup tinggi terhadap lahan marginal. 

Tanaman ini mudah dibudidayakan dengan hasil produksi yang cukup tinggi. 

Keunggulan pokem lainnya adalah mempunyai ragam kegunaan, selain sebagai bahan 

baku makanan, dapat pula sebagai pakan ternak (BPTP, 2008). 
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Tanaman pokem banyak mengandung vitamin A, vitamin B kompleks yaitu B1, 

B2, B3, B6, B12, vitamin C, vitamin D dan mineral (Ca, Fe, Zn, K, Mg, Mn, Cu) yang 

mempunyai keunggulan di bandingkan tanaman serealia lain. Bagi masyarakat Biak 

terutama di pulau Numfor, pokem dikonsumsi sebagai bahan makanan pokok selain 

keladi dan talas. Tanaman ini sangat bergizi dan potensial serta bernilai tinggi di 

kalangan masyarakat pulau Numfor. Berdasarkan jenisnya terdapat 5 (lima) jenis pokem 

yaitu pokem vesyek (coklat), pokem verik (merah), pokem vepyoper (putih), pokem 

vepaisem (hitam) dan pokem venanyar (kuning). Dari kelima jenis tersebut yang paling 

disukai dan umum dikonsumsi masyarakat yaitu pokem warna putih dan kuning 

(Rumbrawer, 2003). 

Menurut Rumbrawer dari beberapa bahan pangan lokal dari Papua seperti keladi 

dan aibon yang diteliti ternyata hanya pokem yang berhasil meraih penghargaan 

Bogasari Nugraha pada tahun 2002. Di sisi lain, kandungan beberapa zat makanan 

pokem lebih tinggi dari kandungan zat makanan yang ada pada gandum. Hal itu 

menunjukkan bahwa pokem berpeluang untuk dikembangkan sebagai pengganti beras 

maupun terigu. Tentunya semua ini memerlukan dukungan pemerintah dalam 

pengembangan tanaman pokem ini guna memperkaya sumberdaya pangan alternatif 

dalam rangka memperkuat ketahanan pangan di negeri ini (BPTP, 2008). 

Keunggulan dari tanaman pokem (Setaria italica sp) adalah (1) tahan kering, 

juga dalam kondisi tergenang, (2) produksi tanaman cukup tinggi, (3) mudah 

dibudidayakan, (4) mempunyai ragam kegunaan, baik sebagai bahan baku pangan 

maupun pakan ternak, (5) mempunyai daya adaptasi cukup tinggi terhadap lahan 

marginal. Produktivitias tanaman pokem di tingkat petani masih rendah yaitu berkisar 

500 - 550 kg/ha (Simanjuntak dan Ondikleuw, 2004). Pokem (Setaria italica sp) bisa 

dipanen setiap 3 bulan sehingga dalam satu tahun bisa menghasilkan dua hingga tiga 

kali panen. Persyaratan tumbuh pokem antara lain curah hujan sekitar 3000 - 3500 mm 

dan ketersediaan air cukup baik, kecepatan angin sedang.  Biasanya yang menjadi hama 

bagi pokem adalah ulat, semut merah, belalang, babi hutan, burung-burung pemakan 

pokem dan gangguan lainnya. Pemanenan harus dilakukan secara hati-hati sebab pasca 

panen dimulai saat dipetik hingga diproses pengelolaannya menjadi bahan pangan 

adalah untuk memperkecil kehilangan dan kerusakan saat panen. Teknologi sederhana 

untuk menghaluskan pokem yang telah dipanen yaitu dengan menggunakan lesung 
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(asri/bahasa Numfor) dan alu (akyuk/bahasa Numfor) agar terhindar dari kotoran 

(Rumbrawer, 2003). 

 

2.1.2 Komposisi Zat Makanan Pokem (Setaria italica sp) 

Pokem termasuk tanaman serealia ekonomi keempat setelah padi, gandum, dan 

jagung. Pokem mudah dijumpai di kios maupun di pasar-pasar burung. Pokem 

mengandung karbohidrat dan protein yang tidak kalah dengan beras, bahkan tepung 

pokem unggul dari kandungan kalsium jagung (Widyaningsih dan Mutholib, 1999).  

Tanaman pokem (Setaria italica sp) mengandung vitamin yang mempunyai 

keunggulan dibandingkan tanaman serealia lainnya (Budi, 2003). Pada penelitian ini, 

jenis pokem yang digunakan adalah pokem kuning. Perbedaan kandungan zat makanan 

jagung dengan pokem kuning dapat dilihat pada Tabel 1. Kandungan vitamin jagung 

dan pokem disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 1. Kandungan Zat Makanan Jagung dan Pokem Kuning 

Kandungan Satuan Jagung
1)

 Pokem Kuning
2)

 

Kadar air (%) 11,02 9,89 

Protein Kasar (%) 9,02 12,78 

Lemak (%) 4,2 3,23 

Karbohidrat  (%) 80,0
3)

 84,31 

Serat Kasar  (%) 2,04 3,65 

Abu (%) 1,23 1,03 

Energi Metabolis (Kkal/kg) 3350
4)

 3125
5)

 

Gross Energi (kal/g) − 4202,7 

Kalium  Mg/kg − 112
6)

 

Ca (%) 0,02-0,03
7)

 1,25 

P (%) 0,26-0,30
7)

 0,76 

Fe Mg − 121,63
8)

 

TDN /BETN (%) − 85,09 

ADF (%) − 5,02 

NDF (%) − 27,24 

Keterangan : 
1)

 Tangendjaja dan Wina (2006);  
2)

 Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan 

UB, Malang (2010);  
3)

 Trinitisari, S. (2011); 
4) 

NRC (2004); 
5) 

Hasil Uji Biologis (2013
a
) 

6)
 Budi (2003); 

7)  
Hartadi dkk (2008); 

8)
 Mambrasar, dkk. (2011). 
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Keistimewaan dari pokem adalah mengandung vitamin C dan D. Selain itu 

pokem juga mengandung mineral makro maupun mikro yang unggul, kecuali pada 

kadar vitamin B6 dan B12 (Rumbrawer, 2002). Kandungan vitamin A yang sangat tinggi 

inilah yang menjadi keunggulan pokem dibandingkan dengan jenis tanaman serealia 

lainnya. Kandungan vitamin A tersebut terlihat dari kandungan karotenoidnya. 

 

Tabel 2. Kandungan Vitamin Jagung dan Pokem (Setaria italica sp) 

Kandungan  Jagung
1)

 Pokem
2)

 

Vitamin A 0,3 Mg/100gr 600 UI/100gr 

Vitamin B1 0,34 Mg/100gr 9,67 Mg/100gr 

Vitamin B2 0,13 Mg/100gr 3,17 Mg/100gr 

Vitamin B3 − 2,26 Mg/100gr 

Vitamin C 2,4 Mg/100gr 6,01 Mg/100gr 

Vitamin D  − 5,4 Mg/100gr 

Keterangan : 
1) 

Budi (2013); 
  2) 

Trinitasari, S. (2011). 

 

2.2 Ayam Pedaging 

Ayam pedaging adalah ayam ras yang mampu tumbuh cepat sehingga dapat 

menghasilkan daging dalam waktu relatif singkat (5−7 minggu). Kandungan beberapa 

jenis daging dapat dilihat pada Tabel 8. Ayam pedaging mempunyai peranan yang 

penting sebagai sumber protein hewani asal ternak (Fatkhurrohman, 2012).  Menurut 

(Ensminger, 1992) dalam (Anggraeni, 2005) menjelaskan bahwa ayam pedaging 

(biasanya dijual 6−8 minggu), yang beratnya mencapai 1,36–2,26 kg dagingnya empuk 

dan lunak, mudah dikunyah dan tulang kartilago fleksibel. 

Tabel 3. Kandungan Beberapa Jenis Daging 

Jenis Daging Satuan Protein Air Lemak Abu 

Ayam Pedaging (%) 23,40 73,70 1,90 1,00 

Ayam Petelur (%) 23,34 73,35 2,28 1,03 

Sapi (%) 21,50 69,50 8,00 1,00 

Kambing (%) 19,50 71,50 7,50 1,50 

Babi (%) 19,50 69,50 9,50 1,00 

Sumber : Balai Industri Hasil Pertanian (1983) dalam Sulastri (2006) 

 

Ayam pedaging adalah istilah yang biasa dipakai untuk menyebut hasil budidaya 

teknologi peternakan yang memiliki karakteristik ekonomi dengan ciri khas 

pertumbuhannya cepat, sebagai penghasil daging dengan konversi makanan irit dan siap 

http://atungfatkhurrohman.wordpress.com/
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potong pada umur muda yaitu 35–45 hari dengan bobot 1,2–1,9 kg/ekor (Priyatno, 

2003). 

Hardini (2004) menjelaskan bahwa ayam pedaging adalah hasil dari 

pengembangan prinsip genetika pada ayam petelur yang kemudian menghasilkan ayam 

dengan produksi daging tinggi dalam waktu yang singkat. Pertumbuhan yang cepat 

sebagai penghasil daging dikatakan oleh Pym dan Nicholls (2004) karena pola 

makannya. Pakan yang diberikan secara ad libitum, ayam pedaging akan berhenti 

makan setelah kenyang dan selanjutnya akan segera minum dan istirahat sehingga 

pembentukan daging akan lebih efisien (Hardini, 2004). 

 

2.3 Pakan Ayam Pedaging 

Pakan adalah bahan pakan ternak yang telah diramu dan biasanya terdiri dari 

berbagai jenis bahan pakan dengan komposisi tertentu. Pemberian pakan bertujuan 

untuk menjamin pertumbuhan berat badan dan menjamin produksi daging agar 

menguntungkan (Nuraini, 2009). Konsumsi pakan ayam pedaging tergantung pada 

strain, umur, aktivitas serta temperatur lingkungan (Wahju, 2002).  

Konsumsi pakan setiap minggu bertambah sesuai dengan pertambahan bobot 

badan. Setiap minggunya ayam mengonsumsi pakan lebih banyak dibandingkan dengan 

minggu sebelumnya (Hanifiasti, dkk. 2006). Menurut Rasyaf (2004), konsumsi pakan 

ayam broiler merupakan cermin dari masuknya sejumlah unsur nutrien ke dalam tubuh 

ayam. Jumlah yang masuk ini harus sesuai dengan yang dibutuhkan untuk produksi dan 

untuk hidupnya. Kartasudjana dan Suprijatna (2006) menambahkan bahwa 

pertumbuhan pada ayam broiler dimulai dengan perlahan-lahan kemudian berlangsung 

cepat sampai dicapai pertumbuhan maksimum setelah itu menurun kembali hingga 

akhirnya terhenti. Pertumbuhan yang paling cepat terjadi sejak menetas sampai umur 4-

6 minggu, kemudian mengalami penurunan.  

Tujuan utama dalam pemberian pakan pada ayam pedaging adalah menjamin 

penambahan bobot badan selama pertumbuhaan dan penggemukannya. Pada ayam 

pedaging, kebutuhan zat-zat nutrisi berbeda jumlahnya pada setiap fase atau tingkatan 

umur ayam. Kebutuhan zat nutrisi untuk ayam broiler disajikan pada Tabel 3. 
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Tabel 4. Kebutuhan Nutrisi Ayam Pedaging 

Nutrisi Satuan Fase Awal Fase Akhir 

Protein (%) 21 – 23  19 – 21 

Energi Kkal/Kg 2900 – 3200 2900 – 3200 

Lemak (%) 5 – 8  5 – 8  

Serat Kasar (%) 3 – 5  3 – 5  

Kadar Abu (%) 4 – 7  4 – 7  

Sumber : Rasyaf, (2004) 

 

Menurut Fadilah (2004), kandungan protein dalam pakan untuk ayam broiler 

umur 1-14 hari adalah 21−24 % dan untuk umur 14−39 hari adalah 19–21 %. 

Kebutuhan protein untuk ayam yang sedang bertumbuh relatif lebih tinggi karena untuk 

memenuhi tiga macam kebutuhan yaitu untuk pertumbuhan jaringan, hidup pokok dan 

pertumbuhan bulu (Wahju, 1992). Kebutuhan anak ayam (starter) akan kalsium (Ca) 

maksimum 1% dan ayam sedang tumbuh dan finisher adalah 0,6%, sedangkan 

kebutuhan ayam akan fosfor (P) bervariasi dari 0,2−0,45 % dalam pakan (Iqbal, dkk. 

2012). 

Protein merupakan komponen terpenting penyusun jaringan sekaligus nutrisi 

terbanyak yang terkandung dalam jaringan otot ternak (Church dan Pond, 2008). 

Definisi lain protein menurut Murray (2003) protein adalah struktur penyusun jaringan 

tubuh terbesar setelah air. Dijelaskan lebih lanjut bahwa protein merupakan senyawa 

organik yang mengandung atom karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen, setiap protein 

mengandung 16% nitrogen.  

Menurut Anggorodi (2005) konsumsi protein merupakan konsumsi senyawa 

organik yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan fosfor. 

Unggas yang sedang tumbuh konsumsi protein digunakan untuk hidup pokok, 

pertumbuhan jaringan, dan pertumbuhan bulu (Scott et al., 2002). Kebutuhan protein 

dan asam amino pada ternak dipengaruhi oleh umur, laju pertumbuhan, reproduksi, 

iklim, tingkat energi, penyakit, bangsa, dan galur (Anggorodi, 2005).  

Menurunnya tingkat energi dalam pakan akan meningkatkan konsumsi pakan 

sehingga konsumsi protein juga akan meningkat (Tillman et al., 2001). Selanjutnya 

dijelaskan bahwa kelebihan konsumsi protein dari pakan akan disimpan dalam bentuk 

energi, sedangkan kekurangan protein dapat menyebabkan gangguan pemeliharaan 

jaringan tubuh, pertumbuhan terganggu, dan penimbunan daging menurun. Pendekatan 
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yang dilakukan untuk menentukan efisiensi pemamfaatan protein adalah Retensi Protein 

dan Rasio Efisiensi Protein (Protein Efficisiency Ratio) (Anggorodi, 2005). 

 

2.4 Daging Ayam 

Daging  terdiri  dari  tiga  komponen  utama,  yaitu  jaringan  otot  (muscle 

tissue),  lemak  (adipose  tissue), dan  ikat  (connective  tissue). Banyaknya  jaringan 

ikat  yang  terkandung  di  dalam  daging  akan  menentukan  tingkat kealotan/kekerasan  

daging.  Berdasarkan  keadaan  fisik,  daging  dapat dikelompokkan menjadi:  (1)  

daging  segar  yang  dilayukan  atau  tanpa  pelayuan,  (2)  daging  segar  yang 

dilayukan  kemudian  didinginkan  (daging  dingin), (3) daging  segar  yang  dilayukan,  

didinginkan,  kemudian  dibekukan  (daging beku), (4) daging masak, (5) daging asap, 

dan (6) daging olahan (Astawan, 2004).   

Kebutuhan daging ayam mengalami peningkatan yang pesat, karena beberapa 

alasan, diantaranya karena daging ayam relatif murah dibandingkan daging lain, dari 

segi kesehatan daging ayam lebih baik karena mengandung sedikit lemak dan kaya 

protein.  Daging  ayam mempunyai  rasa  yang  dapat  diterima  semua  golongan 

masyarakat  dan  cukup mudah diolah menjadi  produk olahan  yang  bernilai tinggi, 

mudah disimpan dan mudah dikonsumsi (Priyatno, 2003).  

Mountney (2003) menjelaskan bahwa daging ayam adalah daging yang cukup 

ekonomis dengan kandungan makanan yang tinggi, rendah kalori serta mengandung 

asam lemak  jenuh, asam lemak  tidak  jenuh dan asam amino esensial. Serat daging 

ayam mudah untuk dipotong dan  dicerna serta dapat bercampur baik dengan bumbu 

atau makanan lain. Kandungan zat makanan daging ayam dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 5. Kandungan Zat Makanan Daging Ayam 

Kandungan zat makanan daging ayam Satuan Jumlah 

Air g 74 

Protein g 22 

Lemak g 1,5 

Kalsium mg 13 

Zat besi mg 1,5 

Fosfor mg 190 

Sumber : (Astawan, 2004) 
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2.5 Daging Dada Ayam 

Komposisi  kimia dan karakteristik  daging  dada ayam  setelah  dipotong 

ditampilkan pada Tabel 6. 

 

Tabel  6.   Komposisi  Kimia  dan  Karakteristik  Daging  Dada  Ayam Sesaat Setelah 

                 Dipotong 

Kualitas Daging Dada Ayam 

Komposisi kimia (%) 

Air 74,4 

Protein 21,8 

Lemak 3,2 

Karakteristik Daging 

pH 5,8 

Air terlepas (%) selama 24 jam 7,3 

Susut masak (%) 23,5 

Sumber : (Rose, 1997) dalam (Anggreani, 2005) 

 

Tabel  6  menunjukkan bahwa  komponen  terbesar  pada  daging  dada  ayam 

pedaging adalah sebesar 74,4 % dan pH akhir yang dihasilkan rendah yaitu 5,8 %. 

Menurut (Judge, et al. 1989) dalam (Anggreani, 2005), otot dada sebagian besar  

tersusun atas serabut putih yang  sifat kontraksinya  cepat,  tetapi  berlangsung  singkat,  

metabolisme  oksidatif  rendah, metabolisme  glikolitik dan  glikogen  tinggi.  Hal  ini  

berkaitan dengan pemecahan glikogen  yang  lebih  tinggi,  sehingga  pembentukan  

asam  laktat  lebih  besar dan pH akhir otot dada rendah.   

Distribusi otot skeletal dalam unggas tergantung pada aktivitasnya untuk 

terbang. Sebagian besar unggas tidak menggunakan sayapnya untuk terbang walaupun 

mempunyai otot dada yang lebar. Otot dada ayam hanya digunakan untuk mengepak-

ngepak dengan tujuan untuk menghindari bahaya predator. Daging dada hanya 

membutuhkan konsentrasi mioglobin yang rendah, oleh karena itu daging dada 

mempunyai warna yang lebih terang atau disebut daging putih (Anggreani, 2005).   

 

2.6 Komposisi Kimia Daging Ayam 

 Daging ayam memiliki kandungan zat-zat makanan berupa protein dan lemak 

yang tidak jauh beda jumlahnya dengan kandungan daging itik. Sumber protein daging 

ayam lebih tinggi apabila dibandingkan dengan jenis ternak lain (sapi, domba, babi) 

yaitu dengan persentase 20,6 % (Hafsah, 2003). Ditambahkan pula oleh pendapat 

(Rosyidi, dkk. 2009) bahwa komposisi kimia daging ayam yaitu kadar air 74,86 %, 
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protein 23,20 %, lemak 1,65 %, mineral 0,98 %, dan kalori 114 kkal. Daging unggas 

merupakan sumber mineral dan vitamin B (riboflavin, thiamin, dan asam askorbat) 

mineral yang lain adalah besi, khlor, sulfur, kalium, dan fosfor. 

 

2.7 Uji Kadar Air 

Air  merupakan  komponen  terbesar  dalam  makanan  yang  sangat 

berpengaruh  terhadap  kualitas  bahan  pangan  sebab  selain  menentukan  tekstur, 

penampakan  dan  cita  rasa makanan. Kadar  air  juga  berpengaruh  terhadap  daya 

tahan  makanan  terhadap  serangan  mikroba  sehingga  mempengaruhi  daya 

simpannya. Air merupakan  salah  satu  komponen  essensial  pada  bahan  pangan. 

Keberadaannya bisa terjadi sebagai komponen intraseluler atau ekstraseluler pada 

tumbuhan  dan  hewan,  sebagai  media  pendispersi  dalam  beragam  produk  dan 

sebagai  fase  terdispersi  dalam  beberapa  produk  tertentu  seperti  mentega  atau 

margarin,  serta  sebagai komponen dalam  jumlah kecil dalam hal-hal  lain. Kadar air  

dalam  bahan  pangan merupakan  jumlah  air  yang  ada  dalam  bahan  pangan, dimana 

kadar air dalam bahan pangan akan menentukan derajat kerusakan mutu bahan pangan 

tersebut (Winarno, 1997) dalam (Uyun, 2008).  

Menurut (Lakkonen, 1973) dalam (Anggreani, 2005)  air  merupakan komponen  

terbesar  pada  daging dalam bentuk  terikat dan air bebas dalam otot. Air yang  terikat 

dengan otot  adalah sejumlah  air yang bersatu dengan protein dan berbeda dengan  air 

bebas. Air bebas secara mekanik ditahan oleh membran protein dan protein filamen lain 

kemungkinan ditahan juga oleh kekuatan elektrostatik peptida.  

Kadar air dalam daging terdapat dalam tiga konsentris pada molekul protein. 

Tiga  konsentris  tersebut  antara  lain  (1)  hidrasi  primer  yang merupakan grup  aktif 

yang terdapat dalam molekul protein, (2) hidrasi sekunder, yang akhirnya bergabung 

dengan air bebas sebagai tempat ke-3 (Price and Sweighert, 1971) dalam (Anggreani, 

2005). Kadar  air  suatu  bahan  pangan  dapat  dinyatakan  dengan  dua  cara  yaitu 

berdasarkan  bahan  kering  (dry  basis)  dan  berdasarkan  bahan  basah  (wet  basis). 

Kadar  air  dry  basis  adalah  perbandingan  antara  bobot  air  dalam  bahan  pangan 

dengan serat keringnya, sedangkan bobot bahan kering diperoleh dari berat bahan asal  

dikurangi  dengan  bobot  airnya.  Kadar  air  wet  basis  adalah  perbandingan antara 

bobot air didalam bahan dengan bobot bahan asalnya. Kadar air makanan diukur dengan 
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mengeringkan bahan makanan di dalam oven pada suhu 105-110 
o
C selama 3 jam atau 

sampai mencapai berat yang konstan. Selisih berat sebelum dan sesudah pengeringan 

adalah banyaknya air yang diuapkan (Winarno,1997) dalam (Uyun, 2008).  

 

2.8 Uji Kadar Protein 

Protein merupakan  zat  makanan  yang  sangat  penting  bagi  proses  

kehidupan. Protein adalah sekelompok ikatan organik yang tersusun atas atom C, H, O 

dan N. Atom N (nitrogen) merupakan atom penyusun yang hanya ditemukan pada 

protein dan tidak ditemukan pada zat makanan yang lain. Protein didalam sel terdapat 

sebagai protein  metabolik  dan  protein  struktural.  Protein  struktural  merupakan  

bagian integral  dari  struktur  sel  dan  tidak  dapat  diekstraksi  tanpa  menyebabkan 

disintegrasi sel tersebut. Protein metabolik ikut serta dalam reaksi-reaksi biokimia dan  

mengalami  perubahan  bahkan  mungkin  destruksi  atau  sintesa  protein  baru (Uyun, 

2008). 

Protein yang terdapat pada urat daging secara umum terdiri atas 3 macam yaitu 

yang  larut  dalam  air  atau  larutan  garam  encer  (sarkoplasma),  yang  larut  dalam 

larutan  garam  pekat  (miofibril),  yang  tidak  larut  dalam  larutan  garam  pekat,  

minimal  pada  suhu  yang  rendah  (tenunan  pengikat  dari  stuktur  bentuk  lain)  

(Uyun, 2008). Menurut (Anonymous, 2013) salah satu usaha untuk menanggulangi 

kekurangan protein adalah dengan cara meningkatkan konsumsi bahan pangan yang 

berasal dari hewan. Daging hewan adalah salah satu sumber protein hewani. Makanan 

yang berasal dari hewan mempunyai kandungan protein relatif tinggi dan juga kualitas 

protein yang prima, salah satu makanan sumber protein tersebut adalah daging ayam. 

Apapun jenis ayam tersebut, protein yang terkandung dalam dagingnya sangat berguna. 

Kegunaan protein ini yang paling utama adalah pembentukkan sel baru. Protein yang 

berasal dari hewan juga dikenal memiliki beberapa keunggulan, antara lain sebagai 

berikut : 

 Protein hewani memiliki kandungan asam amino yang tersusun mirip dengan 

susunan asam amino pada manusia. 

 Pada protein hewani ditemukan zat penting yang bernama lisin dan juga 

metionin. Kedua zat tersebut berperan penting dalam perbaikan, pembentukan 

dan perawatan jaringan. 

http://www.pojok-vet.com/unggas/mengenal-jenis-ayam-potong.html
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 Kandungan asam amino yang terdapat pada protein hewani mempunyai struktur 

yang mudah dicerna, sehingga sangat baik dikonsumsi anak-anak terutama yang 

sedang berada di masa pertumbuhan. 

 Protein hewani tidak mengandung senyawa biogenik yang dapat mengganggu 

penyerapan asam amino dan mineral, sebagai contoh seperti antiripsin dan 

antifirat yang ada pada protein nabati (jenis protein yang ditemukan pada 

tanaman). 

 Merupakan zat penting dengan kualitas tinggi, protein nabati sangat bagus 

dikonsumsi dan dapat memacu perkembangan kecerdasan anak. 

 Adanya kandungan asam amino yang lengkap dan mempunyai nilai hayati yang 

tinggi. Protein hewani mengandung banyak nitrogen yang dapat dimanfaatkan 

oleh tubuh guna menyusun protein-protein lainnya. 

Otot mengandung protein sekitar 19 % dengan kisaran 16 % − 22 % (Forrest et 

al.,  2005). Persentase bagian dada ayam buras berdasarkan berat karkas adalah 25,45 

%, sedangkan daging dada berjumlah 14,51 % dari bobot bagian dada (Triyantini dkk., 

1997). Persentase protein daging dada, paha dan kulit ayam ras dan buras dapat dilihat 

pada Tabel 7. 

 

Tabel 7.  Kandungan Protein pada Bagian Dada, Paha, Kulit Ayam Ras  dan Ayam    

               Buras 

Jenis Ayam  

                               Kandungan Protein 

Dada Paha Kulit 

                …………………(%)………………. 

Ras 23,05 19,27 11,46 

Buras 22,7 19,01 13,59 

Sumber : Triyantini, dkk. (1997)  

 

Persentase protein daging dada ayam ras maupun ayam buras mempunyai nilai 

tertinggi, sedangkan pada bagian kulit mengandung persentase protein paling rendah. 

Persentase protein daging dada lebih tinggi dibandingkan dengan persentase protein 

bagian paha maupun kulit. (Riyanto, 2006) menyebutkan bahwa protein daging terdiri 

atas miofibrilar, sarkoplasmik, mitokondria dan jaringan ikat.   
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2.9 Uji Kadar Lemak 

Menurut Mc. Donald et al. (2002), lemak merupakan salah satu bagian 

(substansi) yang dapat ditemukan baik di dalam jaringan tanaman maupun hewan. 

Lemak memiliki sifat kimia yang tidak dapat larut dalam air (non polar), tetapi larut 

dalam pelarut organik seperti benzen, eter dan kloroform. Lemak seperti halnya 

karbohidrat mengandung karbon, hidrogen dan oksigen dengan rumus molekul 

C12H22O11. 

Klasifikasi lipid menurut (Muchtadi, et al. 2003) adalah sebagai berikut : 

1) Lipid sederhana (lipid netral) yaitu ester asam lemak dengan alkohol yang terdiri atas 

asam lemak dengan gliserol dan ester asam lemak dengan alkohol tanpa gliserol; 

2) Lipid majemuk merupakan senyawa yang mengandung gugus lain sebagai tambahan 

terhadap ester asam lemak dengan alkohol. Komponen yang termasuk dalam lipid ini 

seperti fosfolipid (fosfatida), serebrosida (glikolipid) dan spingolipid; 

3) Lipid turunan merupakan senyawa yang berasal dari lipid netral atau campuran lipid 

dan memiliki sifat umum lipid. Termasuk dalam lipid ini adalah asam lemak, alkohol 

dan hidrokarbon. 

Menurut Piliang dan Djojosoebagjo (2003) lemak dalam daging terdapat dalam 

bentuk trigliserida. Trigliserida merupakan komponen utama asam lemak dalam 

makanan yang dibentuk dari fraksi katalisis gliserol dengan tiga molekul asam lemak. 

Trigliserida merupakan bentuk lemak yang paling efisien dalam menyimpan kalor. 

Kelebihan energi terjadi jika melebihi energi yang dibutuhkan, kelebihan energi dapat 

menyebabkan akumulasi lemak yang berlebihan sehingga disimpan pada jaringan 

adiposa dalam bentuk cadangan lemak. Menurut (Uyun, 2008) salah satu cara yang 

dapat menekan sintesis lemak daging adalah dengan pemberian serat. Pemberian serat 

yang baik menghasilkan lemak daging yang dapat ditekan tanpa mempengaruhi 

pertambahan berat badan. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Lapang Sumber Sekar Fakultas 

Peternakan UB di Kecamatan Dau Kabupaten Malang mulai 19 Maret sampai 25 April 

2013. Analisis pengujian kadar air, kadar lemak dan kadar protein dilakukan tanggal 25 

April 2013 sampai dengan 20 Mei 2013 di Laboratorium Biokimia  Fakultas MIPA UB 

Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Ternak  

Ternak yang digunakan dalam penelitian di lapang adalah Day Old Chicken 

(DOC) ayam pedaging strain Lohmann berumur sehari sebanyak 250 ekor yang tidak 

dibedakan jenis kelaminnya (un-sexed) di produksi PT. Multibreeder Adirama 

Indonesia, Tbk Surabaya. Anak ayam percobaan dipelihara selama lima minggu dengan 

bobot badan 38±1,84 gram yang dapat dilihat pada Lampiran 1.  

Ternak yang digunakan dalam penelitian di laboratorium adalah ayam pedaging 

betina dewasa strain lohmann yang berumur 5 minggu sebanyak 25 ekor dengan kisaran 

bobot badan berat 2000±152,43 gram yang dibagi dalam lima perlakuan dan lima 

ulangan. Bobot badan rata-rata ayam pedaging umur lima minggu (gram) disajikan pada 

Tabel 8. Setiap ulangan terdiri atas 10 ekor ayam yang dipelihara selama lima minggu. 

Bahan yang digunakan adalah daging bagian dada.  

 

Tabel 8. Bobot Badan Rata-rata Ayam Pedaging Umur 5 Minggu (gram) 

Ulangan 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

1 1990 2005 1809 2118 1980 

2 2013 1976 2084 1937 2276 

3 2106 1932 1972 1865 1991 

4 1872 2270 1940 2183 1926 

5 2008 1903 1965 1926 2005 

Total 9989 10086 9770 10029 10178 

Rata-Rata 1997,8 2017,2 1954 2005,8 2035,6 

SD 83,56 146,67 98,19 136,85 137,68 

Sumber : Pengambilan ayam pada saat penelitian 
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3.2.2 Kandang  

Kandang yang digunakan untuk penelitian menggunakan kandang litter dengan 

alas sekam. Kandang yang digunakan sebanyak 25 pen dengan luas masing-masing 

kandang 1,25 x 1 x 1m. Masing-masing kandang diisi dengan 10 ekor anak ayam, dan 

dilengkapi dengan tempat pakan dan air minum yang dibuat dari plastik. Penerangan 

sebagai pemanas digunakan sampai anak ayam berumur 3 minggu. Rataan temperatur 

dalam kandang penelitian pada pagi hari (07.00 WIB) adalah 25,6 ± 0,80 
o
C; pada sore 

hari (15.00 WIB) adalah 27,7 ± 1,49 
o
C dan pada malam hari (00.00 WIB) adalah 22,6 

± 0,49 
o
C sedangkan rataan untuk kelembaban dalam kandang penelitian pada pagi hari 

(07.00 WIB) adalah 91,6 ± 1,83 
o
C; pada sore hari (15.00 WIB) adalah 88,6 ± 4,27 

o
C 

dan pada malam hari (00.00 WIB) adalah 91,6 ± 0,49 
o
C. Data suhu dalam kandang 

dapat dilihat pada Lampiran 3.  

 Kegiatan satu minggu sebelum kandang digunakan adalah dengan melakukan 

pembersihan kandang, dikapur dan disemprot secara merata, kemudian pada setiap 

petak kandang diberi alas sekam. Kandang dilapisi dengan terpal sebagai pelindung 

untuk mengurangi pengaruh udara luar. Peralatan tempat pakan dan minum yang akan 

digunakan harus dibersihkan terlebih dahulu kemudian dikeringkan. Lampu pijar 40 

watt dipasang ditengah pada setiap petak kandang untuk dijadikan sebagai pemanas dan 

dinyalakan selama 24 jam sampai ayam berumur 21 hari dan disesuaikan dengan 

kondisi lingkungan. Untuk selanjutnya lampu dalam ruangan kandang hanya berfungsi 

sebagai penerang yang dinyalakan pada saat menjelang malam atau pada saat cuaca 

mendung atau dingin. Tirai yang berfungsi sebagai pelindung, dipasang setelah kandang 

disterilkan sehingga seluruh bagian kandang tertutupi sampai ayam berumur 15 hari dan 

pada hari berikutnya hanya dipasang setengah bagian dinding kandang serta dipasang 

pada malam hari untuk melindungi ayam dari udara dingin.  

Seluruh pen ditempatkan di dalam bangunan tertutup yang dilengkapi dengan 

lampu penerang, pemanas dan pengatur sirkulasi udara. Setiap unit kandang kawat 

diberi label sesuai dengan jenis pakan yang diberikan. Pengamatan dilakukan mulai 

pada hari ke 1 sampai hari ke 35 dengan rincian jadwal kegiatan penelitian yang dapat 

dilihat pada Lampiran 4. Pencegahan terhadap penyakit dilakukan dengan vaksinasi 

pada ayam umur 4 dan 21 hari untuk mencegah penyakit ND atau tetelo dan vaksinasi 
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gumboro pada umur 14 hari. Termometer dan hygrometer dipasang untuk mengukur 

temperatur dan kelembaban kandang. 

 

3.2.3 Peralatan 

Peralatan yang digunakan pada saat di laboratorium adalah oven, dekstruksi, 

perangkat destilasi, buret, statif, perangkat soxhlet, desikator, timer, baskom, pisau, 

telenan, gelas ukur, saringan, blender, sendok, erlenmeyer, timbangan analitik, labu 

didih kjeldahl, beaker glass dan pipet ukur. Sebagai pengekstrak, petroleum eter, 

Na2SO4, HgO, H2SO4, NaOH, Metil Merah, HCL, H3BO3 dan aquadest. 

Peralatan kandang yang digunakan adalah timbangan Ohaus dengan ketelitian 1 

g yang dipakai untuk menimbang ayam sebelum dan sesudah penelitian, lampu wolfram 

sebagai penerang, tray penampung ekskreta, plastik untuk menyimpan sampel pakan 

dan tempat penampungan ekskreta, peralatan kebersihan seperti sapu, lap, ember, spray 

desinfektan, termometer, hygrometer dan peralatan tulis. 

 

3.2.4 Pakan 

Pakan yang digunakan dalam penelitian adalah pakan periode starter / 0−3 

minggu yang terdiri dari pakan perlakuan P0 tanpa penambahan pokem (0 %) dan pakan 

perlakuan P1 penggantian jagung 2,5 % pokem; P2 dengan penggantian jagung  5,0 % 

pokem; P3 dengan penggantian jagung 7,5 % pokem; serta P4 dengan penggantian 

jagung 10,0 % pokem yang disajikan pada Tabel 9 dengan kandungan pakannya. Pakan 

periode finisher / 3−5 minggu yang terdiri dari pakan perlakuan P0 tanpa penambahan 

pokem (0 %) dan pakan perlakuan P1 penggantian jagung 2,5 % pokem; P2 dengan 

penggantian jagung  5,0 % pokem; P3 dengan penggantian jagung 7,5 % pokem; serta 

P4 dengan penggantian jagung 10,0 % pokem yang disajikan pada Tabel 10 disertakan 

juga kandungan pakan yang terdiri dari persentase abu, berat kering, kalsium, gross 

energy dalam kkal/kg, pospor, lemak kasar, protein kasar, serat kasar. 

Pokem (Setaria italica sp) dan pakan basal tergantung pada ketersediaan pada 

saat akan dilaksanakan penelitian terdiri atas beberapa bahan pakan seperti jagung, 

bekatul dan konsentrat dasar yang terdiri atas bungkil kedelai, bungkil kelapa, MBM, 

tepung ikan, DL-metionin, minyak kelapa, tepung tulang dan premix seperti pada 

Lampiran 3.  
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Tabel 9. Susunan dan Kandungan Pakan Penelitian Periode Starter  

Bahan Pakan 

Komposisi (%) 

Periode (Starter / 0−3 Minggu) 

P0 P1 P2 P3 P4 

Jagung 60 57,5 55 52,5 50 

Pokem 0 2,5 5 7,5 10 

Bungkil kelapa 5 5 5 5 5 

Bungkil kedelai 19 19 19 19 19 

Bekatul 0 0 0 0 0 

Tepung ikan 8 8 8 8 8 

MBM 5 5 5 5 5 

DL-Metionin 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Minyak kelapa 2 2 2 2 2 

Tepung tulang 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Premix 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Garam 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Total 100 100 100 100 100 

GE (Kkal/Kg) 4205,99 4112,65 4214,10 4206,74 4267,85 

PK (%) 22,87 23,16 23,33 23,51 24,69 

SK (%) 3,82 3,7 4,06 3,9 3,91 

LK (%) 6,64 6,58 6,11 6,76 6,88 

Ca (%) 1,75 1,25 1,15 1,45 1,59 

P (%) 0,95 0,99 0,85 1,09 1,04 

Keterangan : Hasil analisis laboratorium nutrisi dan makanan ternak Fakultas  

           Peternakan Universitas Brawijaya Malang (2013
b
) 

 

Tabel 10. Susunan dan Kandungan Pakan Penelitian Periode Finisher 

Bahan Pakan 

Komposisi (%) 

Periode (Finisher / 3−5 Minggu) 

P0 P1 P2 P3 P4 

Jagung 60 57,5 55 52,5 50 

Pokem 0 2,5 5 7,5 10 

Bungkil kelapa 0 0 0 0 0 

Bungkil kedelai 14 14 14 14 14 

Bekatul 10 10 10 10 10 

Tepung ikan 8 8 8 8 8 

MBM 5 5 5 5 5 

DL-Metionin 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Minyak kelapa 2 2 2 2 2 

Tepung tulang 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Premix 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Garam 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Total 100 100 100 100 100 

GE (Kkal/Kg) 3704,20 4167,55 4303,75 4284,56 4335,44 

PK (%) 23,11 22,96 21,63 21,46 21,74 

SK (%) 5,13 4,3 5,3 4,49 4,35 

LK (%) 6,51 6,6 6,11 7,1 5,89 

Ca (%) 1,21 1,21 1,27 1,53 1,34 

P (%) 0,91 0,85 1,15 0,92 0,92 

Keterangan : Hasil analisis laboratorium nutrisi dan makanan ternak Fakultas 

           Peternakan Universitas Brawijaya Malang (2013
b
) 
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3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode percobaan dengan 

menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan lima perlakuan dan lima ulangan 

sehingga terdapat 25 unit percobaan. Setiap ulangan berisikan sepuluh ekor ayam, 

sehingga total ayam yang digunakan penelitian sebanyak 250 ekor. 

 Pakan perlakuan disusun sedemikian rupa dengan menambahkan persentase dari 

pokem. Pemberian pakan dan minum dilakukan secara ad libitum selama lima minggu 

(35 hari) yang sebelumnya dilakukan masa adaptasi selama dua minggu. Frekuensi 

pemberian pakan dan air minum dilakukan 2 kali sehari, yakni pagi pada pukul 07.00 

WIB dan siang hari pada pukul 15.00 WIB. Perlakuan yang diberikan pada ternak 

adalah sebagai berikut: 

 

P0 = Pakan tanpa pokem 

P1 = Pakan dengan penggantian jagung 2,5 % Pokem 

P2 = Pakan dengan penggantian jagung 5,0 % Pokem 

P3 = Pakan dengan penggantian jagung 7,5 % Pokem 

P4 = Pakan dengan penggantian jagung 10,0 % Pokem 

 

3.3.1 Pemotongan Ternak  

Pemotongan ayam dilakukan pada hari terakhir pada minggu ke lima penelitian 

(24 April 2013). Ayam dari tiap satuan percobaan (10 ekor) diambil sebanyak satu ekor 

secara acak. Pemilihan sampel ayam diharapkan dapat mewakili populasi satuan 

percobaan. 

 

3.3.2 Pengambilan Sampel  

Sampel yang digunakan diambil dari karkas ayam bagian dada (tanpa kulit dan 

tulang). Sampel daging sebanyak lima buah (dari masing-masing ulangan) dikemas satu 

per satu dalam botol roll-film diberi label tanda identitas sampel, kemudian dimasukkan 

dalam wadah foam yang sudah berisi ice blue untuk menjaga kualitas daging selama 2 

jam selanjutnya dilakukan analisis kimia secara komposit yang meliputi kadar air, kadar 

lemak, dan kadar protein dalam daging bagian dada ayam pedaging di Laboratorium 

Biokimia. 



24 
 

Pengambilan data pertama diambil pada minggu kelima penelitian seperti data 

bobot badan tiap-tiap perlakuan yang diambil, pemotongan 25 ekor ayam, data 

pengambilan sampel daging ayam, penimbangan sampel daging yang akan dianalisis 

dan pengambilan data sampel hasil analisa  diambil pada saat selesai melakukan analisis 

kimia di Laboratorium Biokimia pada tanggal 20 Mei 2013. 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel pengamatan yang diteliti dalam penelitian ini antara lain, yaitu: 

1. Kadar Air (SNI 01-2354.2-2006)  

Kadar air ditentukan secara langsung dengan menggunakan oven pada suhu 105 

o
C. Sampel sebanyak 2 gram dikeringkan selama 16−24 jam dalam oven sampai 

mencapai berat tetap (Lampiran 5). 

 

2. Kadar Lemak ( Association of Official Analytical Chemists, 2005)  

Sebanyak 2 gram sampel dihancurkan dan ditimbang kemudian dibungkus 

dengan kertas saring. Selanjutnya sampel dalam kertas saring diletakkan dalam 

alat ekstraksi Soxhlet. Kemudian sampel diekstraksi dengan pelarut petroleum 

eter selama 4−8 jam. Minyak yang tertampung di dalam Soxhlet dikeringkan di 

dalam oven 100 
o
C sampai berat konstan dan ditimbang (Lampiran 6). 

 

3. Kadar Protein (Association of Official Analytical Chemists, 2005)  

Kadar protein ditentukan dengan metode kjeldahl. Contoh daging diambil 

sebanyak 0,2 gram yang telah dilumatkan dengan blender, dibungkus dalam 

kertas saring yang telah diketahui beratnya, kemudian dimasukkan dalam labu 

kjedahl 150 ml batu didih, selenium serta 10 ml H2SO4 pekat dimasukkan dalam 

labu dan didestruksi sampai filtrat jernih selama 30 menit. Setelah itu labu 

didiamkan sampai dingin dan ditambahkan 110−120 ml aquades, larutan destilat 

sebanyak 5 ml ditampung dalam erlenmeyer yang berisi 10 ml larutan 

penampung. Larutan penampung terbuat dari 20 ml asam borat, 10 ml brom 

kresol hijau (0,1 %) dan 3 ml metil merah (0,1 %) dalam 1 liter aquades. 

Selanjutnya dititrasi dengan 0,01 N KH(IO3)2. 
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3.5 Analisis Data 

 Data yang diperoleh ditabulasi dengan menggunakan program microsoft excel. 

Data dianalisis secara statistik dengan perhitungan menggunakan rumus sesuai metode 

yang digunakan. Metode yang digunakan adalah dengan analisis varian (ANOVA) dari 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 5 ulangan. Apabila ada 

perbedaan pengaruh diantara perlakuan maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan’s (Steel & Torrie, 2000).  Model matematik dari RAL adalah : 

 

 

Keterangan: 

Yijk = nilai yang diamati 

    = nilai tengah populasi 

i = pengaruh perlakuan ke-i  

ijk  = pengaruh galat  

i = 1, 2, 3, 4, 5 

j = 1, 2, 3, 4, 5 

 

3.6 Tata Letak Pengacakan Kandang Perlakuan 

 

1 P1U4 P3U1 18 

  

19 P1U5 P0U4 25 

2 P3U3 P2U1 17 20 P1U1 P4U4 24 

3 P0U5 P4U2 16 21 P2U2 P3U2 23 

4 P4U5 P3U4 15 22 P0U3 
  

 

5 P3U5 P0U1 14 

 

  

6 P2U3 P2U4 13 

AYAM SISA 

7 P1U3 P2U5 12 

8 P4U1 P4U3 11 

9 P0U2 P1U2 10 

 
    

  

    PINTU MASUK KANDANG     

Yijk =  + i + ijk 
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3.6 Batasan Istilah 

a) Pokem (Setaria italica sp) : Pokem sering disebut millet atau Jewawut 

yang memiliki nilai kandungan zat makanan yang mirip dengan tanaman 

pangan lainnya seperti padi, jagung, gandum, dan tanaman biji-bijian yang 

lain karena tanaman jewawut sendiri adalah tergolong ke dalam jenis 

tanaman biji-bijian. 

b) Ayam Pedaging : Ayam ras yang mampu tumbuh cepat sehingga dapat 

menghasilkan daging dalam waktu relatif singkat (5−7 minggu). Ayam 

pedaging mempunyai peranan yang penting sebagai sumber protein 

hewani asal ternak. 

c) Daging Ayam : Daging yang cukup ekonomis dengan kandungan zat 

makanan yang tinggi, rendah kalori serta mengandung asam lemak  jenuh, 

asam lemak  tidak  jenuh dan asam amino esensial. 

d) Air : Komponen  terbesar  dalam  makanan  yang  sangat berpengaruh  

terhadap  kualitas  bahan  pangan. 

e) Lemak : Salah satu bagian (substansi) yang dapat ditemukan baik di dalam 

jaringan tanaman maupun hewan. Lemak memiliki sifat kimia yang tidak 

dapat larut dalam air (non polar), tetapi larut dalam pelarut organik seperti 

benzen, eter dan kloroform. 

f) Protein : Zat  makanan  yang  sangat  penting  bagi  proses  kehidupan.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengaruh penggantian jagung sebagian dengan pokem (Setaria italica sp) dalam 

pakan terhadap kualitas kimia daging dada ayam pedaging ditampilkan pada Tabel 11. 

 

Tabel 11.  Pengaruh penggantian jagung sebagian dengan pokem (Setaria italica sp) 

     dalam pakan terhadap kadar air, kadar protein dan kadar lemak  

Perlakuan 
Variabel Penelitian 

Kadar Air (%)* Kadar Protein (%)** Kadar Lemak (%)* 

P0 75,36+0,25
a
 22,64+0,63

c
 1,33+0,04

a
 

P1 75,14+0,83
ab

 23,10+0,71
bc

 1,28+0,07
ab

 

P2 74,84+0,91
abc

 23,46+0,37
bc

 1,25+0,09
abc

 

P3 74,31+0,65
bc

 24,04+0,46
ab

 1,22+0,06
bc

 

P4 74,01+0,53
c
 24,66+0,54

a
 1,17+0,11

c
 

Keterangan : *) Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

  yang nyata (P<0,05) 

**) Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

  yang sangat nyata (P<0,01) 

 

4.1 Pengaruh Penggantian Jagung Sebagian dengan Pokem (Setaria italica sp) 

       Terhadap Kadar Air  

Kadar air paling tinggi terdapat pada perlakuan penambahan jagung sebanyak 

6000 gram dan tanpa penambahan pokem, yakni 75,36+0,25 %. Perlakuan ini ditujukan 

sebagai kontrol. Kadar air cenderung menurun pada perlakuan yang diberi tambahan 

pokem seperti kadar air yang nilainya paling rendah diperoleh dari perlakuan dengan 

penambahan pokem sebanyak 1000 gram dan juga dengan penambahan jagung 

sebanyak 5000 gram pada P4 sebesar 74,01+0,53 % (Tabel 11). Hal ini menunjukkan 

bahwa penggunaan pokem yang berbeda cenderung menurunkan kadar air dalam 

daging.  

Data dan hasil analisis ragam pengaruh pemberian pokem pada pakan ayam 

pedaging terhadap kadar air daging dapat dilihat pada Lampiran 8. Analisis lanjutan 

untuk mengetahui adanya perbedaan dari perlakuan terhadap kadar air maka dilakukan 

analisis ragam. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian pokem pada pakan yang 

berbeda memberikan pengaruh perbedaan yang nyata (P<0,05) terhadap kadar air pada 

daging. Hal ini disebabkan semakin banyak konsentrasi penambahan pokem maka kadar 
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air pada daging ayam pedaging semakin turun sebab kadar air yang terkandung dalam 

pokem ini rendah, sehingga berpengaruh terhadap daging. Selain itu pengaruh umur (5 

minggu) dan pada saat pemeliharaan, ayam lebih banyak minum, hal tersebut juga 

berpengaruh terhadap kadar air dalam daging. 

Pengaruh penggunaan pokem (Setaria italica sp) ini yang memiliki kandungan 

kadar air rendah, diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap kadar air pada 

daging. Hal ini bertujuan untuk mengurangi nilai kadar air dalam daging sehingga 

tingkat kebusukan daging menjadi rendah. Apabila kadar air pada daging ayam rendah, 

maka bahan organik (lemak dan protein) cenderung tinggi. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian (Harjanto, 2006) bahwa kadar air daging berbeda-beda diantara serat 

otot, dan kadar air berkurang dengan bertambahnya umur. Daging yang berasal dari 

ayam yang lebih muda mempunyai kadar air yang lebih tinggi dibandingkan daging 

ayam pedaging yang berumur tua. Persentase kandungan air dan lemak dalam tubuh 

berkisar dari 76−79 % dari bobot hidup dewasa. Pada suhu 32,2 °C, 12 % akan berupa 

lemak dan 66 % adalah air. 

Menurut (Nurmawan, 2003) disebutkan bahwa kadar air menurun dengan 

bertambahnya umur ternak, sebaliknya kadar lemak tubuh cenderung naik sampai 

kedewasaan tercapai. Komponen dalam daging dipengaruhi oleh kondisi pengangkutan 

yang kurang baik serta hewan diperlakukan tidak baik. Komponen yang paling 

dipengaruhi adalah kadar air dan glikogen. Ditambahkan pula oleh (Winarno, 1992) 

dalam (Uyun, 2008) bahwa air untuk ternak terdapat di minum, air terkandung di dalam 

makanan dan air metabolik yang didapat sebagai hasil dari oksidasi makanan dan 

sintesa dari molekul yang komplek di dalam tubuh. 

 

4.2 Pengaruh Penggantian Jagung Sebagian dengan Pokem (Setaria italica sp) 

     Terhadap Kadar Protein  

Kadar protein paling rendah terdapat pada perlakuan penambahan jagung 

sebanyak 6000 gram dan tanpa penambahan pokem, yakni 22,64+0,63 %. Kadar protein 

cenderung meningkat pada perlakuan yang diberi tambahan pokem dan kadar protein 

tertinggi didapat pada perlakuan dengan penggunaan pokem sebanyak 1000 gram dan 

juga dengan penambahan jagung sebanyak 5000 gram pada P4 sebesar 24,66+0,54 % 

(Tabel 11). Hal ini menunjukkan bahwa persentase penggunaan pokem yang semakin 

meningkat dapat meningkatkan kadar protein dalam daging.  
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Data dan hasil analisis ragam pengaruh pemberian pokem pada pakan ayam 

pedaging terhadap kadar protein daging dapat dilihat pada Lampiran 9. Analisis lanjutan 

untuk mengetahui adanya perbedaan dari perlakuan terhadap kadar air maka dilakukan 

analisis ragam. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian pokem pada pakan yang 

berbeda memberikan pengaruh perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar 

protein pada daging. Hal ini disebabkan semakin banyak konsentrasi penambahan 

pokem maka kadar protein dalam daging ayam pedaging semakin meningkat sebab 

kandungan protein tanaman pokem tinggi, sehingga berpengaruh terhadap daging.  

Kadar protein pada penelitian ini dikatakan tinggi karena berbeda dengan 

pendapat (Rosyidi, dkk. 2009) bahwa komposisi kimia daging ayam yaitu kadar air 

74,86 %, protein 23,20 %, lemak 1,65 %, mineral 0,98 %, dan kalori 114 kkal; Serta 

penelitian yang dilakukan oleh (Riyanto, 2006) bahwa persentase protein daging pada 

bagian dada ayam ras sebesar 23,05 % dan pada ayam buras sebesar 22,70 %. 

Perbedaan persentase kadar protein dalam daging dipengaruhi oleh penambahan pokem 

pada tiap-tiap perlakuan yang berbeda.  

 

4.3 Pengaruh Penggantian Jagung Sebagian dengan Pokem (Setaria italica sp) 

     Terhadap Kadar Lemak  

Kadar lemak paling tinggi terdapat pada perlakuan penambahan jagung 

sebanyak 6000 gram dan tanpa penambahan pokem, yakni 1,33+0,04 % . Kadar lemak 

akan cenderung menurun pada perlakuan dengan penggunaan pokem sebanyak 1000 

gram dan juga dengan penambahan jagung sebanyak 5000 gram pada P4 yaitu sebesar  

1,17+0,11 % (Tabel 11). Hal ini menunjukkan bahwa persentase penggunaan pokem 

yang semakin meningkat dapat menurunkan kadar lemak dalam daging. 

Data dan hasil analisis ragam pengaruh pemberian pokem pada pakan ayam 

pedaging terhadap kadar lemak daging dapat dilihat pada Lampiran 10. Analisis 

lanjutan untuk mengetahui adanya perbedaan dari perlakuan terhadap kadar air maka 

dilakukan analisis ragam. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian pokem pada pakan yang 

berbeda memberikan pengaruh perbedaan yang nyata (P<0,05) terhadap kadar lemak 

pada daging. Rataan persentase lemak pada penelitian ini yakni (1,17 − 1,33 %) masih 

lebih rendah dibandingkan dengan yang dilaporkan oleh (Anggreani, 2005) bahwa 
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komposisi  lemak  daging  bagian dada ayam  setelah  dipotong adalah 3,2%. Hal ini 

antara lain disebabkan perbedaan strain dan kandungan nutrisi pakan. 

Hartono (2013) menyatakan bahwa kadar lemak mempunyai hubungan negatif 

dengan kadar protein, semakin meningkatnya kadar protein daging ayam pedaging 

maka semakin menurun kadar lemak daging. Rendahnya persentase lemak pada 

perlakuan P4 berkaitan dengan rendahnya kandungan kadar lemak dalam 

jewawut/pokem. Menurut (Syukron, 2006) secara umum meningkatnya kandungan 

lemak dalam pakan akan meningkatkan kandungan lemak karkas. Jika semakin tinggi 

kandungan lemak pakan yang dikonsumsi, maka persentase lemak karkas yang 

dihasilkan akan semakin meningkat. Ditambahkan pula oleh Amrullah (2003) bahwa 

kelebihan lemak ada hubungannya dengan buruknya konversi pakan karena diperlukan 

lebih banyak makanan untuk menghasilkan lemak dalam bobot yang sama dibandingkan 

dengan menghasilkan daging. Rendahnya persentase lemak pada P4 diduga kandungan 

pokem yang semakin meningkat pada pakan. Kandungan serat kasar yang meningkat 

pada pakan menyebabkan semakin menurunnya kandungan lemak pada daging ayam 

pedaging. Hal ini menyebabkan semakin banyaknya kandungan serat kasar pada pakan 

maka akan semakin banyak energi yang dibutuhkan oleh ayam untuk mencerna pakan 

akibatnya tidak ada penyimpanan kelebihan energi.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

pengaruh penggantian jagung sebagian dengan pokem (Setaria italica sp) dalam pakan 

dapat meningkatkan kadar protein dalam daging serta dapat menurunkan kadar air dan 

kadar lemak dalam daging dada ayam pedaging. 

 

5.2 Saran 

Diharapkan pada penelitian berikutnya menggunakan penambahan pokem 

sebanyak 10 % yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas daging ayam pedaging. 
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Lampiran 1. Data Bobot Badan Day Old Chick (DOC) Ayam Pedaging (gram) 

Ayam ke- 
Bobot Badan DOC 

P0 P1 P2 P3 P4 

(Gram) 

1 36 36 38 39 38 

2 37 39 40 36 36 

3 39 38 39 38 39 

4 37 39 37 40 36 

5 36 37 43 39 41 

6 41 41 37 36 37 

7 36 36 39 39 41 

8 36 38 36 40 41 

9 39 36 38 41 38 

10 40 40 37 42 36 

Jumlah 377,00 380,00 384,00 390,00 383,00 

Rata-rata 37,70 38,00 38,40 39,00 38,30 

11 37 36 38 37 39 

12 41 36 38 41 36 

13 39 40 36 36 39 

14 36 38 39 42 38 

15 37 40 38 39 39 

16 39 37 41 36 41 

17 39 39 39 39 39 

18 39 39 38 37 37 

19 36 41 40 39 43 

20 37 37 37 42 39 

Jumlah 380,00 383,00 384,00 388,00 390,00 

Rata-rata 38,00 38,30 38,40 38,80 39,00 

21 36 40 41 38 39 

22 38 41 38 40 39 

23 37 39 40 38 35 

24 36 39 38 43 40 

25 40 39 38 38 39 

26 37 37 41 36 41 

27 36 38 42 36 39 

28 38 39 36 41 37 

29 41 38 42 39 42 

30 40 35 36 41 39 

Jumlah 379,00 385,00 392,00 390,00 390,00 

Rata-rata 37,90 38,50 39,20 39,00 39,00 
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Ayam ke- 
Bobot Badan DOC 

P0 P1 P2 P3 P4 

(Gram) 

31 36 39 37 40 39 

32 43 39 40 38 42 

33 40 37 40 41 38 

34 41 36 36 41 38 

35 38 38 41 36 39 

36 36 38 40 38 39 

37 36 41 36 40 40 

38 38 37 39 36 39 

39 39 41 36 39 42 

40 36 39 39 38 37 

Jumlah 383,00 385,00 384,00 387,00 393,00 

Rata-rata 38,30 38,50 38,40 38,70 39,30 

41 36 36 38 37 40 

42 40 38 39 38 38 

43 37 40 39 40 39 

44 38 36 37 36 38 

45 39 39 43 39 37 

46 39 38 38 39 40 

47 36 39 37 41 40 

48 39 39 36 38 36 

49 39 38 40 38 38 

50 38 36 35 42 42 

Jumlah 381,00 379,00 382,00 388,00 388,00 

Rata-rata 38,10 37,90 38,20 38,80 38,80 

Total 1900,00 1912,00 1926,00 1943,00 1944,00 

Rata-rata 38,00 38,24 38,52 38,86 38,88 
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Lampiran 2. Data suhu dalam kandang penelitian 

Hari Tanggal 

Temperatur (°C) Kelembaban (°C) 

Pagi  Sore Malam Pagi Sore Malam 

07.00 

WIB 

15.00 

WIB 

00.00 

WIB 

17.00 

WIB 

15.00 

WIB 

00.00 

WIB 

Selasa 19-Mar-13 24 30 23 92 78 92 

Rabu 20-Mar-13 24 30 23 92 78 92 

Kamis 21-Mar-13 25 30 23 92 85 92 

Jumat 22-Mar-13 26 30 23 92 85 92 

Sabtu 23-Mar-13 25 31 23 92 85 92 

Minggu 24-Mar-13 26 30 23 84 85 92 

Senin 25-Mar-13 24 27 23 92 85 92 

Selasa 26-Mar-13 25 29 22 92 84 91 

Rabu 27-Mar-13 26 29 23 84 85 92 

Kamis 28-Mar-13 26 28 23 92 85 92 

Jumat 29-Mar-13 26 29 23 92 92 92 

Sabtu 30-Mar-13 26 27 22 92 92 91 

Minggu 31-Mar-13 26 27 23 92 92 92 

Senin 01-Apr-13 26 27 23 92 92 92 

Selasa 02-Apr-13 26 27 23 92 92 92 

Rabu 03-Apr-13 26 29 23 92 85 92 

Kamis 04-Apr-13 26 27 22 92 92 91 

Jumat 05-Apr-13 27 29 22 92 85 91 

Sabtu 06-Apr-13 26 28 23 92 92 92 

Minggu 07-Apr-13 27 26 23 92 92 92 

Senin 08-Apr-13 25 27 23 92 92 92 

Selasa 09-Apr-13 26 26 23 92 92 92 

Rabu 10-Apr-13 25 27 23 92 92 92 

Kamis 11-Apr-13 25 26 23 92 92 92 

Jumat 12-Apr-13 24 26 22 92 92 91 

Sabtu 13-Apr-13 26 26 22 92 92 91 

Minggu 14-Apr-13 26 27 22 92 92 91 

Senin 15-Apr-13 26 29 22 92 85 91 

Selasa 16-Apr-13 26 28 22 92 85 91 

Rabu 17-Apr-13 26 26 23 92 92 92 

Kamis 18-Apr-13 25 27 23 92 92 92 

Jumat 19-Apr-13 25 26 23 92 92 92 

Sabtu 20-Apr-13 24 26 22 92 92 91 

Minggu 21-Apr-13 26 26 22 92 92 91 

Senin 22-Apr-13 26 27 22 92 92 91 

Selasa 23-Apr-13 26 29 22 92 85 91 

Rabu 24-Apr-13 26 28 22 92 85 91 

Total 946 1027 837 3388 3277 3390 

Rataan 25,6 27,7 22,6 91,6 88,6 91,6 

SD 0,80 1,49 0,49 1,83 4,27 0,49 
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Lampiran 3. Bahan pakan yang digunakan dalam penelitian  
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Lampiran 4. Rincian jadwal kegiatan penelitian 

Hari Tanggal Kegiatan 

Selasa 19 Maret 2013 DOC ditimbang (BB awal) 

Jumat 22 Maret 2013 Vaksin ND I 

Selasa 26 Maret 2013 Timbang Bobot Badan Ayam  (Minggu I) 

  
Timbang Pakan 

  
Timbang Sisa Pakan 

Jumat 29 Maret 2013 Vaksin Gumboro 

Selasa 02 April 2013 Timbang Bobot Badan Ayam  (Minggu II) 

  
Timbang Pakan 

  
Timbang Sisa Pakan 

Selasa 09 April 2013 Vaksin ND II 

  
Timbang Bobot Badan Ayam  (Minggu III) 

  
Timbang Pakan 

  
Timbang Sisa Pakan 

Selasa 16 April 2013 Timbang Bobot Badan Ayam  (Minggu IV) 

  
Timbang Pakan 

  
Timbang Sisa Pakan 

Selasa 23 April 2013 Timbang Bobot Badan Ayam  (Minggu V) 

  
Timbang Pakan 

  
Timbang Sisa Pakan 

Rabu 24 April 2013 Panen 

 



43 
 

 Lampiran 5. Prosedur pengukuran kadar air (SNI 01-2354.2-2006) 

 

1. Suhu oven 105 − 110 
o
C. 

2. Cawan kosong dimasukkan oven minimal 2 jam. 

3. Cawan kosong dipindahkan dalam desikator 30 menit sampai mencapai suhu 

ruang, dan ditimbang bobot cawan kosong. 

4. Sampel ditimbang ± 2 gram ke dalam cawan. 

5. Cawan yang telah berisi sampel dimasukkan dalam oven suhu 105 – 110 
o
C 

selama 16 − 24 jam. 

6. Cawan dipindahkan dengan alat penjepit ke dalam desikator selama ± 30 menit, 

kemudian timbang. 

7. Pengujian minimal dilakukan dua kali (duplo). 

 

% Kadar Air = berat sampel awal − berat sampel akhir   X 100 % 

   berat sampel awal 
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Lampiran 6. Prosedur pengukuran kadar lemak (Association of Official Analytical 

                     Chemists, 2005) 

 

1. Bahan yang telah dihaluskan, ditimbang dengan teliti sebanyak 2 gram. 

2. Sampel dimasukkan ke dalam tabung ekstraksi Soxhlet dalam thimble. 

3. Air pendingin dialirkan melalui kondensor. 

4. Tabung ekstraksi dipasang pada alat destilasi Soxhlet dengan pelarut PE 

secukupnya selama 4 − 8 jam, setelah residu dalam tabung diaduk, ekstraksi 

dilanjutkan lagi selama 2 jam dengan pelarut yang sama. 

5. PE yang telah mengandung ekstrak lemak dipindahkan dalam botol timbang 

yang bersih kemudian diuapkan dengan penangas air sampai sedikit pekat, 

dilanjutkan pengeringan dalam oven 100 
o
C sampai beratnya konstan. 

6. Berat residu dalam botol timbang dinyatakan sebagai berat lemak. 

 

Perhitungan :  

 

Kadar Lemak (%) = X − Y   x   100 % 

X 

Keterangan : 

 

X : Berat awal sampel sebelum dimasukkan dalam Soxhlet. 

Y : Berat akhir sampel setelah di Soxhlet. 



45 
 

Lampiran 7. Prosedur pengukuran kadar protein (Association of Official Analytical 

                     Chemists, 2005) 

 

1. Sampel ditimbang sebanyak 3 gram dan dimasukkan kedalam Labu Kjedahl 

ditambahkan 0,5 tablet Kjedahl dan 15 ml H2SO4 pekat untuk blanko tanpa 

sampel kemudian didestruksi pada lemari asam dengan suhu 200 − 250 
o
C 

selama ± 2 − 3 jam (sampai warnanya hijau jernih). 

2. Hasil destruksi ditambahkan air destilasi 50 ml kemudian dipindahkan ke dalam 

Erlenmeyer dan ditambahkan 40 % NAOH sampai mencapai 90 ml, selanjutnya 

didestilasi dan destilat 50 ml asam borax 3 % ditambahkan 2 − 5 tetes indikator 

pp, destilasi diakhiri setelah destilat diperoleh sebanyak 150 ml. 

3. Destilat, yang diperoleh dititrasi menggunakan 0,2 N H2SO4 sampai warna 

merah muda. 

4. % kadar protein dapat dihitung dengan cara sebagai berikut : 

 

% N = (ml titrasi sampel – titrasi blanko)   x n x 14 x 100 % 

      berat sampel 

 

% Kadar Protein : % N x faktor koreksi protein (6,25) 

 

Keterangan : 

n = normalitas H2SO4 untuk titrasi 

14 = BM nitrogen 
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Lampiran 8. Analisis Ragam Pengaruh Penggantian Jagung Sebagian dengan Pokem 

dalam Pakan Terhadap Kadar Air Daging Dada Ayam Pedaging (%) 

 

Ulangan 

Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

1 75,16 74,39 75,48 75,03 74,42 

2 75,24 75,92 75,71 73,46 73,08 

3 75,71 75,89 74,49 73,83 74,16 

4 75,52 75,34 73,45 74,56 74,08 

5 75,16 74,15 75,09 74,68 74,28 

Jumlah 376,79 375,69 374,22 371,56 370,02 

Rataan 75,36 75,14 74,84 74,31 74 

SD 0,25 0,83 0,91 0,65 0,53 

 

∑  = 1868,28 

 

    
∑    

 
  

        

  
            

             
∑    

 
     

                 

 
         

        ∑∑                                  

 

   

 

   

 

                                            

 

TABEL ANOVA 

Sumber Ragam Db JK KT F hitung F  0,05 F 0,01 

Perlakuan 4 6,38 1,59 3,51* 2,76 4,22 

Error 20 9,08 0,45 
   

Total 24 15,46         

 

Keterangan : 

* F hitung > F tabel maka hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima 

Kesimpulan : 

Penambahan pokem pada pakan yang berbeda memberikan pengaruh yang  

nyata  terhadap kadar air daging ayam pedaging. 
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Uji Jarak Berganda Duncan 

 

db eror = 20 

KT eror = 0,45 

t = 5 

 

    √
       

 
     √

    

 
 = 0,30 

 

Nilai P 2 3 4 5 

JND 5% 2,95 3,1 3,18 3,25 

JNT  5% 0,89 0,93 0,95 0,98 

 

 

Perlakuan Rataan (%) Notasi 

P0 75,36 a 

P1 75,14 ab 

P2 74,84 abc 

P3 74,31   bc 

P4 74,01     c 
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Lampiran 9. Analisis Ragam Pengaruh Penggantian Jagung Sebagian dengan Pokem 

        dalam Pakan Terhadap Kadar Protein Dada Ayam Pedaging (%) 

 

Ulangan 

Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

1 22,01 23,83 23,5 23,58 24,44 

2 23,32 22,72 23,57 23,72 24,76 

3 22,46 22,42 24,00 24,31 24,52 

4 22,13 22,62 23,25 23,88 25,52 

5 23,29 23,89 23,01 24,70 24,08 

Jumlah 113,21 115,48 117,33 120,19 123,32 

Rataan 22,64 23,09 23,47 24,04 24,66 

SD 0,63 0,71 0,37 0,46 0,54 

 

∑  = 589,52 

 

    
∑    

 
  

       

  
           

             
∑    

 
     

                 

 
          

        ∑∑                                

 

   

 

   

 

                                             

TABEL ANOVA 

Sumber Ragam db JK KT F hitung F  0,05 F 0,01 

Perlakuan 4 12,55 3,14 10,26** 2,76 4,22 

Error 20 6,12 0,31    

Total 24 18,67         

 

Keterangan : 

** F hitung > F tabel maka hipotesis H0 ditolak dan H1diterima 

Kesimpulan : 

Penambahan pokem pada pakan yang berbeda memberikan pengaruh yang  

sangat nyata  terhadap kadar protein daging ayam pedaging. 
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Uji Jarak Berganda Duncan 

 

db eror = 20 

KT eror = 0,31 

t = 5 

 

    √
       

 
     √

     

 
 = 0,25 

 

Nilai P 2 3 4 5 

JND 1% 4,02 4,22 4,33 4,4 

JNT  1% 1,00 1,05 1,08 1,10 

 

 

Perlakuan Rataan (%) Notasi 

P4 24,66 a 

P3 24,04 ab 

P2 23,46   bc 

P1 23,10   bc 

P0 22,64     c 
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Lampiran 10. Analisis Ragam Pengaruh Penggantian Jagung Sebagian dengan Pokem 

          dalam Pakan Terhadap Kadar Lemak Dada Ayam Pedaging (%) 

 

Ulangan 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

1 1,3791 1,2482 1,2973 1,229 1,0480 

2 1,3040 1,2434 1,3020 1,224 1,0609 

3 1,3049 1,2507 1,2367 1,116 1,2718 

4 1,3032 1,3990 1,1568 1,281 1,1953 

5 1,3562 1,2780 1,2379 1,240 1,2690 

Jumlah 6,65 6,42 6,2 6,09 5,85 

Rataan 1,33 1,28 1,25 1,22 1,17 

SD 0,04 0,07 0,06 0,06 0,11 

 

∑  = 31,23 

 

    
∑    

 
  

      

  
        

             
∑    

 
     

             

 
         

        ∑∑                         

 

   

 

   

 

                                           

TABEL ANOVA 

Sumber Ragam db JK KT F hitung F  0,05 F 0,01 

Perlakuan 4 0,08 0,019 3,81* 2,76 4,22 

Error 20 0,09 0,005    

Total 24 0,17         

 

Keterangan : 

* F hitung > F tabel maka hipotesis H0 ditolak dan H1diterima 

Kesimpulan : 

Penambahan pokem pada pakan yang berbeda memberikan pengaruh yang  

nyata  terhadap kadar lemak daging ayam pedaging. 
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Uji Jarak Berganda Duncan 

 

db eror = 20 

KT eror = 0,005 

t = 5 

 

    √
       

 
     √

     

 
 = 0,03 

 

Nilai P 2 3 4 5 

JND 5% 4,02 4,22 4,33 4,4 

JNT  5% 0,127 0,133 0,137 0,139 

 

 

Perlakuan Rataan (%) Notasi 

P0 1,33 a 

P1 1,28 ab 

P2 1,25 abc 

P3 1,22   bc 

P4 1,17     c 

 

 

 

 

  

 

 

 


