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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ampas Kecap 

A. Klasifikasi  

Ampas kecap merupakan sisa dari proses 

pembuatan kecap yang berbahan dari kedelai. Kedelai 

memiliki klasifikasi sebagai berikut:  

 

Klasifikasi Kedelai 

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom : Tracheobionta(Tumbuhan berpembuluh) 

Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Divisi  : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas         : Magnoliopsida (berkeping dua/dikotil) 

Sub Kelas     : Rosidae 

Ordo         : Fabales 

Famili         : Fabaceae (suku polong-polongan) 

Genus         : Glycine 

Spesies         : Glycine max (L.) Merr. 

 

B. Kegunaan spesifik Ampas Kecap 

Ampas kecap berguna untuk pakan tambahan 

bagi ternak ayam, penggunaan ampas kecap sebagai 

penyusun pakan unggas perlu dibatasi karena kandungan 

serat kasar yang tinggi yaitu 16,30%. Kandungan nutrisi 

yang terdapat pada ampas kecap adalah bahan kering 

85,430%, protein kasar 36.381%, lemak kasar 17.257%, 

serat kasar 17.816%, dan Total Digestible Nutrient 

89.553% (Gunawan, 2003). 
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Ampas kecap dapat diberikan secara langsung 

dalam pakan ayam pedaging sampai 20% tanpa diproses. 

Pemberian ampas kecap 5% dalam pakan dapat 

meningkatkan bobot badan dan menurunkan konversi 

pakan (Sukarini, 2003). Setiana (1999) melaporkan 

bahwa penggunaan ampas kecap pada tingkat 5–10% 

dalam pakan meningkatkan bobot badan, berat karkas 

dan lemak abdominal, namun tidak berpengaruh terhadap 

kadar lemak daging ayam pedaging.  
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Gambar 2. Proses pembuatan ampas kecap secara Solid 

Stage Fermentation Sumber: Anonymous, (2001) 
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 Widayati dan Widalestari (1996) dalam Herdiana 

(2014) menyatakan bahwa setelah penyaringan 65% 

protein masih tertinggal pada ampas kecap. Protein yang 

tertinggal pada ampas kecap kebanyakan berasal pada 

kulit biji kedelai. Ampas kecap dapat di golongkan 

sebagai sumber protein karena mengandung protein kasar 

kurang lebih 18%.  

Beberapa hasil analisa proksimat dari ampas kecap 

sebagai berikut: 

Tabel 1. Kandungan Nutrisi Ampas Kecap 

Zat Makanan 
Kandungan 

11) 22) 33) 44) 

Bahan Kering (%) 91,04 87,14 93,80 85,430 

Abu (%) 24,89 19,14 23,67 - 

Protein  (%) 26,79 27,22 20.86 36,381 

Lemak (%) 20,16 12,48 23,20 17,257 

Serat (%) 7,72 11,03 8,63 17,816 

BETN 11,48 - - - 

Ca (%) 0,37 0.69 - - 

P (%) 0,41 1.19 - - 

NaCl (%) 20,60 20.25 19,37 - 

TDN (%) - - - 89,553 

  1) Minarti (1992), 2) Setiana (1999), 3) Cahyadi, 4) Analisis 

Proksimat Laboratorium pakan Lolit sapi potong, Grati, Pasuruan. 

Dikutip dari Sukarini, (2003) 

 

2.2 Ayam Pedaging 

Salah satu ternak yang potensial sebagai 

penghasil daging adalah ayam pedaging. Ayam pedaging 

adalah galur ayam hasil rekayasa teknologi yang 

memiliki karakteristik ekonomis dengan ciri khas 

pertumbuhan cepat sebagai penghasil daging, masa panen 

pendek dan menghasilkan daging dengan kualitas 
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berserat lunak, timbunan daging baik, dada yang lebih 

besar dan kulit licin (Rose, 1997). Menurut Rose  (1997) 

ayam pedaging (broiler) biasanya dipasarkan pada umur 

empat sampai delapan minggu. Pemeliharaan ayam ras 

tipe berat untuk pedaging banyak dilakukan karena untuk 

mencapai waktu pemasaran lebih singkat. Menurut Pond 

et al (1995), ayam pedaging merupakan ayam muda yang 

dapat dipasarkan untuk dikonsumsi masyarakat pada 

umur 5 sampai 7 minggu baik dalam bentuk utuh, 

potongan dalam beberapa bagian bahkan produk-produk 

yang telah diolah. Menurut Didinkaem (2006), ayam 

pedaging mampu membentuk 1 kg daging atau lebih 

banyak dalam waktu 30 hari dan lebih dari 1,5 kg pada 

umur 40 hari. Biasanya ayam pedaging dipanen setelah 

umurnya mencapai 35-45 hari dengan bobot badan 

berkisar 1,5-2,5 kg. Di Indonesia ayam pedaging ini 

dijual pada umur sekitar 5-6 minggu dengan bobot 

sekitar 1,7 kg. Ayam pedaging tumbuh dengan sangat 

cepat dan mampu mengubah makanan menjadi daging 

dengan sangat efesien pada suhu lingkungan 19-21
 0
C. 

Ciri khas ayam pedaging adalah rasanya enak dan 

pengolahannya mudah tetapi mudah hancur dalam proses 

perebusan yang lama. Daging ayam merupakan sumber 

protein yang berkualitas bila dilihat dari kandungan gizi. 

Daging ayam dengan berat 100 g mengandung di 

dalamnya 18,20 g protein dan 404,00 kalori yang 

berguna untuk menambah energi. Berbagai ciri khas yang 

telah diuraikan sebelumnya, membuat usaha ternak 

pedaging banyak diminati. Selain karena periode 

produksi dan panen yang cepat serta kandungan nutrisi 



11 
 

yang lengkap, usahanya pun dapat dilakukan dalam 

berbagai skala, baik skala besar maupun skala kecil. 

 

2.3 Water Holding Capacity (WHC)  

Water Holding Capasity (WHC) atau daya ikat air 

adalah kemampuan protein daging untuk mengikat air 

(Prayitno, dkk. 2010). Soeparno (2005) menjelaskan 

bahwa air yang terikat didalam otot dibagi menjadi tiga 

kompartemen air, yaitu air yang terikat secara kimiawi 

oleh protein otot sebesar 4-5% sebagai lapisan 

monomolekuler pertama, yang kedua adalah air terikat 

agak lemah sebagai lapisan kedua dari molekuler air 

terhadap grup hidrofilik, sebesar kurang lebih 4%, 

lapisan ini akan terikat oleh protein apabila tekanan uap 

air meningkat, dan yang ketiga adalah molekul-molekul 

air bebas yang berada diantara molekul protein sebesar 

10%.   

Daya ikat air daging dipengaruhi oleh nilai pH, 

kandungan protein, dan karbohidrat daging, serta lemak 

intramuskuler (Lawrie dan Ledward, 2006). Lawrie dan 

Ledward (2006) menambahkan bahwa tingginya nilai pH 

akhir daging yang disebabkan karena tidak adanya 

glikogen dalam daging untuk dipecah serta titik 

isoelektrik protein daging yang tidak tercapai 

menyebabkan nilai WHC daging rendah. Young, 

Karlsson, dan Henckel (2004) menyatakan bahwa daya 

ikat air yang stabil berhubungan dengan tingkat 

keempukan daging saat dimasak, semakin tinggi daya 

ikat air maka semakin baik kualitas daging yang juga 

akan meningkatkan nilai palatabilitas konsumen. 
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2.4 Susut Masak  

Susut masak (cooking loss) merupakan fungsi dari 

suhu dan lama pemasakan. Susut masak dapat 

dipengaruhioleh pH, panjang sarkomer serabut otot, 

panjang potongan serabutotot, status kontraksi miofibril, 

ukuran dan berat sampel daging, dan penampang lintang 

daging. Pada umumnya susut masak bervariasi antara 

1,5-54,5% (Bouton et al., 1971 dalam Soeparno 1998). 

Daging yang mempunyai pH akhir tinggi mempunyai 

kemampuan menahan air lebih tinggi setelah pemanasan 

dibandingkan dengan daging yang mempunyai pH akhir 

yang normal (Purnomo, 1996). Pada umumnya semakin 

tinggi suhu dan semakin lama pemasakan, maka semakin 

besar kadar cairan daging yang hilang sampai tercapai 

berat konstan. Susut masak merupakan indikator nilai 

nutrisi daging yang berhubungan dengan kadar jus 

daging, yaitu jumlah air yang terikat di dalam dan di 

antara serabut otot.  

Besarnya susut masak dapat digunakan untuk 

mengestimasi jumlah jus dalam daging masak. Daging 

dengan susut masak yang lebih rendah mempunyai 

kualitas lebih baik dibandingkan dengan daging yang 

mempunyai susut masak yang lebih besar, karena 

kehilangan nutrisi selamapemasakan akan lebih sedikit. 

Susut masak menurun secara linier dengan bertambahnya 

umur ternak (Soeparno, 1998). Pada umur yang sama, 

jenis kelamin mempunyai pengaruh yang kecil terhadap 

susut masak. Berat potong mempengaruhi susut masak 

terutama bila terjadi deposit lemak intramuskuler. Lemak 

intramuskuler menghambat atau mengurangi cairan 
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daging yang keluar selama pemanasan, meskipun pada 

daging yang mengandung lemak yang lebih besar akan 

kehilangan lemak yang lebih besar. Perbedaan bangsa 

ternak dapat menyebabkan perbedaan susut masak. 

Perbedaan susut masak ini antara lain berhubungan 

dengan jumlah lemak daging (Soeparno, 1998). 

 

2.5 Keempukan  

Keempukan  merupakan salah satu sifat penting yang 

akan menentukan kualitas daging terhadap tingkat 

penerimaan konsumen. Keempukan dan tekstur daging 

dipengaruhi oleh faktor antemortem dan postmortem. 

Faktor antemortem meliputi genetik, bangsa dan 

fisiologi, umur, manajemen pemeliharaan, jenis kelamin 

dan spesies, sedangkan faktor postmortem dipengaruhi 

oleh penanganan dan penyimpaan daging setalah ternak 

dipotong (Soeparno, 2005). Aberle, Forrest, Mills, 

Hedryck, Judge, dan Merkel (2001) menambahkan 

bahwa keempukan daging dipengaruhi oleh jaringan ikat 

didalam otot. Otot yang lebih banyak digerakkan selama 

ternak masih hidup seperti otot Pectoralis  

profundusmemiliki keempukan yang lebih kasar, 

sedangkan otot yang kurang digerakkan seperti otot  

Semitendinosus,  Longissimus dorsi,  dan  Gluteus 

medius  memiliki  keempukan  lebih  halus. Otot yang 

teksturnya kasar memiliki keempukan lebih rendah 

dibandingkan dengan otot yang teksturnya halus. 

Warris (2000) menjelaskan bahwa tiga faktor utama 

yang mempengaruhi keempukan daging adalah panjang 

sakromer, jumlah ikatan silang jaringan ikat, serta tingkat 
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perubahan proteolitik selama proses pelayuhan. Soeparno 

(2005) menyatakan bahwa nilai pH daging postmortem 

juga berpengaruh terhadap keempukan daging. Daging 

dengan pH tinggi memiliki keempukan yang lebih lunak 

daripada daging dengan pH rendah. Peningkatan pH 

ultimat daging dapat meningkatkan keempukan, serta 

daya ikat air. Lawrie dan Ledward (2006) menambahkan 

bahwa keempukan juga dipengaruhi oleh umur dan jenis 

kelamin. Semakin tua umur ternak maka keempukan 

daging yang dihasilkan akan semakin keras, dan pada 

ternak jantan keempukan daging lebih keras 

dibandingkan dengan ternak betina. 

Peregangan otot atau pencegahan terhadap 

pengerutan otot akan meningkatkan keempukan daging, 

karena panjang sakromer myofibril mengalami 

peningkatan (Soeparno, 2005). Lawrie dan Ledward 

(2006) menyatakan bahwa ternak yang banyak bergerak 

saat proses pemotongan menghasilkan daging yang alot. 

Hal ini dikarenakan pada saat proses rigormotis terjadi 

proses pemendekatan otot, sehingga daging yang 

dihasilkan akan lebih alot. Suryati, Astawan, dan 

Wresdiyati (2004) menambahkan bahwa penyimpanan 

daging pada suhu dingin juga akan mempengaruhi 

keempukan daging karena pada suhu dingin 

mengakibatkan terjadinya pemendekan otot daging. 

Metode-metode pengempukan daging adalah 

mengganggu integritas miofibril, dan mengganggu 

integritas jaringan  ikat (Anonymous, 2005). 


