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This research was conducted to know effect of salam 

leaves powder (Eugenia polyntha Wight) addition in feed on 

physical quality of broiler meat. The material used for this 

research were 80 broiler unsexed 15-days old with average 

body wight 307,73 ± 22,17 g/head. The broiler will be reared 

until 35-days old. The research method was experimental 

using Completely Randomized Design (CRD) with five 

treatments and four replication, each replication consisted of 

four broiler chickens. The treatments were consisted of P0 

(Basal Feed), P1 (Basal Feed + Salam Leaves Powder 1%), 

P2 (Basal Feed + Salam Leaves Powder 2%), P3 (Basal Feed 

+ Salam Leaves Powder 3%), P4 (Basal Feed + Salam 

Leaves Powder 4%). The data were analyzed by ANOVA 

and continued by Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). 

The variables measured were pH, Tenderness, Meat Colour, 

Water Holding Capacity (WHC), and Cooking Loss. The 

results of this research showed that the addition of salam 

leaves powder did not give significants effect (P>0,05) on 

pH, Tenderness, Meat Colour (L* Lightness and b* 

Yellowness), WHC, and Cooking Loss, but give significant 

different effect on Meat Colour (a* Redness). It can be 

concluded that feed with addition of salam leaves powder 
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gived better influence on physical quality of broiler meat 

(pH, tenderness, meat colour, and WHC). Addition 1 % 

leaves powder in broiler feed showed the best result on 

tenderness and meat colour.  

 

Keywords : Salam leaves, feed, physical quality of meat, 

broiler  
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Penelitian dilaksanakan selama 35 hari yaitu mulai 

tanggal 24 Desember 2014 hingga 29 Januari 2015 di Dusun 

Karangmloko, Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, 

Kabupaten Malang. Analisa bahan pakan dilaksanakan di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya. Pengukuran dan analisis 

nilai pH, Water Holding Capacity (WHC) dan Cooking Loss 

dilaksanakan di Laboratorium Tekhnologi Hasil Ternak 

Fakultas Peternakan dan pengukuran nilai Keempukan dan 

Warna daging dilaksanakan di Laboratorium Pengujian 

Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya, Malang.  

Daun salam adalah produk tanaman yang biasanya 

digunakan sebagai penyedap masakan. Daun salam 

mengandung bahan kimia seperti tanin, flavonoid, dan 

minyak atsiri. Kandungan tanin, flavonoid, dan minyak atsiri 

dalam daun salam dapat menjadikan daun salam sebagai 

bahan pakan ternak yang memiliki aktivitas antibakteri, 
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antioksidan, serta dapat meningkatkan sistem pencernaan 

dengan cara mempengaruhi kerja sistem syaraf pencernaan, 

dan metabolisme tubuh. Tujuan dari penelitan ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan tepung daun salam 

(Eugenia polyantha Wight) dalam pakan terhadap kualitas 

fisik daging ayam pedaging. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi sumber informasi baik bagi mahasiswa 

maupun peternak, sebagai bahan pertimbangan mengenai 

pengaruh pemanfaatan tepung daun salam dalam pakan 

terhadap kualitas fisik daging ayam pedaging. 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah ayam 

pedaging MB 202 strain Lohmann produksi PT. Japfa 

Comfeed Indonesia umur 15 hari yang tidak dibedakan jenis 

kelamin (unsexed) sebanyak 80 ekor dengan rata-rata bobot 

307,73 g ± 22,17 dan nilai KK sebesar 7,204 %. Tepung 

daun salam yang digunakan didapatkan dari UPT. Materia 

Medika Batu. Penambahan tepung daun salam dalam pakan 

terdiri dari 5 perlakuan dan setiap perlakuan diulang 

sabanyak 4 kali. Perlakuan tersebut adalah P0 Pakan Basal 

tanpa perlakuan, P1 Pakan Basal + Tepung Daun Salam 1 %, 

P2 Pakan Basal + Tepung Daun Salam 2 %, P3 Pakan Basal 

+ Tepung Daun Salam 3 %, P4 Pakan Basal + Tepung Daun 

Salam 4 %. Variabel yang diamati dalam penelitian ini 

meliputi pH, Keempukan, Warna, Water Holding Capcity 

(WHC), dan Cooking Loss. Data yang diperoleh ditabulasi 

dengan program Microsoft Excel, selanjutnya dianalisis 

menggunakan analisis ragam (ANOVA) dari Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan dan 4 

ulangan, dan apabila terdapat perbedaan yang nyata pada 

setiap perlakuan dilanjutkan dengan uji lanjut Jarak 

Berganda Duncan’s. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan 

tepung daun salam (Eugenia polyantha Wight) dalam pakan 

hingga 4% tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

kulaitas fisik daging ayam pedaging yang meliputi pH, 

Keempukan, Warna Kecerahan (L*) dan Kekuningan (b*), 

Water Holding Capcity (WHC), serta Cooking Loss, akan 

tetapi memberikan pengaruh yang nyata pada Warna 

Kemerahan (a*) daging. Dari hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa penambahan tepung daun salam 

(Eugenia polyantha Wight) dalam pakan memberikan 

pengaruh yang cukup baik terhadap kualitas fisik daging 

ayam pedaging yang meliputi nilai pH, keempukan, warna, 

dan WHC, dan disarankan untuk memanfaatkan tepung daun 

salam dalam pakan ayam pedaging dengan batasan 

penggunaan 4%, dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai penggunaan tepung daun salam untuk unggas 

lainya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Seiring dengan pertambahan penduduk yang 

semakin meningkat, pendapatan yang semakin besar 

serta perkembangan pengetahuan masyarakat akan gizi 

maka kebutuhan akan protein hewani yang berkualitas 

baik semakin diperhitungkan. Salah satu sumber 

protein hewani yang berpotensi untuk memenuhi 

kebutuhan protein hewani masyarakat Indonesia adalah 

ayam pedaging. Ayam pedaging merupakan sumber 

protein hewani yang harganya murah dan mudah 

dipelihara, hanya dalam waktu 5 minggu ayam 

pedaging sudah dapat dipanen dengan berat karkas 

sebesar 1,5 kg. Zain (2013) menyatakan bahwa ayam 

pedaging merupakan salah satu ternak penghasil daging 

yang cukup potensial dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan protein hewani. Berdasarkan hasil 

survey sosial ekonomi nasional konsumsi ayam 

pedaging masyarakat Indonesia dari tahun 2009 hingga 

tahun 2013 berturut-turut adalah 3,076, 3,546, 3,650, 

3,494, 3,650 g, dengan rata-rata tingkat pertumbuhanya 

adalah sebesar 4,60%. 

Keberhasilan dalam usaha komersial peternakan 

unggas ditentukan oleh bibit, pakan, dan manajemen 

pemeliharaan. Seacara genetis pada peternakan ayam 

pedaging bibit sudah terjamin kualitas 

produktivitasnya, sehingga tingkat keberhasilan 

usahanya lebih banyak tergantung pada pakan dan 

manajemen pemeliharaan. Pakan merupakan salah satu 
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faktor penting dalam menentukan produksi ayam 

pedaging. Syahruddin, Herawaty, dan Ningrat (2014) 

menyatakan bahwa pada peternakan unggas pakan 

adalah komponen harga tebesar dalam sistem produksi. 

Pada peternakan ayam petelur harga pakan adalah 80% 

dari harga variabel, 73% pada ayam pedaging, 53% 

pada peternakan itik pedaging dan 61.65% pada 

peternakan itik petelur. Tingginya biaya pakan 

disebabkan karena mahalnya harga bahan pakan yang 

sebagian besar merupakan bahan impor. Usaha yang 

dapat dilakukan untuk mengurangi biaya pakan adalah 

dengan memanfaatkan bahan pakan lokal seperti 

produk dari tanaman yang kurang dimanfaatkan.  

Daun salam (Eugenia polyantha Wight) adalah 

produk dari tanaman yang biasanya digunakan sebagai 

penyedap makanan. Daun salam yang digunakan untuk 

penyedap makanan hanyalah bagian ujung daun yang 

masih muda dan dalam jumlah yang sedikit sedangkan 

daun salam yang sudah tua yang biasanya terletak 

dipangkal daun sudah tidak lagi digunakan dan 

dibiarkan hingga mengering. Daun salam mengandung 

tanin, flavonoid, dan minyak atsiri. Kandungan dalam 

daun salam tersebut dapat menjadikan daun salam 

sebagai bahan pakan ternak yang memiliki aktivitas 

antibakteri, antioksidan, serta dapat meningkatkan 

sistem pencernaan dengan cara mempengaruhi kerja 

sistem syaraf pencernaan, dan metabolisme tubuh. 

Pemanfaatan tepung daun salam tua sebagai bahan 

pakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas fisik 

dari daging ayam pedaging. 
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Kualitas fisik daging seperti pH, Keempukan, 

Warna, Water Holding Capacity (WHC), dan Cooking 

Loss sangat mempengaruhi nilai penerimaan 

konsumen. Untuk menghasilkan daging dengan 

kualitas baik ditentukan oleh beberapa faktor 

diantaranya adalah genetik, umur, pakan, manajemen 

pemeliharaan, serta perlakuan sebelum dan setelah 

pemotongan. Pakan merupakan salah satu faktor 

penting dalam menentukan produksi daging. Kualitas 

dan kandungan nutrisi dalam pakan akan 

mempengaruhi komposisi kimia dan kualitas fisik 

daging. Soeparno (2005) menjelaskan bahwa 

perbedaan kualitas dan kandungan nutrisi dalam pakan 

akan mempengaruhi jumlah konsumsi pakan yang 

nantinya juga akan berpengaruh pada kualitas daging. 

Wiryawan, Luvianti, Hermana, dan Suharti 

(2006), tentang suplementasi daun salam sebagai 

antibakteri Escherichia coli menyimpulkan bahwa 

penambahan tepung daun salam sampai taraf 3% 

mampu meningkatkan konsumsi pakan dan 

pertambahan bobot badan, serta dapa menekan tingkat 

kematian dibandingkan dengan perlakuan lainya. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dengan pemanfaatan 

tepung daun salam hingga 4% diharapkan juga dapat 

meningkatkan kualitas fisik daging ayam pedaging 

yang meliputi pH, Keempukan, Warna, WHC, dan 

Cooking Loss.  

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh pemanfaatan tepung daun salam 
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(Eugenia polyantha Wight) dalam pakan terhadap 

kualitas fisik daging ayam pedaging yang meliputi pH, 

Keempukan, Warna, WHC, dan Cooking Loss. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh pemanfaatan tepung daun salam (Eugenia 

polyantha Wight) dalam pakan terhadap kualitas fisik 

daging ayam pedaging  yang meliputi pH, Keempukan, 

Warna, WHC, dan Cooking Loss. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumber informasi baik bagi mahasiswa maupun 

peternak, sebagai bahan pertimbangan mengenai 

pengaruh pemanfaatan tepung daun salam (Eugenia 

polyantha Wight) dalam pakan terhadap kualitas fisik 

daging ayam pedaging yang meliputi pH, Keempukan, 

Warna, WHC, dan Cooking Loss, serta dapat menjadi 

dasar untuk penelitian selanjutnya. 

1.5  Kerangka Pikir 

Ayam pedaging merupakan salah satu ternak 

alternatif untuk memenuhi kebutuhan protein hewani 

masyarakat Indonesia dan telah banyak diusahakan 

baik dalam skala kecil maupun besar. Ayam pedaging 

memiliki karakteristik dengan ciri khas pertumbuhan 

cepat, efesiensi dalam penggunaan ransum, masa panen 

pendek, menghasilkan daging berserat lunak, timbunan 

daging baik, serta memiliki kulit yang licin (Risnajati, 

2012). Ayam pedaging membutuhankan nutrisi dalam 

bentuk pakan dan air minum untuk memenuhi 
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kebutuhan hidup dan untuk menghasilkan daging 

dengan kualitas baik.  

Kualitas kimia (kadar protein, lemak, karbohidrat) 

dan kualitas fisik (pH, Warna, Keempukan, WHC, dan 

Cooking Loss) daging sangat berpengaruh pada nilai 

penerimaan konsumen. Beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kualitas daging adalah genetik, umur, 

pakan, manajemen pemeliharaan serta penanganan 

ternak sebelum dan setelah dipotong. Pakan adalah 

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas 

fisik daging. Soeparno (2005) menjelaskan bahwa 

perbedaan kualitas dan kandungan nutrisi dalam pakan 

akan mempengaruhi jumlah konsumsi pakan yang 

nantinya juga akan berpengaruh pada kualitas daging. 

 Pakan merupakan komponen biaya terbesar 

dalam sistem produksi unggas terutama ayam 

pedaging. Natsir, Hartutik, Sjofjan dan Widodo (2013) 

menyatakan bahwa biaya pakan memiliki kontribusi 

60-80% dari total biaya produksi ayam pedaging. 

Tingginya biaya pakan tersebut disebabkan karena 

mahalnya harga bahan pakan yang sebagian besar 

merupakan bahan impor dan masih bersaing dengan 

kebutuhan manusia. Usaha yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi biaya pakan adalah dengan memanfaatkan 

bahan pakan lokal seperti produk dari tanaman yang 

kurang dimanfaatkan. Salah satu produk dari tanaman 

yang dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak 

adalah tepung daun salam. Daun salam merupakan 

produk tanaman yang biasanya digunakan sebagai 

penyedap masakan akan tetapi daun salam yang sudah 

tua tidak lagi dimanfaatkan dan dibiarkan hingga 
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mengering, untuk itu daun salam yang tua dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan pakan alternatif untuk 

ayam pedaging. 

Daun salam (Eugenia polyantha Wight) 

merupakan salah satu tanaman yang dapat digunakan 

untuk obat dan bumbu masak. Daun salam berasal dari 

tanaman pohon salam yang memiliki tinggi mencapai 

25 m, batang bulat, permukaan licin, bertajuk rimbun 

dan berakar tunggang. Kandungan bahan kimia daun 

salam adalah tanin, flavonoid, dan minyak atsiri yang 

terdiri dari sitral, dan eugenol (Dalimarta, 2000).  

Wiryawan, dkk. (2006) menyatakan bahwa tepung 

daun salam mengandung 1,13% kalsium, 0,71% 

pospor, 95,27 ppm saponin, dan tanin total 7,62%.  

Pidrayanti (2008) menambahkan bahwa daun salam 

juga mengandung beberapa vitamin, diantaranya 

vitamin C, vitamin A, Thiamin, Riboflavin, Niacin, 

vitamin B6, vitamin B12, dan folat, serta mineral seperti 

selenium juga terdapat didalam daun salam. 

Kekurangan dari penggunaan tepung daun salam 

sebagai bahan pakan ayam pedaging adalah tingginya 

kandungan serat kasar, serta adanya zat antinutrisi tanin 

yang dapat mengikat nutrisi yang seharusnya dapat 

digunakan untuk pertumbuhan. Penggunaan tepung 

daun salam hingga taraf 4% dalam pakan menghasilkan 

serat kasar sebesar 0,8% dan bila ditambahkan dalam 

pakan basal maka total serat kasar yang dihasilkan 

adalah sebesar 3,96%. Berdasarkan NRC (1994) serat 

kasar yang dapat diberikan pada ayam pedaging fase 

starter ada finisher maksimal adalah 5%, dengan 

demikian diharapkan penambahan 4% tepung daun 
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salam masih memberikan pengaruh positif terhadap 

sistem pencernaan ayam pedaging. Total tanin dalam 

daun salam adalah 7,62% (Wiryawan, dkk. 2006). 

Penambahan 4% daun salam dalam pakan akan 

menghasilkan tanin dengan konsentrasi sebesar 0,3% 

sehingga tidak akan berpengaruh buruk pada sistem 

pencernaan unggas karena Widodo (2002) menyatakan 

konsentrasi tanin dalam pakan sebanyak 0,5% atau 

lebih mulai memberikan pengaruh pada pertumbuhan 

unggas. 

Kelebihan dari penggunaan daun salam sebagai 

bahan pakan adalah adanya kandungan bahan kimia 

seperti tanin, flavonoid, dan minyak atsiri. Somono dan 

Agustin (2008) menjelaskan bahwa kandungan tanin 

dalam daun salam berfungsi sebagai astrigen dan dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri. Flavonoid dapat 

berfungsi untuk sintesis protein dan differensiasi sel. 

Kandungan minyak atsiri dalam daun salam dapat 

meningkatkan palatabilitas pakan sehingga konsumsi 

pakan juga mengalami peningkatan. Hamiyati, Sutomo, 

Rozi, Adnyono dan Darajat (2013) menyimpulkan 

bahwa penambahan tepung daun kemangi yang 

mengandung minyak atsiri dalam pakan dapat 

memperbaiki kandungan kimia dan kualitas fisik yaitu 

perbaikan nilai pH, peningkatan WHC, dan penurunan 

cooking loss daging ayam pedaging. 

Wiryawan, dkk. (2006) tentang suplementasi daun 

salam sebagai antibakteri Escherichia coli 

menyimpulkan bahwa penambahan daun salam sampai 

taraf 3% dalam pakan ayam pedaging mampu 

meningkatkan konsumsi pakan dan pertambahan bobot 
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badan, serta menekan tingkat kematian dibandingkan 

dengan perlakuan lainnya. Berdasarkan uraian tersebut 

maka pemanfaatan tepung daun salam dalam pakan 

dengan taraf yang lebih besar hingga 4% diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas fisik daging ayam 

pedaging yang meliputi pH, Keempukan, Warna, 

WHC, dan Cooking Loss. Adapun skema kerangka fikir 

tersaji pada Gambar 1. 

 

1.6 Hipotesis 

Pemanfaatan tepung daun salam (Eugenia polyantha 

Wight) dalam pakan dapat meningkatkan kualitas fisik 

daging ayam pedaging yang meliputi pH, Keempukan, 

Warna, WHC, dan Cooking Loss.  
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Gambar 1. Skema kerangka pikir 

Kebutuhan daging berkualitas 

semakin meningkat. 

 

Pemanfaatan hasil tanaman 

lokal 

Pakan salah satu faktor 

penentu kualitas daging 

(Soeparno, 2005). 

 

Pakan : biaya terbesar dalam 

sistem produksi ayam pedaging. 
(Syahruddin, dkk. 2014). 

 

Daun salam umur tua 

kurang bermanfaat. 

Daun salam : mengandung 

tanin, flavonoid, dan minyak 

atsiri  (Dalimarta, 2000). 
 

Pemanfaatan tepung daun salam dalam 

pakan. 

Pemanfaatan tepung daun salam hingga taraf 4% dalam 

pakan meningkatkan kualitas fisik daging ayam pedaging 

(pH, Keempukan, Warna, WHC, dan Cooking Loss).   
 

Peningkatan  atau  penurunan  

konsumsi pakan mempengaruhi  

karakteristik atau  kualitas  

daging (Hartono, dkk. 2013) 

Minyak atsiri memberikan 

aroma khas, meningkatkan 

palatabilitas  dan konsumsi 

pakan (Wiryawan, dkk. 2006). 

Penambahan tepung daun kemangi yang 

mengandung minyak atsiri dalam pakan 

memperbaiki kualitas fisik daging. 

(Hamiyanti, dkk. 2013). 
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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Daun Salam (Eugenia polyantha Wight) 

Tanaman salam merupakan nama pohon yang 

menghasilkan daun rempah untuk masakan nusantara. 

Daun salam memiliki aroma herbal yang khas sehingga 

banyak digunakan untuk pengharum masakan di 

sejumlah negeri di Asia Tenggara. Selain untuk 

pengharum makanan daun salam juga banyak 

digunakan untuk pengobatan tradisional. Daun salam 

(Eugenia polyantha Wight) adalah nama daun yang 

dihasilkan oleh pohon salam merupakan suku dari 

Myrtaceae yang memiliki sinonim Syzyum polyanthum 

Walp, dan Eugenia lucidula Miq. Daun salam di 

Indonesia memiliki nama yang berbeda-beda, di 

Sumatra dikenal dengan nama meselangan, di Daerah 

melayu dengan nama ubar serai, di Sunda dengan nama 

gowok, dan dengan nama salam di Jawa dan Madura 

(Dalimarta, 2000).  Pohon salam dapat tumbuh dari 

dataran rendah hingga ketinggian 1800 di atas 

permukaan laut dan tersebar mulai dari Birma hingga 

pulau Jawa. Pohon salam biasanya digunakan untuk 

peneduh, dan daunya digunakan untuk penyedap 

masakan, serta obat-obatan (Sembiring, dkk. 2003). 

Berdasarkan Galih (2014), taksonomi salam (Eugenia 

polyantha Wight) adalah sebagai berikut: 
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Klasifikasi  : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Bangsa  : Myricales 

Suku  : Myrtaceae 

Marga : Eugenia 

Jenis  : Eugenia polyantha Wight 

 

2.1.1. Sifat Fisik Daun Salam 

Pohon salam memiliki tinggi mencapai 25 m, 

batang bulat, permukaan licin, bertajuk rimbun dan 

berakar tunggang. Memiliki daun tunggal dengan letak 

berhadapan, panjang tangkai daun 0,5-1 cm. Helaian 

daun berbentuk lonjong atau elips. Ujung daun 

meruncing, pangkal runcing, tepi rata, pertulangan 

menyirip, permukaan atas licin dan berwarna hijau tua, 

permukaan bawah berwarna hijau muda, panjang 5-15 

cm, lebar 3-8 cm, dan jika diremas memiliki bau yang 

harum. Buah berbentuk  bulat, diameter 8-9 mm, ketika 

masih muda buah berwarna hijau dan setelah masak 

berwarna merah gelap,  serta memiliki biji berbentuk 

bulat, dengan diameter sekitar 1 cm, berwarna coklat 

dan memiliki  rasa yang  agak sepat (Dalimarta, 2000). 

Galih (2014) menambahkan bahwa daun salam 

memiliki bunga majemuk yang hidup di ujung batang, 

kelopak berbentuk piala, diameter 4 mm dan berwarna 

hijau, mahkota panjang 2-3,5 mm, berwarna putih, 

putik panjang 1,5-2 mm, berwarna hijau keputih-

putihan. Memiliki akar tunggang yang berwarna coklat 

muda. Gambar daun salam ditunjukkan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Daun Salam (sumber:www.tanamsendiri.com) 

2.1.2. Kandungan Kimia Daun Salam 

Kandungan bahan kimia daun salam adalah 

tanin, flavonoid, dan minyak atsiri yang terdiri dari 

sitral, dan eugenol (Dalimarta, 2000). Daun salam juga 

mengandung beberapa vitamin, di antaranya vitamin C, 

vitamin A, Thiamin, Riboflavin, Niacin, vitamin B6, 

vitamin B12, dan folat. Mineral seperti selenium juga 

terdapat di dalam kandungan daun salam (Pidrayanti, 

2008). Galih (2014) menyatakan bahwa daun dan kulit 

batang Eugenia polyantha Wight mengandung saponin 

dan flavonoid, selain itu daun salam mengandung 

alkoida dan polifenol, sedangkan kulit batangnya 

mengandung tanin. 

Tanin adalah bagian dari senyawa phenol dan 

merupakan senyawa aktif yang memiliki aktivitas 

antibakteri. Aktivitas antibakteri pada tanin tergantung 

dari kemampuan untuk menghambat beberapa enzim 

secara selektif serta kemampuan untuk pembentukan 

rantai inter ligan pada beberapa reseptor. Kandungan 

tanin dalam daun salam berfungsi sebagai astrigen dan 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri dengan 

mengendapkan dan memecah ikatan protein bakteri 

tersebut (Somono dan Agustin, 2008). Cannas (2001) 
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menambahkan bahwa tanin memiliki kemampuan 

untuk membentuk komplek dengan beberapa molekul 

seperti karbohidrat, protein, mineral, dan enzim 

pencernaan. 

Flavonoid merupakan senyawa polifenol yang 

dapat memberikan aroma khas dan berfungsi sebagai 

antioksidan (Putri, Hermanto, dan Wardani, 2014). 

Sumono dan Agustin (2008) menyatakan bahwa 

flavonoid adalah salah satu dari kandungan phenolic 

alami. Flavonoid dapat disintesis dalam jumlah kecil 

yaitu sekitar 0,5-1,5%, dan dapat ditemukan pada 

sebagian besar bagian tanaman, terutama pada bagian 

biji dan buah. Flavonoid dapat berfungsi untuk sintesis 

protein, differentasi sel, proliferation, dan angiogenesis. 

Flavonoid dalam daun salam memiliki efek 

inflammatory dan mendukung kinerja dinding vascular, 

sehingga dapat mengurangi pendarahan.  

Minyak atsiri adalah campuran berbagai 

persenyawaan organik yang mudah menguap, mudah 

larut dalam pelarut organik serta mempunyai aroma 

khas sesuai dengan jenis tanamannya (Sembiring, dkk. 

2003). Wiryawan (2006) menyatakan bahwa minyak 

atsiri berperan dalam memberikan aroma yang khas 

dan berpengaruh dengan cita rasa dan keharumam 

makanan. Sumono dan Agustin (2008) menambahkan 

bahwa minyak atsiri pada beberapa tanaman memiliki 

aktivitas biologi seperti antibakterial dan antifungal, 

dengan demikian minyak atsiri dapat digunakan 

sebagai bahan pengawet makanan dan antimikroba 

alami. Minyak atsiri juga memiliki aktivitas 

antioksidan dan zat antiseptik. 
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Minyak atsiri merupakan aditif pakan yang dapat 

dipakai untuk meningkatkan sistem pencernaan dengan 

cara mempengaruhi kerja sistem syaraf pencernaan, 

dan metabolisme tubuh (Dono, 2005). Komposisi 

minyak atsiri dipengaruhi oleh perbedaan jenis 

tanaman penghasil, kondisi iklim, tanah tempat 

tumbuh, umur panen, metode ektraksi yang digunakan, 

serta cara penyimpanan minyak (Aziz, Yuanita, dan 

Susanti 2010). Wiryawan, dkk. (2006) menambahkan 

bahwa minyak atsiri berperan dalam memberikan 

aroma yang khas dan mempengaruhi cita rasa serta 

keharumam makanan. 

 

2.2. Ayam Pedaging 

Ayam pedaging adalah jenis ayam dari hasil 

seleksi genetik sebagai penghasil daging dengan 

pertumbuhan yang cepat sehingga dapat dipanen dalam 

waktu yang singkat (Jaelani, 2011). Kartasudjana 

(2005) menyatakan bahwa ayam pedaging merupakan 

ayam muda jantan atau betina yang dapat dipanen pada 

umur 5-6 minggu dengan bobot badan antara 1,2–1,9 

kg/ekor. Zain (2013) menambahkan bahwa ayam 

pedaging merupakan salah satu ternak penghasil daging 

yang cukup potensial dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan protein hewani. 

Ayam pedaging merupakan 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 berserat lunak, 

timbunan daging baik, dada yang lebih besar dan kulit 
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licin (North and Bell, 1990). Dari segi genetik ayam 

pedaging merupakan penghasil daging yang sangat 

baik. Ayam pedaging siap dipotong pada umur muda 

dan mampu menghasilkan daging dengan protein tinggi 

(Lesson dan Summers, 2000). Winarno (1993) 

menambahkan bahwa semakin tua umur ayam 

pedaging maka semakin tinggi jumlah timbunan lemak. 

Peningkatan timbunan lemak tersebut semakin cepat 

pada umur 8 minggu. Pada umur 8 minggu timbunan 

lemak pada rongga perut meningkat sangat cepat, 

dengan alasan tersebut maka ayam pedaging dipotong 

sebelum umur 8 minggu. 

Keberhasilan dalam usaha komersial peternakan 

unggas salah satunya ayam pedaging ditentukan oleh 

bibit, pakan, dan manajemen pemeliharaan (Achmanu 

dan Muharlin, 2011). Rizal (2006) menyatakan bahwa 

ayam pedaging sangat rentan terhadap serangan 

penyakit serta sulit untuk beradaptasi dengan 

lingkungan, untuk itu agar ayam pedaging dapat 

berproduksi dengan maksimal dibutuhkan 

pemeliharaan secara intensif. Kuczynski (2002) 

menambahkan bahwa broiler pada umur satu hingga 

dua minggu memerlukan suhu lingkungan 32-35
o
C, 

sedangkan pada umur tiga hingga enam minggu 

memerlukan suhu 20-27
o
C untuk bisa tumbuh secara 

optimal. 

 

2.3. Kebutuhan Zat  Makanan Ayam Pedaging 

Pakan merupakan faktor utama yang berperan 

penting dalam proses biologis ternak, baik untuk 

pertumbuhan penggantian jaringan tubuh ataupun 
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untuk kebutuhan tubuh lainya. Pakan yang berkualitas 

baik merupakan salah satu syarat yang dibutuhkan 

ayam pedaging untuk menghasilkan produksi daging 

yang optimal (Widjastuti dan Endang, 2009). 

Syahruddin, dkk. (2014) menyatakan pada peternakan 

unggas pakan adalah komponen harga tebesar dalam 

sistem produksi. Pada peternakan ayam petelur harga 

pakan adalah 80% dari harga variabel, 73% pada ayam 

pedaging, 53% pada peternakan itik pedaging dan 

61,65% pada peternakan itik petelur. Rizal (2006) 

menambahkan bahwa dalam menentukan pakan yang 

akan diberikan untuk ayam pedaging yang harus 

diperhatikan diantaranya adalah kemudahan untuk 

mendapatkan bahan pakan, tidak bersaing dengan 

kebutuhan manusia, harganya murah sesuai dengan 

kebutuhan nutrisi dan tidak beracun. 

Pakan untuk ayam pedaging harus mengandung 

cukup energi untuk membantu reaksi-reaksi metabolik, 

menyokong pertumbuhan dan mempertahankan suhu 

tubuh. Ayam pedaging juga membutuhkan protein yang 

seimbang, fosfor, kalsium, mineral, dan vitamin 

(Wahju, 2004). Achmanu dan Muharlien, (2011) 

menambahkan bahwa nutrisi yang perlu diperhatikan 

dalam penyusunan bahan pakan unggas adalah 

kandungan protein kasar, lemak kasar, serat kasar, Ca, 

dan P serta disesuaikan dengan umur dan tujuan 

pemeliharaan. Kebutuhan zat makanan ayam pedaging 

dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging 

Zat Makanan 
Periode (Hari) 

Starter (0-21)* Finisher (22-35)** 

Energi metabolis (Kkal/Kg) 3100 3200 

Protein kasar (%) 23 20 

Lemak kasar (%) 5-8 5-8 

Serat kasar (%) 3-5 3-5 

Ca (%) 0,9-1,1 0,9-1,1 

P tersedia (%) 0,7-0,9 0,7-0,9 

N 0,2 0,15 

K 0,3 0,3 

CL 0,2 0,15 

Sumber : NRC (1994) 

Energi dalam pakan terkandung dalam molekul 

karbohidrat, lemak, protein, serta alkohol. Oksidasi 

metabolit dari molekul tersebut membebaskan energi 

dalam bentuk ATP dan senyawa berenergi lain yang 

digunakan untuk menjalankan reaksi biosintetik, 

transpot dan sekresi molekul melewati membran, serta 

untuk tenaga dan aktivtas otot (Widodo, 2014). Selain 

pakan unggas juga membutuhkan zat makanan dalam 

bentuk air minum. Risnajati (2012) menjelaskan bahwa 

ayam meperoleh air diperoleh dari 3 sumber utama  

yaitu air minum, air dalam bahan makananan, dan air 

hasil oksidasi karbohidrat, lemak dan protein.  

Rendahnya konsumsi air minum akan menyebabkan 

rendahnya konsumsi pakan. 

2.4. Daging Ayam 

Daging merupakan semua jaringan hewan dan 

semua produk hasil pengolahan jaringan-jaringan 

tersebut yang dapat dimakan serta tidak menimbulkan 
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gangguan kesehatan bagi yang memakanya (Soeparno, 

2005). Daging tersusun dari 4 jaringan utama yaitu 

jaringan otot, jaringan ikat, jaringan epitel, dan jaringan 

saraf (Nurwantoro dan Mulyani, 2003). Purnomo 

(2012) menambahkan bahwa daging tersusun dari 

jaringan otot ternak yang telah berubah secara biokimia 

setelah ternak disembelih dan merupakan bahan pangan 

yang digemari masyarakat karena luasnya 

kemungkinan untuk mengolahnya. 

Faktor yang menentukan pertumbuhan dan 

perkembangan daging ternak adalah genetik, fisiologi, 

nutrisi, dan faktor lingkungan (Lawrie dan Ledward, 

2006). Weglarz (2010) menyatakan bahwa kualitas 

daging sangat dipengaruhi oleh perlakuan ternak 

sebelum pemotongan seperti temperatur lingkungan 

tempat pemotongan serta tingkat stres ternak. Soeparno 

(2005) menambahkan bahwa selama proses konversi 

otot menjadi daging terjadi proses kekakuan otot yang 

disebut rigormortis. Rigormortis terjadi setelah 

cadangan energi otot habis. Rigormortis berhubungan 

dengan ketersediaan ATP dalam otot. Habisnya 

cadangan ATP otot mengakibatkan filamen aktin dan 

filamen miosin saling berikatan hingga membentuk 

ikatan aktomiosin yang membuat daging menjadi keras. 

Mutu kimia daging terdiri dari komposisi zat-zat 

makanan yaitu kadar air 75%, protein 19%, lemak 

2,5%, karbohidrat  1,2%, substansi non protein 2,3%, 

serta vitamin (Lawrie dan Ledward, 2006). Winarno 

(1993) menambahkan bahwa komposisi kimia daging 

dari semua jenis hewan hampir sama terutama 

kandungan protein yaitu sebesar 15-20% dan kadar 
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protein tersebut menentukan tingginya mutu daging 

dari segi gizi. Soeparno (2005) menyatakan bahwa  

faktor yang menentukan kelezatan dan daya terima 

daging antara lain adalah warna, daya ikat air oleh 

protein atau water holding capacity (WHC), kesan jus 

daging (juiciness), keempukan, rasa atau flavor, dan 

nilai pH daging.   

 

2.5. Pengaruh Tepung Daun Salam Terhadap Performa 

Unggas 

Yadnya, Roni, dan Sukmawati (2014) 

menyimpulkan bahwa pemberian tepung daun salam 

(Syzygium polyanthum Walp)  dalam  pakan itik jantan 

berumur 66 minggu  yang  disuplementasi  dengan  

larutan  EM-4  melalui  air  minum dapat meningkatkan  

komposisi  fisik  karkas  pada  persentase  daging  dan  

menurunkan persentase  lemak. Wiryawan, dkk. (2006) 

menambahkan bahwa penambahan tepung daun salam 

(Syzygium polyanthum Walp)  sampai taraf 3% dalam 

pakan ayam pedaging  mampu meningkatkan konsumsi 

ransum dan pertambahan bobot badan, menekan tingkat 

kematian dan menurunkan populasi bakteri E. coli 

dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya. 

Suharti, Banowati, Hermana, dan Wiryawan 

(2008) menyimpulkan bahwa suplementasi tepung 

daun salam dalam pakan tidak menurunkan bobot 

hidup, persentase karkas, persentase dada, persentase 

punggung, persentase sayap, persentase paha atas dan 

persentase paha bawah, namun dapat menurunkan 

kadar kolesterol. Agustina, Widiyaningrum, dan 

Yuniastuti (2012) menambahkan bahwa perendaman  
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daging  ayam  postmortem dengan  infusa  daun  salam  

berpengaruh terhadap  bilangan  peroksida,  kadar  air,  

pH dan WHC daging.  

 

2.6.  Kualitas Fisik Daging 

Derajat Keasaman (pH) 

Nilai pH daging merupakan salah satu faktor yang 

akan menentukan kualitas fisik dari daging ayam. 

Daging ayam pedaging memiliki pH normal berkisar 

antara 5,96-6,07 (Van Laack, Liu, Smith and Loveday, 

2000). Prayitno, Suryanto, dan Zuprizal (2010) 

menyatakan bahwa nilai pH daging ayam pedaging 

yang ditambahkan ampas Virgin Coconat Oil dalam 

pakan berkisar antara 6,11-6,25. Hamiyanti, dkk. 

(2013) menambahkan bahwa nilai pH daging ayam 

pedaging dengan penambahan tepung kemangi dalam 

pakan berkisar antara 6,18-6,27. 

Nilai pH daging mempunyai hubungan yang erat 

dengan nilai WHC, keempukan, cooking loss, dan 

warna daging. Semakin meningkatnya pH daging, 

maka akan mengakibatkan air yang sebelumnya sudah 

terikat dalam daging akan terlepas menjadi air bebas. 

Keberadaan air bebas yang tinggi ini akan 

mengakibatkan tingginya populasi bakteri di dalam 

daging yang selanjutnya akan mempengaruhi kualitas 

daging (Soeparno, 2005). Lawrie dan Ledward (2006) 

menambahkan bahwa pH merupakan salah satu faktor 

penting yang menentukan pertumbuhan bakteri, oleh 

karena itu pH akhir daging merupakan hal yang penting 

dalam menentukan tingkat ketahanan daging dari 

proses pembusukan. Hampir semua bakteri dapat 
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tumbuh optimal pada pH sekitar 7 dan tidak dapat 

tumbuh pada pH dibawah 4 atau diatas 9. 

Faktor yang mempengaruhi penurunan pH 

postmortem dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu 

faktor intrinsik dan faktor extrinsik. Faktor intrinsik 

antara  lain  spesies,  tipe otot, dan variabilitas diantara  

ternak, sedangkan faktor ektrinsik antara lain adalah  

temperatur lingkungan, pemberian bahan additif dan 

stres sebelum pemotongan (Soeparno, 2005). 

Suryanata, Djunaidi, dan Natsir (2014) menambahkan 

bahwa perubahan nilai pH daging setelah proses 

pemotongan diakibatkan oleh kandungan asam laktat 

dalam otot dan glikogen serta penanganan yang 

dilakukan sebelum ternak disembelih. 

 

Keempukan Daging 

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, and Merkel (2001) 

menambahkan bahwa keempukan daging dipengaruhi 

oleh jaringan ikat didalam otot. Otot yang lebih banyak 

digerakkan selama ternak masih hidup seperti otot 

Pectoralis  profundus memiliki keempukan yang lebih 

kasar, sedangkan otot yang kurang digerakkan seperti 
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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 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 

and 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 
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mempengaruhi keempukan daging karena pada suhu 

dingin mengakibatkan terjadinya pemendekan otot 

daging. 

 

Warna Daging Ayam 

Warna merupakan salah satu atribut yang 

menentukan kualitas sensoris dari daging dan akan 

mempengaruhi tingkat penerimaan konsumen terhadap 

produk daging khususnya daging unggas (Qiao, 

Fletcher, Smith, and Northcutt, 2001). Afrianti, 

Dwiloka, dan Setiani (2013) menjelaskan bahwa warna 

adalah sifat suatu produk yang paling menarik 

perhatian konsumen dan cepat pula memberikan kesan 

yang disukai atau tidak disukai terhadap suatu produk. 

Suryanata, dkk. (2014) menambahkan bahwa 

kebanyakan konsumen menginginkan warna daging 

segar merah terang oksimioglobin. Adapun proporsi 

relatif dan distribusi ketiga pigmen daging, yaitu 

mioglobin reduksi ungu, oksimioglobin merah terang 

dan metmioglobin coklat akan menentukan intensitas 

warna daging. 

Daging ayam pedaging segar memiliki warna 

putih kekuningan. Warna ini diakibatkan oleh adanya 

provitamin A pada lemak daging dan pigmen 

oksimioglobin (Afrianti, dkk. 2013). Lawrie and 

Ledward (2006) menambahkan bahwa pigmen 

oksimioglobin merupakan pigmen penting yang 

terdapat pada daging segar. Pigmen oksimioglobin 

hanya dapat ditemukan dipermukaan daging saja dan 

menggambarkan warna yang diinginkan oleh 

konsumen, sedangkan pigmen warna pada daging yang 
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dipotong dengan pengeluaran darah yang tidak 

sempurna diakibatkan oleh pigmen hemoglobin. 

Nurwantoro dan Mulyani (2003) menyatakan 

bahwa pigmen kromoprotein, hemoglobin, sitokrom, 

flavin, dan vitamin B12 relatif kecil pengaruhnya 

terhadap warna daging. Kualitas sensoris warna daging 

tidak perpengaruh pada nilai gizi daging. Suryanata, 

dkk. (2014) menambahkan bahwa warna daging segar 

yang diinginkan oleh sebagian besar konsumen adalah 

merah terang oksimioglobin. Intensitas warna daging 

ditentukan oleh proporsi relatif serta distribusi ketiga 

pigmen daging yaitu mioglobin reduksi ungu, 

oksimioglobin merah terang, dan metmioglobin coklat. 

 

Water Holding Capasity (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 
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intramuskuler (Lawrie and Ledward, 2006). Lawrie and 

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.  

 

Cooking  Loss 

Cooking loss atau susut masak merupakan berat 

daging yang hilang akibat pemasakan atau pemanasan. 

Susut masak dapat dipengaruhi oleh nilai pH, panjang 

sarkomer serabut otot, panjang potongan serabut otot, 

status kontraksi miofibril, ukuran dan berat sampel 

daging serta penampang melintang daging (Rosyidi, 

Susilo dan Muhbianto, 2009). Soeparno (2005)   

menjelaskan bahwa cooking loss dipengaruhi oleh nilai 

pH, panjang sakromer serabut otot, panjang potongan 

serabut otot, status kontaksi miofibril, ukuran dan berat 

sampel daging dan penampang lintang daging. 

Nilai susut masak daging secara umum berkisar 

antara 1,5-54,5%. Hamiyati, dkk. (2013) menyatakan 

bahwa nilai susut masak daging ayam pedaging dengan 

penambahan tepung kemangi dalam pakan berkisar 

antara 26,63-27,14%. Prayitno, dkk. (2010) 

menambahkan bahwa semakin kecil nilai susut masak 

pada daging maka jumlah air yang hilang dan nutrisi 
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yang larut dalam air akan semakin sedikit, begitupun 

sebaliknya rendahnya nilai susut masak pada daging 

menunjukkan bahwa daging tersebut memiliki kualitas 

yang lebih baik dibandingkan dengan daging yang 

memiliki susut masak yang lebih tinggi. Hal ini 

dikarenakan  jumlah nutrien pada daging yang hilang 

semakin sedikit. 
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BAB III 

 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama 35 hari yaitu pada 

tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan 29 Januari 

2015 di peternakan milik Bapak Bakri yang 

beralamatkan di Dusun Karangmloko, Desa Sumber 

Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Analisa 

bahan pakan dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak, Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya. Pengukuran dan analisis nilai pH, WHC dan 

cooking loss dilaksanakan di Laboratorium Teknologi 

Hasil Ternak Fakultas Peternakan dan pengukuran nilai 

keempukan dan warna daging dilaksanakan di 

Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan 

Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, 

Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Ayam Pedaging 

Pada penelitian ini menggunakan ayam pedaging 

MB 202 strain Lohman produksi PT. Japfa Comfeed 

Indonesia berumur 15 hari yang tidak dibedakan jenis 

kelamin (unsexed) sebanyak 80 ekor dengan rata-rata 

bobot 307,73  ± 22,17 g/ekor dengan nilai KK sebesar 

7,204 %. Bobot badan ayam pedaging umur 15 hari 

yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada 

Lampiran 2.  
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3.2.2 Kandang dan Peralatan 

Kandang yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu kandang sistem litter dengan menggunkan sekam. 

Kandang diberi sekat sebanyak 20 petak, setiap petak 

kandang litter berukuran panjang, lebar dan tinggi yaitu 

70 x 70 x 70 cm. Kandang terbuat dari bambu dan 

kayu, serta atap terbuat dari asbes dengan alas terbuat 

dari semen, dindingnya adalah tembok dari batu bata. 

Pada masa brooding menggunakan empat buah lampu 

pijar 60 watt. Setiap petak kandang ditempati 4 ekor 

ayam dan dilengkapi dengan alas sekam, koran dan 

lampu pijar 25 watt yang berfungsi sebagai pemanas 

dan penerang, setiap petak kandang dilengkapi dengan 

tempat pakan dan tempat minum. Pengukuran suhu dan 

kelembaban dalam kandang menggunakan 

thermometer dan hygrometer. Hasil pengukuran suhu 

dan kelembaban dapat dilihat pada Lampiran 1. Bahan 

dan peralatan yang digunakan dalam penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Empat buah lampu pijar 60 watt sebagai alat 

pemanas (brooder) dari umur 1 hingga 18 hari. 

2. Lampu listrik 25 watt berjumlah 20 buah sebagai 

penerangan setelah masa brooder ditempatkan 

masing-masing petak kandang. 

3. Peralatan yang digunakan selama penelitian adalah 

timbangan digital, koran, tempat pakan dan minum, 

thermometer, hygrometer, plastik, gunting, isolasi, 

pisau, dan baskom. 

4. Peralatan pendukung seperti kalkulator, meteran, 

kamera, dan laptop. 
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5. Bahan kimia dan alat yang digunakan untuk uji 

laboratorium seperti analisis proksimat tepung daun 

salam. 

6. Peralatan kebersihan seperti desinfektan, sapu, lap, 

dan ember. 

7. Peralatan untuk pemotongan ayam seperti pisau 

potong dan bedah, kompor, serta bak. 

 

3.2.3 Tepung Daun Salam 

Tepung daun salam (Eugenia polyantha Wight) 

diperoleh dari Dinas Kesehatan UPT. Materia Medica 

Batu, Kabupaten Malang dengan harga 

Rp.75.000,00/Kg. Proses pembuatan tepung daun 

salam menggunakan metode Wiryawan, dkk. (2007) 

dapat dilihat pada Gambar 3: 
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Gambar 3. Bagan pembuatan tepung daun salam 

 

  

Tanaman Salam 

Batang Daun 

Muda Tua 

Pisahkan dari ranting 

(1 kg berat segar) 

Cuci bersih dan ditiriskan 

Cacah dan dilayukan selama 

24 jam  

Grinding  

350 g Tepung daun salam  
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3.2.4 Pakan Penelitian 

Pakan penelitian disusun sesuai dengan kebutuhan 

nutrisi ayam pedaging yang direkomendasikan NRC 

(1994). Pakan dibagi menjadi dua periode 

pemeliharaan yaitu periode starter (15-21 hari) dengan 

kandungan energi metabolis (EM) sebesar 3100 

Kkal/kg dan kandungan protein kasar 23%, serta 

periode finisher (22-35 hari) dengan kandungan energi 

metabolis sebesar 3200 kkal/kg dan protein minimal 

20%. Tepung daun salam ditambahkan pada umur 15 

hari dengan jumlah yang berbeda pada masing-masing 

perlakuan. Adapun kandungan zat makanan bahan 

pakan dapat dilihat pada Tabel 2, dan Komposisi dan 

kandungan zat makanan pakan basal dapat dilhat pada 

Tabel 3, serta kandungan zat makanan pakan perlakuan 

periode starter dan finisher dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 2. Kandungan zat makanan bahan pakan 

Bahan Pakan 
PK 

(%) 

EM 

(KkaL/g) 

LK  

(%) 

SK 

(%) 

Ca 

(%) 

P  

(%) 

Lysin 

(%) 

Metionin 

(%) 

Jagung1) 8,6 3370 3,9 2 0,02 0,1 0,24) 0,184) 

Bekatul2) 11,39 1970 16,4 11,17 - - 0,774) 0,294) 

Bungkil 

kedelai3) 

45 2240 0,9 6 0.32 0,29 0,24 0,2 

MBM4) 52 2190 10 2,8 
10 - 2,61 0,69 

CGM4) 19,75 4553,91 11,35 21,5 - 0 - - 

Tepung4) 

kerang 

- - - - 37 12 - - 

Minyak 

kelapa1) 
- 8600 100 - - - 0,64 0,29 

Garam4)  - - - - - - - - 

Premix4) - - - - 25 - 
0.3 0.4 

TDS 5) 13,53 3221,01* 4,76 23,54 0,716) 1,136) - - 

Sumber 1)   NRC (1994) 

 2)   Laboratorium Nutrisi Ternak Unggas, Non Ruminansia 

dan Industri Makanan Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Padjajaran Bandung (2007) 

 3)   Hasil analisa Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan,      Universitas Brawijaya 

Malang (2013) 
 4)   Disnak Jatim Prov. (2014) 

 5)   Hasil analisa Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan,    Universitas Brawijaya 

Malang (2014) 

 6)   Wiryawan, dkk. (2007) 

 * EM menggunakan perhitungan 70% dari GE (Patrick 

and Schaible, 1990) 
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Tabel 3. Komposisi dan kandungan zat makanan pakan 

basal 

Bahan Pakan 

Komposisi (%) 

Starter  

(15-21 hari) 

Finisher  

(22-35 hari) 

Jagung 60 60 

Bungkil kedelai 28 24,5 

Bekatul - 3 

Minyak kelapa - 2 

Meat Bone Meals (MBM)     7 6,12 

Corn Germ Meals (CGM) 3 2,62 

Premix 1 0,87 

Tepung kerang  0.8 0,7 

Garam 0.2 0,17 

Jumlah 100 100 

Perhitungan zat makanan pakan basal ayam pedaging 

Energi metabolis (Kkal/kg)  2939,12 3055,58 

PK (%)  21,99 20,23 

LK (%)  3,63 5,96 

SK (%)  3,72 3,74 

Ca (%)  1,35 1,18 

P tersedia (%) 0,59 0,53 

Lysin 0,37 0,38 

Metionin 0,22 0,22 
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Tabel 4. Kandungan zat makanan pakan perlakuan periode 

starter dan  finisher 

Zat Makanan 

(0-21 hari) 
P0 P1 P2 P3 P4 

EM (Kkal/kg) 2939,12 2941,94  2944,76  2947,57 2950,39 

PK (%) 21,99 21,91 21,82 21,74 21,65 

LK (%) 3,63 3,65 3,66 3,67 3,68 

SK (%) 3,72 3,92 4,12 4,31 4,51 

Ca (%) 1,35 1,33 1,33 1,33 1,33 

P tersedia (%) 0,6 0,6 0,6 0,61 0,61 

Lysin 0,37 0,37 0,36 0,36 0,36 

Metionin 0.21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Zat Makanan 

(21-35 hari) 
P0 P1 P2 P3 P4 

EM (Kkal/kg) 3055,58 3057,23 3058,89 3060,54 3062,19 

PK (%) 20,23 20,16 20,09 20,01 19,96 

LK (%) 5,96 5,95 5,94 5,93 5,91 

SK (%) 3,74 3,94 4,14 4,33 4,53 

Ca (%) 1,18 1,18 1,17 1,17 1,16 

P tersedia (%) 0,53 0,53 0,54 0,54 0,55 

Lysin 0,38 0,37 0,37 0,36 0,36 

Metionin 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah percobaan lapang dengan menggunakan 

rancangan acak lengkap (RAL). Perlakuan yang 

dilakukan dalam penelitian ini sebanyak 5 perlakuan 

dan masing-masing perlakuan diulang 4 kali (5 X 4), 

sehingga terdapat 20 unit percobaan, setiap 1 unit 

percobaan terdiri dari 4 ekor ayam.  Penelitian ini 

dilakukan dengan penambahan tepung daun salam 

dalam pakan dengan jumlah sebagai berikut: 
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P0 = Pakan basal tanpa perlakuan 

P1 = Pakan basal + tepung daun salam 1% 

P2 = Pakan basal + tepung daun salam 2% 

P3 = Pakan basal + tepung daun salam 3% 

P4 = Pakan basal + tepung daun salam 4% 

 

Tata Letak Kandang Penelitian 

 Pengacakan kandang perlakuan dalam penelitian 

pada setiap unit percobaan harus memiliki peluang 

yang sama untuk diberi perlakuan tertentu atau obyektif 

dalam penempatannya. Pengacakan perlakuan 

dilakukan dengan cara menggunakan tabel bilangan 

acak, sistem lotere secara manual, atau menggunakan 

komputer (Suhaemi, 2011). Denah pengacakan 

kandang pada saat penelitian dapat dilihat dalam 

Gambar 4. 
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Gambar 4.Tata letak kandang pada saat penelitian 

3.4  Prosedur Penelitian 

a.Tahap Persiapan  

Ayam pedaging dipelihara mulai umur satu hari 

(DOC) hingga umur 35 hari. Pada masa starter umur 0-

21 hari 80 ekor ayam pedaging dipelihara dalam 2 

kandang brooding dengan luas masing-masing 1 m
2
. 

Pakan yang digunakan pada periode starter umur 0-14 
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hari adalah pakan basal tanpa perlakuan dan setelah 

memasuki umur 15-35 hari diberikan pakan basal 

dengan penambahan tepung daun salam sesuai dengan 

perlakuan. Air minum diberikan secara ad libitum. 

Persiapan kandang dilakukan sebelum DOC in, 

meliputi pembersihan kandang dengan sapu dan 

disiram dengan air detergen, kemudian mencuci 

hamakan kandang dengan formalin. Dosis formalin 

adalah sebanyak 1 sendok takar (10 ml) dalam 5 liter 

air. Kandang diberi kapur dengan dosis 150 g/m
2
. 

Setiap petak kandang diberi alas sekam dengan 

ketebalan 5-7 cm dan disemprot dengan desinfektan ke 

seluruh bagian ruangan. Lampu 25 watt, tempat pakan 

dan tempat minum dipasang pada setiap petak kandang. 

Setelah itu tirai dipasang di sekeliling kandang dan 

lampu listrik. Bahan pakan dan tepung daun salam juga 

telah disiapkan sebelum penelitian.  

 

b. Persiapan DOC 

Persiapan DOC diawali dengan pemasangan koran 

di bawah lampu 60 watt sebanyak 4 buah. Lampu 

dinyalakan ± 12 jam sebelum DOC dimasukan dalam 

kandang. Persiapan air minum yang telah ditambahkan 

air gula. DOC dikeluarkan dari box kemudian 

ditimbang dan dimasukkan kedalam kandang. Pakan 

diberikan  dengan  cara  ditaburkan  di atas  koran  atau  

tempat  pakan  indukan.  Pakan basal tanpa perlakuaan 

diberikan saat umur 0-14 hari dan pergantian air 

minum secara ad libitum. 
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c. Pemeliharaan Minggu I 

DOC ditimbang untuk mengetahui bobot badan 

awal. Pakan basal pada chick feeder dan pemberian air 

minum diberikan secara ad libitum. Lampu dinyalakan 

selama 24 jam sampai ayam berumur satu minggu 

dengan mencatat suhu dalam kandang secara rutin. 

Suhu dan kelembaban kandang selama penelitian dapat 

dilihat pada Lampiran 1. Tirai dibuka setiap pagi dan 

ditutup setiap sore. Vaksin ND I diberikan melalui tetes 

mata pada hari ketiga. 

 

d. Pemeliharaan Minggu II 

Lampu dimatikan pada siang hari dan dinyalakan 

pada malam hari. Tempat pakan dan air minum diganti 

dengan yang digantung. Vaksin gumboro diberikan 

pada hari ke-10 melalui tetes mata. Ayam ditimbang 

untuk mengetahui pertambahan bobot badan dan untuk 

mengetahui KK ayam sebelum dilakukan perlakuan. 

KK ayam penelitian pada minggu kedua dapat dilihat 

pada Lampiran 3. Pada akhir minggu ke 2 ayam dibagi 

ke dalam 20 petak kandang dengan kapasitas 4 ekor 

ayam pedaging pada setiap petak.   

 

e. Pemeliharaan Minggu III 

Lampu hanya dinyalakan pada malam hari. Tirai 

setiap pagi dibuka dan ditutup setiap sore hari. Ayam 

ditimbang untuk mengetahui pertambahan bobot badan 

setiap minggu. Sisa pakan ditimbang untuk mengetahui 

konsumsi pakan setiap minggu. Vaksin ND II diberikan 

pada hari ke-21 melalui tetes mata. Pada minggu 
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ketiga, ayam mulai diberikan pakan perlakuan hingga 

panen. 

 

f. Pemeliharaan Minggu IV dan V 

Lampu  hanya  dinyalakan  pada  malam  hari.  

Tirai  setiap  pagi  dibuka  dan ditutup setiap sore hari. 

Ayam ditimbang untuk mengetahui pertambahan bobot 

badan setiap minggu dan bobot badan akhir. Pakan dan 

minum  diberikan secara add libitum. Sisa pakan 

ditimbang untuk mengetahui konsumsi pakan setiap 

minggu dan konsumsi pakan selama lima minggu. 

 

g. Tahap Pemotongan 

Ketika ayam pedaging mencapai umur panen (35 

hari) dilakukan penimbangan bobot badan akhir pada 

setiap petak kandang perlakuan dan ulangannya, 

kemudian dihitung rata-rata bobot badan. Hasil dari 

rata-rata bobot badan akhir ayam dijadikan sebagai 

penentu ayam yang akan dipotong. Ayam yang 

memiliki bobot badan mendekati rata-rata dipotong 

kemudian diambil daging dadanya. 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

kualitas fisik daging ayam pedaging yang meliputi:  

 

a. Derajat Keasaman (pH) 

Pengukuran pH menggunakan pH meter 

berdasarkan metode AOAC (1995), yaitu dengan 

cara sebagai berikut: 
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1. pH meter dikalibrasi dengan cara memasukkan 

elektroda dalam larutan buffer pH 7 kemudian 

dibilas dengan aquades dan dikeringkan dengan 

menggunakan kertas tisu, selanjutnya elektroda 

dimasukkan dalam larutan buffer pH 4. 

2. Sampel daging dada yang akan digunakan 

ditimbang sebanyak 5 gram, dihaluskan dengan 

menggunakan alu dan mortal kemudian dicampur 

dengan 5 ml aquades (1:1). 

3. Elektroda yang telah dikalibrasi dimasukkan 

kedalam sampel daging. 

4. Nilai pH akan terlihat pada pH meter beberapa 

saat setelah pH meter menunjukkan angka yang 

konstan. 

 

b. Keempukan Daging 

Prosedur pengukuran keempukan daging dengan 

menggunakan alat Tensile Strength Instrument 

berdasarkan metode Cuq, et al., (1996), yaitu 

sebagai berikut: 

1. Mesin tensile strength dihidupkan kurang lebih 

30 menit untuk pemanasan. 

2. Komputer dihidupkan dan dibuka program 

software untuk mesin tensile strength. 

3. Setelah komputer dan mesin tensile strength 

terhubung maka pada layar komputer akan tampil 

program dari mesin tensile strength. 

4. Kursor ditempatkan pada Auto Zero dan 

dipastikan kondisi ON, sehingga angka Load dan 

Extention menunjukkan angka 0,0 pada waktu 

Go (pengujian). 
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5. Kursor diletakkan di Mode kemudian pilih: 

Compression (penekanan), dan Tension (tarikan). 

6. Kursor diletakkan di Extensometer kemudian 

pilih internal. Komputer secara otomatis akan 

mencatat jarak yang ditempuh oleh Compression 

atau  Tension. 

7. Diberikan aksesori penarik, kemudian sampel 

diletakkan di bawah aksesoris penarik tersebut. 

8. Tombol untuk pengujian ditekan. Setelah 

pengujian selesai tekan tombol untuk berhenti 

dan menyimpan data hasil pengukuran. 

 

c. Warna 

Warna daging diukur dengan menggunakan 

Chromatometer Minolta Colour Reader dengan 

metode sistem Hunter/L*,a*,b* berdasarkan Weaver 

(1996). Prosedur pengujianya adalah sebagai 

berikut: 

1. Sampel berupa daging ayam bagian dada 

disiapkan. 

2. Mesin colour reader dihidupkan, kemudian 

dipilih colour space L*, a*, b*. 

3. Colour reader dikalibrasi dan dipilih warna 

putih. 

4. Hasil kalibrasi disimpan. 

5. Lensa fokus pada bagian ujung alat diletakkan 

pada target sampel. 

6. Tombol pengukuran ditekan sampai berbunyi 

nada beep dan di display menunjukkan hasil 

pengukuran nilai L*, a*, b*, kemudian hasil 

dicatat. 
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d. Water Holding Capacity (WHC) 

Pengukuran WHC berdasarkan metode AOAC 

(1995), yaitu dengan cara sebagai berikut: 

1. Sampel ditimbang sebesar 0,3 g, diletakkan 

diatas kerta saring Whatman no.42 kemudian 

diletakkan diantara 2 plat kaca yang diberi beban 

35 kg selama 5 menit. 

2. Luasan area basah dan area yang tertutupi daging 

pada kertas saringWhatman no.42 ditandai dan 

digambar di kertas grafik. Luasan area basah 

didapatkan dengan cara menghitung total area 

dan dikurangi dengan area yang tertutupi daging.  

Area basah dan area yang tertutupi daging hasil 

pengepresan digambar pada kertas grafik 

sebagaimana tercantum pada Gambar 5. 

  

 

                               a. b.  

   

                              

 

Gambar 5. Hasil  Pengepresan Daging 

Keterangan : a. Area basah  b.Area daging 

 

3. Luas area basah diukur dengan menggunakan 

millimeter blok, dan kandungan air bebas 

dihitung dengan menggunakan rumus: 

MgH2O= 
          

     
 – 8,0 = X 

4. Kadar air area basah (%) dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 
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% Kadar air Area basah =  
 

             
 x 100% 

5. Nilai WHC diperoleh dengan menggunakan 

rumus: 

%WHC = % Kadar air sampel – kadar air area basah 

 

Penentuan Kadar Air sampel daging dengan 

menggunakan metode AOAC (1995): 

1. Cawan porselin dikeringkan dalam oven dengan 

suhu 105
o
C selama 24 jam, kemudian 

didinginkan dalam eksikator selama 15 sampai 

30 menit. 

2. Cawan petri ditimbang dengan menggunakan 

timbangan analitik. 

3. Sampel daging dimasukkan dengan berat 5 g (X). 

4. Cawan Petri dan sampel dimasukkan dalam oven 

dengan suhu 105
o
C selama 24 jam dan kemudian 

dimasukkan eksikator selama 15 sampai 30 

menit. 

5. Cawan petri dan sampel ditimbang dan dikurangi 

dengan berat cawan (Y), dihitung kadar air 

sampel dengan rumus sebagai berikut: 

% Kadar air sampel =  X – Y x 100% 

        X 

 

e. Cooking Loss 

Nilai cooking loss dihitung berdasarkan metode 

AOAC (1995), dengan prosedur sebagai berikut: 

1. Sampel daging ditimbang sebesar 25 g dan 

dimasukkan kedalam plastik polietilen dan 

ditutup rapat. 
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2. Sampel direbus dalam waterbath dengan suhu 

80
o
C selama 30 menit. 

3. Sampel dibersihkan dengan menggunakan air 

mengalir. 

4. Sampel dikeluarkan dari kantong  plastik dan 

dikeringkan dengan menggunakan kertas tisu. 

5. Sampel ditimbang, nilai cooking loss dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

% Cooking Loss = 
                      

          
x 100% 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh akan ditabulasi dengan 

program Microsoft Excel, selanjutnya dianalisis 

menggunakan analisis ragam (ANOVA) dari 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 

perlakuan dan 4 ulangan. Apabila terjadi pengaruh 

perlakuan maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan’s. Variabel yang diamati meliputi: Derajat 

keasaman (pH), warna daging, keempukan, WHC, dan 

cooking loss. Berdasarkan Steel dan Torrie (1993), 

Model matematika dari rancangan acak lengkap (RAL) 

adalah sebagai berikut: 

Yij = μ + τi + Єij 

Keterangan : 

Yij = Nilai pengamatan perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

μ   = Rataan umum 

τi  = Efek perlakuan ke- 

Єij  = Error perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

Ji  = 1, 2, 3, 4, 5 

J  = 1, 2, 3, 4 
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3.7 Batasan Istilah 

Ayam pedaging : Jenis ayam jantan ataupun betina 

muda berumur sekitar 5 minggu 

yang dipelihara secara intensif 

untuk menghasilkan produksi 

daging yang optimal 

(Kartasudjana, 2005). 

Tepung Daun salam : Tepung yang terbuat dari daun 

salam yang memiliki 

kandungan biokimia tanin, 

flavonoid, dan minyak atsiri 

(Dalimarta, 2000). 

Daun tua : Daun yang terletak dipangkal 

ranting dan warnaya hijau 

gelap.  

Kualitas fisik daging: Variabel dalam penelitian yang 

meliputi Derajat Keasaman 

(pH), Keempukan, Warna, 

WHC, dan Cooking Loss 

daging ayam pedaging.  
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BAB IV 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Suhu dan kelembaban dalam kandang selama 

penelitian diperlihatkan pada Lampiran 1.Rata-rata 

suhu dan kelembaban dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel. 5. Rata-rata suhu dan kelembaban kandang  

 Pagi Siang Malam 

Suhu (
o
C) 27 32 29 

Kelembaban (%) 86 79 85 

 

Kandang penelitian terletak di Dusun 

Karangmloko, Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, 

Kabupaten Malang. Dusun Karangmloko berada pada 

ketinggian 768 m di atas permukaan laut. Rata-rata 

suhu kandang selama penelitian pada Tabel 5 sesuai 

dengan kebutuhan suhu lingkungan ayam pedaging 

yaitu pada umur satu hingga dua minggu memerlukan 

suhu lingkungan 32-35
o
C, dan pada umur tiga hingga 

enam minggu memerlukan suhu 20-27
o
C untuk bisa 

tumbuh secara optimal (Kuczynski, 2002). Kelembaban 

yang dibutuhkan ayam pedaging adalah 60-70%, akan 

tetapi pada kelembaban kandang selama penelitian 

yang cenderung lebih tinggi ayam pedaging masih bisa 

tumbuh dengan optimal. 

Hasil penelitian dengan penambahan tepung daun 

salam (Eugenia polyantha Wight) dalam pakan 

terhadap kualitas fisik daging ayam pedaging yang 
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meliputi pH, keempukan, warna, WHC, dan cooking 

loss secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 5.  

 

Tabel 6. Pemanfaatan tepung daun salam (Eugenia 

polyantha Wight) dalam pakan terhadap kualitas 

fisik daging ayam pedaging (pH, Keempukan, 

Warna, WHC, dan Cooking Loss). 

Variabel 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

pH 5,55 ± 0,11 5,46 ± 0,03 5,45 ± 0,04 5,48 ± 0,07 5,45 ± 0,02 

Keempukan (N) 12,77 ± 6,67 9,9 ± 2,41 12,9 ± 4,45 12,32 ± 4,18 16,1 ± 10,16 

Warna      

L* 40,42 ± 3,18 44,4 ± 0,83 42,5 ± 1,02 42,92 ± 1,96 43,55 ± 0,51 

a* 14,25 ± 

1,11b 15,17 ± 0,8b 14,57 ± 1,7b 13,45 ± 0,86a 

12,35 ± 

0,86ab 

b* 13,6 ± 2,59 14,15 ± 2,45 13,25 ± 1,79 13,75 ± 2,28 13,17 ±0 ,31 

WHC (%) 35,96 ± 6,06 29,724 ± 6,44 30,69 ± 7,14 33,82 ± 7,01 26,38 ± 1,26 

Cooking Loss 40,63 ± 1,89 41,15 ± 2,66 42,01 ± 2,38 41,06 ± 2,22 43,15 ± 3,63 

Keterangan: L*): Kecerahan, a*): Warna Kemerahan, b*): Warna 

Kekuningan. 

Notasi superskrip huruf kecil yang berbeda pada baris yang 

sama menunjukkan pengaruh yang nyata (P < 0,05). 

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap pH Daging Ayam 

Pedaging 

Pengaruh perlakuan terhadap nilai pH daging 

ayam pedaging dapat dilihat pada Tabel 5. Perlakuan 

yang menghasilkan daging ayam pedaging dengan pH 

dari yang tertinggi secara berurutan selama penelitian 

adalah perlakuan P0 (5,55 ± 0,11), P3 (5,48 ± 0,07), P1 

(5,46 ± 0,11), P2 (5,45 ± 0,04), dan P4 (5,45 ± 0,02), 

untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap nilai 

pH daging ayam pedaging maka dilakukan analisis 

statistik. 

Hasil analisis statistik Lampiran 4 menunjukkan 

bahwa pengaruh perlakuan memberikan perbedaan 
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yang tidak nyata (P>0,05) terhadap nilai pH daging 

ayam pedaging. Hal ini dikarenakan penambahan 

tepung daun salam dalam pakan tidak banyak 

memberikan berbedaan pada kandungan nutrisi setiap 

pakan perlakuan sehingga menghasilkan nilai pH 

daging yang relatif sama. Perbedaan yang tidak nyata 

pada nilai pH daging hasil penelitian juga disebabkan 

karena perlakuan sebelum dan setelah pemotongan 

serta spesies dan umur ternak yang sama. Nilai pH 

daging hasil penelitian sesuai dengan nilai pH daging 

secara umum yaitu berkisar antara 5,45-5,55. Soeparno 

(2005) menjelaskan bahwa pH ultimat daging adalah 

5,5-5,8, pH ultimat daging merupakan pH daging 

setelah glikogen habis dan proses glikolisis berhenti. 

Faktor yang mempengaruhi laju dan penurunan pH 

daging dibagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor 

intrinsik dan faktor ektrinsik. Faktor intrinsik antara 

lain spesies, tipe otot, dan variabilitas diantara ternak, 

sedangkan faktor ektrinsik antara lain adalah 

temperatur lingkungan, pakan dan tingkat stres sebelum 

ternak dipotong. 

Nilai pH daging akan menentukan mutu keamanan 

daging untuk dikonsumsi karena pH merupakan salah 

satu faktor penting yang menentukan pertumbuhan 

bakteri. Hampir semua bakteri dapat tumbuh optimal 

pada pH sekitar 7 dan tidak dapat tumbuh pada pH 

dibawah 4 atau diatas 9. Perubahan nilai pH daging 

setelah dipotong disebabkan karena terjadinya 

perubahan biokimia konversi otot menjadi daging. 

Tidak adanya darah setelah hewan dipotong 

menyebabkan penyediaan oksigen ke otak berhenti dan 
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tidak ada lagi glikogen dalam otot  sehingga  hasil  sisa  

metabolisme  tidak  dapat  dikeluarkan dari  otot  dan  

mulai terjadi perubahan pada otot menjadi  daging  

meliputi perubahan  suhu, perubahan pH dan terjadinya 

proses rigormortis. Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa 

nilai pH daging dengan pakan perlakuan cenderung 

lebih rendah dibandingkan nilai pH daging dengan 

pakan kontrol, nilai pH daging dengan pakan perlakuan 

berkisar antara 5,45-5,48 sedangkan dengan pakan 

kontrol nilai pH daging adalah 5,5. Hal ini disebabkan 

adanya kandungan bioaktif dalam tepung daun salam 

yang berfungsi sebagai antibakteri pathogen akan tetapi 

meningkatkan bakteri non pathogen seperti bakteri 

asam laktat sehingga menjadikan tingginya bakteri 

asam laktat dalam daging ayam pedaging. Lawrie dan 

Ledward (2006) menjelaskan  bahwa produksi asam 

laktat merupakan faktor utama yang menyebabkan 

penurunan pH selama proses glikolisis paskamati. 

Setelah ternak mati terjadi proses glikolisis secara 

anaerobik yaitu proses konversi glikogen menjadi asam 

piruvat yang kemudian akan menghasilkan asam laktat. 

Lawrie dan Ledward (2006) menyatakan bahwa 

besarnya timbunan asam laktat pada daging tergantung 

pada jumlah cadangan glikogen otot. Penimbunan asam 

laktat akan berhenti setelah cadangan glikogen otot 

habis. pH akan mengalami penurunan dari 7,2 menjadi 

5,5 paska rigormortis dan keempukan daging lebih 

tinggi apabila konsentrasi glikogen otot pada saat 

pemotongan cukup. Aktivitas ternak sebelum 

pemotongan dapat mempengaruhi cadangan glikogen 

otot, semakin banyak aktivitas ternak maka semakin 
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sedikit timbunan asam laktat dikarenakan cadangan 

glikogen telah digunakan untuk aktivitas. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Soeparno (2005) bahwa pH 

postmortem akan ditentukan oleh jumlah asam laktat 

yang dihasilkan dari glikogen selama proses glikolisis 

anaerob dan akan terbatas apabila ternak mengalami 

depresi karena kelelahan. 

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Keempukan Daging 

Ayam Pedaging 

Pengaruh perlakuan terhadap nilai keempukan 

daging ayam pedaging dapat dilihat pada Tabel 5. 

Perlakuan yang menghasilkan daging ayam pedaging 

dengan nilai keempukan dari yang terbesar secara 

berurutan selama penelitian adalah perlakuan P4 (16,1 

N ± 10,16), P2 (12,9 N ±4,45), P0 (12,77 N ± 6,67), P3 

(12,32 N ± 4,18) dan P1 (9,9 N ± 2,41), nilai 

keempukan daging yang lebih kecil merupakan daging 

yang memiliki tingkat keempukan paling tinggi. Hal ini 

dikarenakan semakin kecil tekanan N yang digunakan 

untuk menekan daging, untuk mengetahui pengaruh 

perlakuan terhadap nilai keempukan daging ayam 

pedaging maka dilakukan analisis statistik. 

Hasil analisis statisitik pada Lampiran 5 

menunjukkan bahwa pengaruh perlakuan memberikan 

perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) terhadap  nilai 

keempukan daging. Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat 

bahwa meskipun tidak memberikan perbedaan yang 

nyata tetapi P1 dengan penambahan 1% tepung daun 

salam memberikan hasil yang terbaik dan P4 dengan 

penambahan 4% tepung daun salam memberikan hasil 
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yang terendah pada nilai keempukan daging ayam 

pedaging hasil penelitian. Hal ini disebabkan adanya 

kandungan minyak atsiri dalam daun salam yang dapat 

meningkatkan palatabilitas sehingga konsumsi pakan 

juga akan mengalami peningkatan. Sesuai dengan 

pernyataan Wiryawan, dkk. (2007) bahwa minyak atsiri 

yang terkandung dalam daun salam memiliki aroma 

khas yang dapat meningkatkan konsumsi pakan. Akan 

tetapi tingginya kandungan serat kasar dalam daun 

salam menyebabkan penambahan tepung daun salam 

dengan persentase lebih tinggi sampai 4% memberikan 

hasil yang kurang baik terhadap kualitas fisik daging. 

Krisnan (2005) menjelaskan bahwa tingginya 

kandungan serat kasar dalam pakan dapat menggangu 

proses pencernaan zat nutrisi dalam pakan serta dapat 

menurunkan daya absorsi zat nutrisi oleh alat 

pencernaan unggas. 

Kandungan zat makanan dalam pakan dapat 

mempengaruhi nilai keempukan daging. Sesuai dengan 

pernyaataan Soeparno (2005) bahwa kandungan pakan 

yang berkualitas akan berpengaruh pada keempukan 

daging. Suryanata, dkk. (2014) menambahkan bahwa 

peningkatan protein dalam pakan dapat meningkatkan 

laju pertumbuhan ternak, sehingga proses pembentukan 

lemak daging juga akan meningkat. Kadar lemak dalam 

daging akan mempengaruhi nilai keempukan daging. 

Akumulasi lemak dapat melarutkan kolagen sehingga 

daging menjadi lebih lunak. Hartono, Iriyanti, dan 

Santoso, (2013) menambahkan bahwa daging yang 

tidak berlemak menyebabkan nilai keempukan daging 

rendah dan daging menjadi lebih keras. Adanya 
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kandungan flovonoid dalam tepung daun salam 

mempengaruhi penyerapan lemak oleh sistem 

pencernaan ayam pedaging. Widyamanda, Yunianto, 

dan Estiningdriati (2013) menjelaskan bahwa flavonoid 

mempunyai sifat yang dapat mengaktifkan enzim 

lipase. Enzim lipase akan mengubah lemak berlebih 

dalam tubuh menjadi asam lemak dan gliserol sehingga 

tidak terjadi penimbunan lemak dalam tubuh ayam 

pedaging. Hal ini menyebabkan semakin tinggi 

penambahan tepung daun salam. Kandungan flavonoid 

juga semakin tinggi dan menyebabkan kandungan 

lemak dalam tubuh ayam pedaging semakin berkurang 

serta keempukan daging semakin rendah. Rendahnya 

kadar lemak dalam daging juga disebabkan karena 

lemak yang diperoleh dari pakan tidak semuanya 

masuk kedalam daging, dalam tubuh unggas sebagian 

besar lemak ditimbun dibawah kulit (sub cutan) dan di 

dalam rongga perut (abdominal). 

Nilai keempukan daging selain dipengaruhi oleh 

pakan juga dipengaruhi oleh aktifitas ternak sebelum 

dipotong serta nilai pH daging postmortem. Perbedaan 

yang tidak nyata pada keempukan daging juga 

dikarenakan daging yang digunakan dalam penelitian 

adalah daging dada. Daging dada adalah daging yang 

jarang digunakan untuk beraktifitas sehingga 

menyebabakan daging yang dihasilkan memiliki 

keempukan relatif sama pada tiap perlakuan. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Aberle, et al. (2001) bahwa 

keempukan daging dipengaruhi oleh jaringan ikat 

didalam otot. Otot yang lebih banyak digerakkan 

selama ternak masih hidup memiliki keempukan yang 
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lebih rendah, sedangkan otot yang kurang digerakkan 

memiliki keempukan lebih tinggi . Lawrie dan Ledward 

(2006) menambahkan bahwa ternak yang banyak 

bergerak saat proses pemotongan akan menghasilkan 

daging dengan keempukan rendah. Hal ini dikarenakan 

pada saat proses rigormotis terjadi proses 

pemendekatan otot, sehingga keempukan daging yang 

dihasilkan lebih keras. 

Nilai pH postmortem juga berpengaruh pada nilai 

keempukan daging. Nilai pH postmortem daging yang 

tinggi membuat struktur protein lebih longgar dan hal 

ini menyebabkan longgarnya struktur serat daging 

sehingga keempukan daging akan lebih lunak, dan 

sebaliknya apabila nilai pH daging rendah struktur serat 

daging akan mengkerut dan membuat keempukan 

daging lebih keras. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Soeparno (2005) bahwa 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. pH 

ultimat daging merupakan pH daging setelah glikogen 

habis dan proses glikolisis berhenti. 

 

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Warna Daging Ayam 

Pedaging 

Pengaruh perlakuan terhadap tingkat kecerahan, 

warna kemerahan, dan warna kekuningan daging ayam 

pedaging dapat dilihat pada Tabel 5. Perlakuan yang 

menghasilkan daging ayam pedaging dengan nilai 

kecerahan (L*) dari yang tertinggi secara berurutan 

selama penelitian adalah perlakuan P1 (44,4 ± 0,83), P4 
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(43,55 ± 0,51), P3 (42,92 ± 1,96), P2 (42,5 ± 1,02) dan 

P0 (40,42 ± 3,18). Perlakuan yang menghasilkan 

daging ayam pedaging dengan warna kemerahan (a*) 

dari yang tertinggi secara berurutan selama penelitian 

adalah perlakuan P1 (15,17 ± 0,8
b
), P2 (14,57 ± 1,7

b
), 

P1 (14,25 ± 1,11
b
), P3 (13,45 ± 0,86

a
) dan P0 (12,35 ± 

0,86
ab

). Perlakuan yang menghasilkan daging ayam 

pedaging dengan warna kekuningan (b*) dari yang 

tertinggi secara berurutan selama penelitian adalah 

perlakuan P1 (14,15 ± 2,45), P3 (13,75 ± 2,28), P0 

(13,6 ± 2,59), P2 (13,25 ± 1,79) dan P4 (13,17 ± 2,28), 

untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap tingkat 

kecerahan (L*), warna kemerahan (a*), dan warna 

kekuningan (b*) daging ayam pedaging maka 

dilakukan analisis statistik. 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 6 

menunjukkan bahwa pengaruh perlakuan memberikan 

perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) terhadap tingkat 

kecerahan (L*) dan warna kekuningan (b*), serta 

memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap 

warna kemerahan (a*) daging ayam pedaging. 

Soeparno (2005) menjelakan bahwa warna daging 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pakan, spesies, 

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

Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi penentu 

utama warna daging yaitu konsentrasi pigmen daging 

mioglobin. 

Daging ayam pada umumnya berwarna putih 

pucat. Warna tersebut dapat berubah atau menyimpang 

menjadi coklat, merah cerah, merah pink, dan hijau 

apabila mioglobin bereaksi dengan senyawa lain atau 
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mengalami oksigenasi, oksidasi, reduksi, dan 

denaturasi. Warna daging hasil penelitian menunjukkan 

tingkat kecerahan (L*) yang cukup tinggi dan hampir 

sama pada setiap perlakuan yaitu berkisar antara 40,42–

44,4. Tingkat kecerahan yang tidak perbeda nyata pada 

setiap perlakuan tersebut disebabkan karena nilai pH 

akhir daging yang hampir sama yaitu berkisar antara 

5,45–5,55. Nilai pH daging hasil penelitian yang 

tergolong rendah menjadikan warna daging lebih cerah, 

hal ini disebabkan ikatan protein dan air serta serat 

daging tidak terlalu padat sehingga cahaya dapat 

menyebar dan membuat warna daging terlihat lebih 

cerah. Afrianti, dkk. (2013) menjelaskan bahwa jika pH 

akhir daging tinggi yaitu sekitar 6,50 akan membuat 

warna daging menjadi lebih gelap hal ini disebabkan  

karena kandungan air intraselular yang tinggi sehingga 

menyebabkan kemampuan untuk memantulkan cahaya 

akan berkurang dan warna daging menjadi lebih gelap. 

Lawrie dan Ledward (2006) menambahkan bahwa pH 

akhir daging yang tinggi akan mengubah sifat-sifat 

penyerapan mioglobin sehingga membuat permukaan 

daging menjadi lebih gelap, selain itu daging dengan 

pH tinggi akan terlihat gelap karena ikatan daging 

begitu padat sehingga cahaya tidak bisa menyebar. 

Warna kemerahan daging (a*) memiliki perbedaan 

yang nyata pada setiap perlakuan. Zulfahmi, Pramono, 

dan Hintono (2013) menjelaskan bahwa warna daging 

dipengaruhi oleh pigmen daging yang terdiri atas dua 

macam protein yaitu hemoglobin dan mioglobin. 

Kandungan mioglobin dalam daging menyebabkan 

perbedaan warna merah atau putih pada daging. 
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Semakin tinggi kandungan protein dalam pakan maka 

akan memberikan warna daging yang semakin baik. 

Agustin (2008) menjelaskan bahwa kandungan 

flavonoid dalam daun salam dapat berfungsi untuk 

sintesis protein, sehingga menyebabkan sintesis protein 

oleh tubuh ayam menjadi lebih mudah dan proses 

penyerapan proteinpun dapat berjalan dengan baik, 

akan tetapi tingginya kandungan serat kasar dan adanya 

zat antinutrisi tanin serta rendahnya kandungan protein 

dalam daun salam menyebabkan semakin banyak 

penambahan tepung daun salam memberikan warna 

daging yang lebih pucat. Hal ini menyebabakan P1 

dengan penambahan 1% tepung daun salam 

memberikan warna kemerahan yang terbaik dan P4 

dengan penambahan 4% tepung daun salam 

memberikan warna yang paling rendah. Mathius dan 

Sinurat (2001) menjelaskan bahwa tingginya 

kandungan serat kasar dalam pakan akan menurunkan 

konsumsi pakan dan menyebabkan penyerapan nutrisi 

terganggu. Nyamambi, Ndlovu, Naik, dan Kock (2007) 

menambahkan bahwa kandungan tanin dalam pakan 

dapat mengikat protein dan menentukan kapasitas 

penyerapan nutrisi oleh usus serta membatasi 

metabolisme zat makanan oleh tubuh ternak. 

Kandungan selenium dalam daun salam juga dapat 

mempengaruhi warna kemerahan pada daging. Boiago, 

Borba, Leonel, Ganeco, Ferrari, Stefani, and Souza 

(2014) menjelaskan bahwa ayam pedaging yang diberi 

pakan organik dengan kandungan mineral seperti 

selenium dapat meningkatkan warna kemerahan 

daging. Warna kemerahan daging juga akan meningkat 
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seiring dengan penurunan jumlah lemak dan oksidasi 

mioglobin dalam tubuh unggas. Kandungan minyak 

atsiri dalam daun salam selain dapat meningkatkan 

konsumsi pakan juga dapat mengikat lemak sehingga 

kandungan lemak dalam tubuh ayam bedaging 

berkurang dan warna kemerahan daging akan 

meningkat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Golla, 

Montong, Laihad, dan Rembet (2014) yang 

menjelaskan bahwa kandungan minyak atsiri dalam 

pakan dapat merangsang sel hati untuk meningkatkan 

produksi dan sekresi cairan empedu sehingga dapat 

mengemulsikan lemak dan membuat partikel-pertikel 

padat dalam kantung empedu berkurang sehingga 

kandungan lemak akan menurun. 

Kandungan flavonoid dalam daun salam dapat 

mendukung kinerja dinding vascular, sehingga dapat 

mengurangi pendarahan (Agustin, 2008). Selain itu 

kandungan flavonoid juga dapat melindungi pembuluh 

darah sehingga proses peredaran darah dalam tubuh 

ayam pedaging dapat berjalan dengan lancar, dan 

ketersediaan hemoglobin dalam darah cukup untuk 

memberikan warna kemerahan pada daging. Hal ini 

didukung oleh Afrianti, dkk. (2013) yang menyatakan 

bahwa pigmen daging terdiri dari dua protein yaitu 

mioglobin pigmen otot dan haemoglobin pigmen darah. 

Suryanata, dkk. (2014) menambahkan bahwa 

pembentukan sel-sel darah dapat mempengaruhi kadar 

hemoglobin dalam darah. 

Warna kekuningan daging (b*) tidak memberikan 

pengaruh yang nyata pada setiap perlakuan. Tidak 

adanya berbedaan yang nyata pada warna kekuningan 
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daging ini  disebabkan karena sedikitnya bahan pakan 

yang memiliki pigmen kuning seperti xanthophylls. 

Bahan pakan penelitian yang memiliki pigmen 

xanthophylls cukup tinggi adalah jagung, penambahan 

jagung pada pakan perlakuan hampir sama yaitu sekitar 

60%, sehingga menyebabkan warna kekuningan pada 

daging yang dihasilkan dari setiap perlakuan tidak 

berbeda nyata yaitu berkisar antara 14,15-13,25. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Lesson dan Summers (2000) 

bahwa pigmentasi pada masa pertumbuhan ayam 

pedaging diperoleh dari pigmen pada pakan, sehingga 

pakan yang diberikan menjadi faktor utama dalam 

menentukan warna daging yang dihasilkan. Samudera 

dan Hidayatullah (2008) menambahkan bahwa 

kandungan xanthophylls yang terabsorsi dalam darah 

selanjutnya akan di sebarkan keseluruh tubuh dan 

memberikan pigmentasi pada warna kulit serta daging 

ayam pedaging. 

Tangendjaja dan Wina (2006) menyatakan bahwa 

salah satu kelebihan jagung untuk pakan unggas adalah 

tingginya  kandungan xanthophylls yaitu sekitar 18 

ppm, dan berguna untuk pewarnaan kuning telur, kulit, 

dan kaki agar lebih cerah. Asmara, Garnida, dan 

Tanwariah (2007) menambahkan bahwa xanthophylls 

adalah pigmen yang memberikan warna kuning pada  

kulit karkas. Qiou, et al. (2001) menjelaskan bahwa 

pemanfaatan xanthophylls daun tanaman untuk 

konsumsi unggas bermanfaat untuk memberikan 

pigmen jaringan tubuh dan dapat menentukan warna 

kulit. 
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4.4 Pengaruh Perlakuan Terhadap WHC Daging Ayam 

Pedaging 

Pengaruh perlakuan terhadap nilai WHC daging 

ayam pedaging dapat dilihat pada Tabel 5.  Perlakuan 

yang menghasilkan daging ayam dengan nilai WHC 

dari yang tertinggi secara berurutan selama penelitian 

adalah perlakuan P0 (35.96±6,06), P3 (33.82±7,01), P2 

(30.69±7,14), P1 (29.72±6,44), dan P4 (26.38±1,26)%, 

untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap 

kualitas fisik daging ayam pedaging maka dilakukan 

analisis statistik. 

Hasil analisis statistik Lampiran 7 menunjukkan 

bahwa pengaruh perlakuan memberikan perbedaan 

yang tidak nyata (P>0,05) terhadap  nilai WHC daging 

ayam pedaging. Secara umum nilai WHC daging ayam 

pedaging berkisar antara 25-38% (Hartono, dkk. 2013), 

sehingga meskipun tidak memberikan pengaruh yang 

nyata nilai WHC daging hasil penelitian masih sesuai 

dengan rata-rata nilai WHC daging ayam pedaging 

secara umum. Soeparno (2005) menjelaskan bahwa 

faktor yang mempengaruhi nilai WHC oleh protein 

daging adalah pH, stress, bangsa, pembentukan akto-

miosin (rigormortis), temperatur, kelembaban, 

pelayuhan karkas, aging, tipe, fungsi, dan lokasi otot, 

spesies, umur, pakan serta lemak intramuskular. 

Nilai WHC daging hasil penelitian yang berkisar 

antara 26,72-35,96% lebih rendah apabila 

dibandingkan dengan nilai WHC daging dengan 

penambahan tepung daun kemangi dalam pakan yaitu 

berkisar antara 48,36-50,96% (Hamiyati, dkk. 2013). 

Rendahnya nilai WHC daging dengan penambahan 
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tepung daun salam dalam pakan dikarenakan 

kandungan protein dan lemak dalam tepung daun salam 

yang rendah sedangkan kandungan serat kasar tinggi. 

Tingginya kandungan serat kasar pada daun salam 

menyebabkan daya cerna pakan yang diberikan 

semakin berkurang sehingga zat makanan yang 

terkandung dalam pakan tidak dapat terserap sempurna 

oleh ternak. Hal tersebut menyebabkan rendahnya 

kandungan zat makanan seperti lemak dan protein 

terserap oleh tubuh ternak, sehingga menjadikan 

penurunan nilai WHC. Hamiyati, dkk. (2013) 

menyatakan bahwa perbedaan nilai WHC dipengaruhi 

oleh kandungan protein dan karbohidrat daging. Hamm 

(1981) yang disitasi oleh Hartono, dkk. (2013) 

menambahkan bahwa perubahan daya ikat air daging 

disebabkan oleh ion-ion yang diikat oleh protein 

daging. Penurunan daya ikat air disebabkan oleh 

akumulasi asam laktat yang menyebabkan rusaknya 

protein miofibril dan diikuti dengan hilangnya 

kemampuan protein untuk mengikat air. Kandungan 

protein daging yang tinggi akan diikuti dengan 

tingginya daya mengikat air. 

Rendahnya kandungan lemak pada tepung daun 

salam menyebabkan rendahnya nilai WHC daging 

ayam pedaging yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Rosyidi, dkk. (2009) yang menyatakan 

bahwa otot dengan kadar lemak tinggi akan 

mempunyai nilai WHC yang tinggi, dan sebaliknya 

apabila kadar lemak rendah maka nilai WHC juga akan 

menurun (Rosyidi, dkk. 2009). Soeparno (2005) 

menambahkan bahwa hubungan antara lemak 
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intramuskular dengan daya ikat air adalah lemak 

intramuskular melonggarkan mikrostruktur daging, 

sehingga memberikan lebih banyak kesempatan kepada 

protein daging untuk mengikat air. Daya ikat air yang 

stabil berpengaruh pada tingkat keempukan daging saat 

dimasak, sehingga semakin tinggi daya ikat air akan 

semakin baik kualitas daging dan dapat memberikan 

pengaruh baik pada nilai palatabilitas konsumen. 

Besar kecilnya kemampuan daging dalam 

mengikat air juga dipengaruhi oleh pH daging. Nilai 

pH daging berbanding lurus dengan daya ikat air, 

semakin tinggi nilai  pH daging maka semakin besar 

pula kemampuan daging untuk mengikat air dan 

begitupula sebaliknya, semakin rendah nilai pH daging 

maka daya ikat air juga semakin menurun. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Lawrie and Ledward (2006) 

bahwa laju penurunan pH daging postmortem 

merupakan penentu utama dari daya ikat air. Semakin 

tinggi nilai pH daging maka nilai daya ikat air juga 

semakin meningkat. Warris (2000) menambahkan 

bahwa nilai pH daging berpengaruh pada kemampuan 

daging dalam mengikat air. Nilai  pH yang tinggi 

membuat struktur protein lebih longgar dan hal ini 

menyebabkan longgarnya struktur serat daging, 

sehingga  daging  mampu mengikat air lebih banyak.  

Sebaliknya apabila nilai pH rendah, struktur serat 

daging akan mengkerut dan menyebabkan penekanan 

air untuk keluar dari daging menjadi lebih besar 

sehingga daging tidak  mampu mengikat air lebih baik, 

artinya daya ikat air menjadi rendah. 
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4.5 Pengaruh Perlakuan Terhadap Cooking Loss Daging 

Ayam Pedaging 

Pengaruh perlakuan terhadap nilai cooking loss 

daging ayam pedaging dapat dilihat pada Tabel 5.  

Perlakuan yang menghasilkan daging ayam dengan 

nilai cooking loss dari yang tertinggi secara berurutan 

selama penelitian adalah perlakuan P4 (43,15±3,63), P2 

(42,01±2,38), P1 (41,1±2,66), P3 (41,06±2,22) dan P0 

(40,63±1,89)%, untuk mengetahui pengaruh perlakuan 

terhadap kualitas fisik daging ayam pedaging maka 

dilakukan analisis statistik. 

Hasil analisis ragam Lampiran 8 menunjukkan 

bahwa pengaruh perlakuan memberikan perbedaan 

yang tidak nyata (P>0,05) terhadap  nilai cooking loss 

daging ayam pedaging. Nilai cooking loss daging hasil 

penelitian masih sesuai dengan nilai cooking loss 

daging secara umum yaitu berkisar antara 15-40%, 

akan tetapi lebih tinggi dibandingkan dengan nilai 

cooking loss daging dengan penambahan tepung daun 

kemangi dalam pakan yaitu sebesar 26,41-27,82% 

(Hamiyati, dkk. 2013). Soeparno (2005) menjelaskan 

bahwa besar kecilnya nilai cooking loss dipengaruhi 

oleh pH, panjang sakromer serabut otot, panjang 

potongan serabut otot, status kontraksi miofibril, 

ukuran dan berat sampel daging serta penampang 

lintang daging. 

Nilai cooking loss daging juga dipengaruhi oleh 

kandungan nutrisi dalam pakan. Tingginya serat kasar 

dalam tepung daun salam serta rendahnya kandungan 

lemak dan protein menyebabkan rendahnya nilai 

cooking loss. Pakan dengan kandungan serat kasar 
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tinggi menjadikan kandungan zat makanan dalam 

pakan tidak dapat dicerna sempurna sehingga zat 

makanan yang masih dibutuhkan ternak seperti protein 

dan lemak ikut terbuang bersama feses. Rendahnya 

kadar lemak dan protein mengakibatkan rendahnya 

nilai cooking loss. Soeparno (2005) menyatakan bahwa 

nilai cooking loss mempunyai hubungan erat dengan 

perlemakkan daging (marbling), kandungan lemak 

marbling yang tinggi akan menghambat atau 

mengurangi lepasnya cairan daging pada saat 

pemasakan, meskipun pada daging yang memilki 

lemak marbling lebih tinggi akan kehilangan lemak 

lebih banyak akan tetapi nilai cooking loss relatif lebih 

kecil. Lawrie dan Ledward (2006) menambahkan 

bahwa kandungan lemak yang lebih besar akan 

meningkatkan daya ikat air oleh protein daging, karena 

adanya lemak intramuskular yang menutup jaringan 

mikrosturktur daging. Lemak dipermukaan daging akan 

meleleh saat dimasak dan menyelimuti daging sehingga 

susut masak lebih rendah. 

Hamiyati, dkk. (2013) menyatakan bahwa nilai 

cooking loss juga dipengaruhi oleh nilai pH daging 

postmortem. Semakin tinggi penurunan pH 

mengakibatkan banyak protein miofibril yang rusak 

sehingga kemampuan protein untuk mengikat air 

mengalami penurunan yang akan mengakibatkan 

tingginya nilai cooking loss. Winarso (2003) 

menambahkan bahwa peningkatan nilai cooking loss 

selama perebusan dapat disebabkan oleh perubahan 

struktur jaringan dan kimia protein daging terutama 

kerusakan pada protein miofibril dan sarkoplasma. 
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Cooking loss merupakan salah satu penentu 

kualitas daging, karena berhubungan dengan besar 

kecilnya jumlah kadar air serta nutrisi yang larut dalam 

air hilang akibat pengaruh pemasakan. Suryanata, dkk. 

(2014) menambahkan bahwa daging dengan nilai susut 

masak yang lebih rendah memiliki kualitas yang lebih 

baik, daripada daging dengan nilai susut masak lebih 

tinggi. Hal ini dikarenakan kehilangan nutrisi selama 

pemasakan akan lebih sedikit. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penambahan tepung daun salam (Eugenia 

polyantha Wight) dalam pakan memberikan pengaruh 

yang cukup baik terhadap kualitas fisik daging ayam 

pedaging yang meliputi nilai pH, keempukan, warna, 

dan WHC. Penambahan tepung daun salam 1%  

memberikan hasil yang terbaik terhadap warna dan 

keempukan daging.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan untuk 

memanfaatkan tepung daun salam (Eugenia polyantha 

Wight) dalam pakan ayam pedaging dengan batasan 

penggunaan 4%, dan perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai penggunaan tepung daun salam untuk 

unggas lainya. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1.  Data Suhu dan Kelembaban Dalam Kandang 

Selama Pelaksanaan Penelitian 

Hari/ 

Tangal 

Umur Ayam 

(Hari) 

Suhu (
O
C) Kelembaban (%) 

Pagi Siang Malam Pagi Siang Malam 

Kamis, 

25/12/2014 1 33 35 34 78 72 92 

Jumat, 

26/12/2014 2 34 35 33 78 78 85 

Sabtu, 

27/12/2014 3 33 37 34 83 80 90 

Minggu, 

28/12/2014 4 35 36 34 90 90 85 

Senin, 

29/11/2014 5 34 35 34 90 92 85 

Selasa, 

30/12/2014 6 34 36 35 90 90 92 

Rabu, 

31/12/2014 7 32 35 34 85 90 92 

Kamis, 

01/01/2015 8 35 34 33 92 80 82 

Jumat, 

02/01/2015 9 32 33 30 92 80 92 

Sabtu, 

03/01/2015 10 29 30 31 85 75 85 

Minggu, 

04/01/2015 11 30 30 31 85 85 85 

Senin, 

05/01/2015 12 28 31 30 85 80 77 

Selasa, 

06/01/2015 13 28 30 30 85 82 80 

Rabu, 

07/01/2015 14 30 31 31 85 82 78 

Kamis, 

08/01/2015 15 29 31 30 80 82 78 
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Jumat, 

09/01/2015 16 30 32 31 82 70 72 

Sabtu, 

10/01/2015 17 29 31 29 80 72 80 

Minggu, 

11/01/2015 18 28 30 28 78 72 80 

Senin, 

12/01/2015 19 29 30 29 80 82 78 

Selasa, 

13/01/2015 20 27 30 26 80 70 72 

Rabu, 

14/01/2015 21 27 30 26 92 75 85 

Kamis, 

15/01/2015 22 27 30 26 90 85 84 

Jumat, 

16/01/2015 23 30 30 26 85 72 84 

Sabtu, 

17/01/2015 24 28 31 26 85 70 92 

Minggu, 

18/01/2015 25 26 31 27 92 72 92 

Senin, 

19/01/2015 26 24 30 26 92 75 92 

Selasa, 

20/01/2015 27 31 31 27 92 80 92 

Rabu, 

21/01/2015 28 25 30 26 90 75 90 

Kamis, 

22/01/2015 29 24 30 26 92 75 90 

Jumat, 

23/01/2015 30 24 31 28 91 90 92 

Sabtu, 

24/01/2015 31 23 30 27 90 82 90 

Minggu, 

25/01/2015 32 23 30 27 90 75 82 

Senin, 

26/01/2015 33 23 29 28 82 90 90 

Selasa, 

27/01/2015 34 24 30 25 82 75 90 
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Rabu, 

28/01/2015 35 24 29 25 83 82 85 

Jumlah  1002 1104 1023 3011 2777 2990 

Rata-rata  28,6 31,54 29,23 86,03 79,34 85,43 

Sd  3,73 2,28 3,14 4,85 6,65 6,01 
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Lampiran 2. Koefisen Keragaman Bobot Badan (g/ekor) 

Ayam Pedaging Umur 2 Minggu yang 

Digunakan Dalam Penelitian  

Perlakuan Bobot Badan 

(g/ekor) 

( x-x ) (x-x)
2
 

P0U1 358 50,275 2527,5756 

 295 -12,725 161,9256 

 295 -12,725 161,9256 

 284 -23,725 562,8756 

    

P0U2 283 -24,725 611,3256 

 305 -2,725 7,4256 

 360 52,275 2732,6756 

 283 -24,725 611,3256 

    

P0U3 290 -17,725 314,1756 

 308 0,275 0,0756 

 336 28,275 799,4756 

 296 -11,725 137,4756 

    

P0U4 282 -25,725 661,7756 

 345 37,275 1389,4256 

 294 -13,725 188,3756 

 311 3,275 10,7256 

    

P1U1 314 28,275 799,4756 

 336 -11,725 137,4756 

 296 -22,725 516,4256 

 285 9,275 86,0256 

    

P1U2 317 13,275 176,2256 

 321 -8,725 76,1256 

 299 -14,725 216,8256 

 293 -18,725 350,6256 
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P1U3 289 -6,725 45,2256 

 301 38,275 1464,9756 

 346 -12,725 161,9256 

 295 -14,725 216,8256 

    

P1U4 293 3,275 10,7256 

 311 30,275 916,5756 

 338 -17,725 314,1756 

 290 28,275 799,4756 

    

P2U1 288 -19,725 389,0756 

 324 16,275 264,8756 

 294 -13,725 188,3756 

 323 15,275 233,3256 

    

P2U2 290 -17,725 314,1756 

 301 -6,725 45,2256 

 347 39,275 1542,5256 

 294 -13,725 188,3756 

    

P2U3 342 34,275 1174,7756 

 303 -4,725 22,3256 

 298 -9,725 94,5756 

 289 -18,725 350,6256 

    

P2U4 349 41,275 1703,6256 

 295 -12,725 161,9256 

 304 -3,725 13,8756 

 283 -24,725 611,3256 

    

P3U1 319 11,275 127,1256 

 280 -27,725 768,6756 

 298 -9,725 94,5756 

 335 27,275 743,9256 
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P3U2 292 -15,725 247,2756 

 343 35,275 1244,3256 

 294 -13,725 188.3756 

 300 -7,725 59,6756 

    

P3U3 296 -11,725 137,4756 

 313 5,275 27,8256 

 327 19,275 371,5256 

 295 -12,725 161,9256 

    

P3U4 315 7,275 52,9256 

 334 26,275 690,3756 

 290 -17,725 314,1756 

 292 -15,725 247,2756 

    

P4U1 289 -18,725 350,6256 

 297 -10,725 115,0256 

 343 35,275 1244,3256 

 300 -7,725 59,6756 

    

P4U2 352 44,275 1960,2756 

 284 -23,725 562,8756 

 305 -2,725 7,4256 

 291 -16,725 279,7256 

    

P4U3 296 -11,725 137,4756 

 352 44,275 1960,2756 

 293 -14,725 216,8256 

 290 -17,725 314,1756 

    

P4U4 291 -16,725 279,7256 

 287 -20,725 429,5256 

 349 41,275 1703,6256 

 303 -4,725 22,3256 
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Jumlah 24618  38827,95 

Rata-rata 307,73   

SD 22,17   

 

Standar Deviasi rata-rata 

   √    x   

   
 √

        

    
  √       = 22,17 

Koefisien keragaman (KK) =  Sd Rata-rata x 100% 

         x  Rata-rata 

    =  22,17   x 100% 

       307,73 

    =  7,204 % 

 

Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa materi 

yang telah digunakan dalam penelitian seragam karena 

mempunyai koefisien keragaman kurang dari 10% yaitu 

7,204%. 
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Lampiran 3. Analisis Statistik pH Daging Ayam Pedaging 

Ulangan 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

U1 5,63 5,48 5,48 5,53 5,44 

U2 5,5 5,46 5,39 5,42 5,45 

U3 5,42 5,42 5,45 5,43 5,48 

U4 5,64 5,46 5,48 5,56 5,43 

Total 22,19 21,83 21,8 21,94 21,79 

Rata-rata 5,55 5,46 5,45 5,48 5,45 

Sd 0,11 0,03 0,04 0,07 0,02 

 

a. Faktor Koreksi (FK) 

FK  = ( ∑ ij Yij )
2
  

           t x r 

 =  ( 109, 56 )
2  

= 600,14 

20 

 

b. Jumlah Kuadrat Total  

JK total  = ( ∑ij Y
2

ij ) – FK 

  = ( 5,63
2 
+ 5,48

2
+………+5,43

2
) – 600,14 

  = 600,22 – 600,14 

= 0,08 

 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JK Perlakuan =  ∑ Yi
2
 + …… + Yj

2 
– FK  

Ulangan 

    = 22,19
2 
+ ……. +  21,79

2  
-

  
600,137 

 4 

    = 600,16 – 600,14 

    = 0,03 
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d. Jumlah Kuadrat Galat 

JK galat  =  JK total – JK perlakuan 

  = 0,08 – 0,03 

= 0.06 

e. db Perlakuan 

db Perlakuan = t – 1 

     = 5 – 1 = 4 

f. db Galat 

db Galat = t (r-1)  

   = 5 (4-1)  

   = 15 

 

g. Kuadrat Tengah Perlakuan (KT perlakuan) 

KT perlakuan =  JK perlakuan  

  db perlakuan 

= 0,03   = 0,01 

4 

 

h. Kuadrat Tengah Galat (KT galat) 

KT galat  =  JK galat  

       db galat 

    =      0,06  = 0,004 

 15 

 

i. F hitung 

F hitung      = JK perlakuan 

           JK galat 

 = 0,01  =  1,76 

                      0,004 
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Tabel ANOVA 

SK Db JK KT 
F 

hitung 

F tabel 

5% 1% 

Perlakuan 4 0,03 0,01 1,76 3,06 4,89 

Galat 15 0,06 0,004    

Total 19 0,08     

 

Kesimpulan : F hitung < F table 5%, menunjukkan bahwa 

perlakuan memberikan pengaruh  yang tidak 

berbeda nyata (P>0,05). 
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Lampiran 4.  Analisis Statistik Keempukan Daging Ayam 

Pedaging 

Ulangan 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

U1 20,4 6,5 10,3 10 8,8 

U2 11,6 11,5 10,2 13,9 8,7 

U3 4,4 11,7 19,5 8 16,6 

U4 14,7 9,9 11,6 17,4 30,3 

Total 51,1 39,6 51,6 49,3 64,4 

Rata-rata 12,7 9,9 12,9 12,325 16,1 

Sd 6,68 2,4 4,44 4,18 10,16 

 

a. Faktor Koreksi (FK) 

FK  = ( ∑ ij Yij )
2
  

           t x r 

  =      (256)
2  

= 3276,8 

          20 

 

b. Jumlah Kuadrat Total  

JKtotal  = ( ∑ij Y
2

ij ) – FK 

  = ( 20,4
2 
+ 6,5

2
+………+30,3

2
) – 3276,8 

  = 3927,26 – 3276,8 

= 650,46 

 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JK Perlakuan =  ∑ Yi
2
 + …… + Yj

2 
– FK  

Ulangan 

= 51,5
2
 + ……. + 64,4

2 
-

  
3276,8 

        4 

= 3354,95 – 3276,8 

= 78,145 
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d. Jumlah Kuadrat Galat 

JK galat  =  JKtotal – JKperlakuan 

  =  650,46 – 78,14 

=  572,31 

e. db Perlakuan 

db Perlakuan = t – 1 

      = 5 – 1 

    = 4 

f. db Galat 

db Galat  = t (r-1)  

= 5 (4-1)  

= 15 

 

g. Kuadrat Tengah Perlakuan (KT perlakuan) 

KT perlakuan =  JK perlakuan  

        db perlakuan 

= 78,14  = 19,54 

4 

 

h. Kuadrat Tengah Galat (KT galat) 

KT galat  =  JK galat  

       db galat 

    =   572,31  = 38,15 

 15 

i. F hitung 

F hitung      = KT perlakuan 

           KT galat 

 =     19,54    =  0,51 

                           38,15 
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Tabel ANOVA 

SK db JK KT 
F 

hitung 

F tabel 

5% 1% 

Perlakuan 4 78,14 19,54 0,51 3,06 4,89 

Galat 15 572,31 38,15     

Total 19 650,46       

 

Kesimpulan : F hitung < F table 5%, maka menunjukkan 

bahwa perlakuan memberikan pengaruh 

yang tidak berbeda nyata (P>0,05). 
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Lampiran 5. Analisis Statistik Warna Daging Ayam 

Pedaging 

1. Kecerahan ( L* ) Daging Ayam Pedaging 

Ulangan 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

U1 39,2 43,5 43,4 44,7 43,9 

U2 43,3 45 42,4 42,6 42,8 

U3 42,7 45,2 43,1 40,3 43,8 

U4 36,5 43,9 41,1 44,1 43,7 

Total 161,7 177,6 170 171,7 174,2 

Rata-rata 40,42 44,4 42,5 42,92 43,55 

Sd 3,18 0,83 1,02 1,96 0,51 

 

a. Faktor Koreksi (FK) 

FK  = ( ∑ ij Yij )
2
  

           t x r 

  =      (855,2)
2  

= 36568,4 

          20 

 

b. Jumlah Kuadrat Total  

JK total  = ( ∑ij Y
2

ij ) – FK 

  = ( 39,2
2 
+ 43,5

2
+………+43,7

2
) – 36568,4 

  = 36651,6 – 36568,4 

= 83,29 

 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JK Perlakuan =  ∑ Yi
2
 + …… + Yj

2 
– FK  

Ulangan 

= 161,7
2
 + ……. + 174,2

2 
– 36568,4 

                    4 

= 36603,8  – 36568,4 = 35,443 
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d. Jumlah Kuadrat Galat 

JK galat  =  JK total – JK perlakuan 

  =  83,29 – 35,44 

=  47,84 

e. db Perlakuan 

db Perlakuan = t – 1 

      = 5 – 1 

    = 4 

f. db Galat 

db Galat  = t (r-1)  

= 5 (4-1)  = 15 

 

g. Kuadrat Tengah Perlakuan (KT perlakuan) 

KT perlakuan =  JK perlakuan  

        db perlakuan 

=  35,44  = 8,86 

4 

 

h. Kuadrat Tengah Galat (KT galat) 

KT galat  =  JK galat  

       db galat 

    =    47,84  = 3,19 

 15 

i. F hitung 

F hitung      = KT perlakuan 

           KT galat 

 =      8,86     =  2,78 

                            3,19 
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Tabel ANOVA 

SK db JK KT F hitung 
F tabel 

5% 1% 

Perlakuan 4 35,44 8,86 2,78 3,06 4,89 

Galat 15 47,84 3,19    

Total 19 83,29     

 

Kesimpulan : F hitung < F table 5%, maka menunjukkan 

bahwa perlakuan memberikan pengaruh 

yang tidak berbeda nyata ( P>0,05). 
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2.  Kemerahan ( a* ) Daging Ayam Pedaging 

Ulangan 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

U1 14,7 16 15,2 13,3 13,1 

U2 15,3 14,1 12,9 14,6 11,6 

U3 14,3 15,5 13,5 13,4 13,1 

U4 12,7 15,1 16,7 12,5 11,6 

Total 57 60,7 58,3 53,8 49,4 

Rata-rata 14,25 15,17 14,57 13,45 12,35 

Sd 1,11 0,81 1,72 0,87 0,87 

 

a. Faktor Koreksi (FK) 

FK  = ( ∑ ij Yij )
2
  

           t x r 

  =      (279,2)
2  

= 3897,63 

           20 

 

b. Jumlah Kuadrat Total  

JKtotal  = ( ∑ij Y
2

ij ) – FK 

  = ( 14,7
2 
+ 16

2
+………+ 11,6

2
) – 3897,63 

  = 3935,82 – 3897,63 

= 38,19 

 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JK Perlakuan =  ∑ Yi
2
 + …… + Yj

2 
– FK  

Ulangan 

= 57
2
 + ……. + 49,4

2 
– 3897,63 

     4 

= 3916,8  – 3897,63 

= 19,16 
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d. Jumlah Kuadrat Galat 

JK galat  =  JK total – JK perlakuan 

  =  38,19 – 19,16 

=  19,025 

e. db Perlakuan 

db Perlakuan = t – 1 

      = 5 – 1  

    = 4 

f. db Galat 

db Galat  = t (r-1)  

= 5 (4-1) 

= 15 

 

g. Kuadrat Tengah Perlakuan (KT perlakuan) 

KTperlakuan =  JK perlakuan  

        db perlakuan 

= 19,16  = 4,79 

4 

 

h. Kuadrat Tengah Galat (KT galat) 

KTgalat  =  JK galat  

       db galat 

    =  19,02  = 1,27 

 15 

i. F hitung 

F hitung      = KT perlakuan 

           KT galat 

 =     4,79      =  3,78 

                           1,27 

 



92 

 

Tabel ANOVA 

SK db JK KT F hitung 
F tabel 

5% 1% 

Perlakuan 4 19,16 4,79 3,78* 3,06 4,89 

Galat 15 19,02 1,27    

Total 19 38,9     

 

Kesimpulan : *F hitung > F table 5%, maka menunjukkan 

bahwa perlakuan memberikan pengaruh 

yang berbeda nyata ( P<0,05). 

 

Uji Lanjut Jarak Berganda Duncan 

 2 3 4 5 6 7 

JND 3,01 3,16 3,25 3,31 3,36 3,38 

JNT 1,69 1,78 1,83 1,86 1,89 1,9 

  

JNT = √
   

 
 x tabel duncan 

= √
    

 
 x table Duncan  

Perlakuan Rata - rata Notasi 

P4 12,35 a 

P3 13,45   ab 

P0 14,25      b 

P2 14,575       b 

P1 15,175        b 
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3. Kekuningan ( b* ) Daging Ayam Pedaging 

Ulangan 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

U1 12,2 14 12,3 14,6 13 

U2 16,3 17,2 15,5 13,2 13,6 

U3 15,2 14,2 13,8 10,9 13,2 

U4 10,7 11,2 11,4 16,3 12,9 

Total 54,4 56,6 53 55 52,7 

Rata-rata 13,6 14,15 13,25 13,75 13,17 

Sd 2,59 2,45 1,8 2,28 0,309 

 

a. Faktor Koreksi (FK) 

FK  = ( ∑ ij Yij )
2
  

           t x r 

  =      (271,7)
2  

= 3691,04 

           20 

 

b. Jumlah Kuadrat Total  

JK total  = ( ∑ij Y
2

ij ) – FK 

  = ( 12,2
2 
+ 14

2
+………+ 12,9

2
) – 3691,04 

  = 3757,43 – 3691,04 

= 66,38 

 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JK Perlakuan =  ∑ Yi
2
 + …… + Yj

2 
– FK  

Ulangan 

= 54,4
2
 + ……. + 52,7

2 
– 3691,04 

        4 

= 3693,55  – 3691,04 

= 2,508 
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d. Jumlah Kuadrat Galat 

JK galat  =  JK total – JK perlakuan 

  =  66,38 – 2,51 

=  63,88 

e. db Perlakuan 

db Perlakuan = t – 1 

      = 5 – 1  

    = 4 

f. db Galat 

db Galat  = t (r-1)  

= 5 (4-1)  

= 15 

 

g. Kuadrat Tengah Perlakuan (KT perlakuan) 

KT perlakuan =  JK perlakuan  

        db perlakuan 

=    2,51       = 0,63 

4 

 

h. Kuadrat Tengah Galat (KT galat) 

KT galat  =  JK galat  

       db galat 

    =     63,88 = 4,26 

 15 

i. F hitung 

F hitung      = KT perlakuan 

           KT galat 

  =   0,627     =  0,15 

                           4,26 



95 

 

Tabel ANOVA 

SK Db JK KT 
F 

hitung 

F tabel 

5% 1% 

Perlakuan 4 2,51 0,63 0,15 3,06 4,89 

Galat 15 63,88 4,26    

Total 19 66,38     

 

Kesimpulan : F hitung < F table 5%, maka menunjukkan 

bahwa perlakuan memberikan pengaruh 

yang tidak berbeda nyata ( P>0,05). 

 

 

 

 

 

 

  



96 

 

Lampiran 6. Analisis Statistik WHC Daging Ayam Pedaging 

Ulangan 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

U1 29,43 28,43 22,01 28,09 26,104 

U2 43,14 32,96 28,63 29,34 26,21 

U3 32,8 36,19 38,85 34,33 28,12 

U4 38,47 21,32 33,29 43,53 25,09 

Total 143,84 118,9 122,78 135,28 105,52 

Rata-rata 35,96 29,72 30,7 33,82 26,38 

Sd 6,07 6,44 7,14 7,01 1,26 

 

a. Faktor Koreksi (FK) 

FK  = ( ∑ ij Yij )
2
  

           t x r 

  =    (626,32)
2  

= 19614 

          20 

 

b. Jumlah Kuadrat Total  

JKtotal  = ( ∑ij Y
2

ij ) – FK 

  = (29,43
2 
 +………+25,09

2
) – 19614 

  = 20374.5 – 19614 

= 760.5 

 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JK Perlakuan =  ∑ Yi
2
 + …… + Yj

2 
– FK  

Ulangan 

=143,84
2
+…….+105,53

2
-

  
19614 

         4 

= 19834,4 – 19614 

= 220,39 
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d. Jumlah Kuadrat Galat 

JK galat  =  JK total – JK perlakuan 

  =  760,5 – 220,39 

=  540,1 

e. db Perlakuan 

db Perlakuan = t – 1 

      = 5 – 1 = 4 

 

f. db Galat 

db Galat  = t (r-1)  

= 5 (4-1) = 15 

 

g. Kuadrat Tengah Perlakuan (KT perlakuan) 

KT perlakuan =   JK perlakuan  

      db perlakuan 

=    220,39   = 55,09 

4 

 

h. Kuadrat Tengah Galat (KT galat) 

KT galat  =  JK galat  

       db galat 

    =    540,1  = 36,01 

 15 

i. F hitung 

F hitung      = KT perlakuan 

           KT galat 

 =  55,09  =  1,53 

                       36,01 
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Tabel ANOVA 

SK Db JK KT F hitung 
F tabel 

5% 1% 

Perlakuan 4 220,39 55,09 1,53 3,06 4,89 

Galat 15 540,1 36,01     

Total 19 760,5       

 

Kesimpulan : F hitung < F table 5%, maka menunjukkan 

bahwa perlakuan memberikan pengaruh 

yang tidak berbeda nyata (P>0,05). 

 

 

  



99 

 

Lampiran 7. Analisis Statistik Cooking Loss  Daging Ayam 

Pedaging 

Ulangan 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

U1 42,22 39,4 41,08 40,09 39,09 

U2 41,84 39,52 39,62 44,12 44,89 

U3 40,42 40,63 42,09 38,95 47,26 

U4 38,04 45,07 45,24 41,09 41,37 

Total 162,53 164,62 168,03 164,25 172,61 

Rata-rata 40,63 41,15 42,01 41,06 43,15 

Sd 1,89 2,67 2,38 2,22 3,63 

 

a. Faktor Koreksi (FK) 

FK  = ( ∑ ij Yij )
2
  

           t x r 

  =     (832,04)
2   

            20 

= 34614,87 

 

b. Jumlah Kuadrat Total  

JKtotal  = ( ∑ij Y
2

ij ) – FK 

  = ( 42,22
2 
+ ………+41,08

2
) – 34614,87 

  = 34734,34 – 34614,87 

= 119,47 
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c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JK Perlakuan =  ∑ Yi
2
 + …… + Yj

2 
– FK  

Ulangan 

=162,53
2
+…….+172,61

2
-34618,9 

        4 

= 34630,86 – 34618,87 

= 15,99 

 

d. Jumlah Kuadrat Galat 

JK galat  =  JK total – JK perlakuan 

  =  119,47 – 15,99 

=  103,48 

e. db Perlakuan 

db Perlakuan = t – 1 

     = 5 – 1  

   = 4 

f. db Galat 

db Galat  = t (r-1)  

= 5 (4-1)  

= 15 

 

g. Kuadrat Tengah Perlakuan (KT perlakuan) 

KT perlakuan =  JK perlakuan  

  db perlakuan 

=   15,99   = 3,998 

4 
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h. Kuadrat Tengah Galat (KT galat) 

KT galat  =  JK galat  

       db galat 

    =  103,477  = 6,898 

 15 

 

i. F hitung 

F hitung      =  KT perlakuan 

           KT galat 

 =     3,998    =  0,58 

                           6,898 

Tabel ANOVA 

SK 
D

b 
JK KT F hitung 

F tabel 

5% 1% 

Perlakuan 4 15,99 3,998 0,58 3,06 4,89 

Galat 15 103,48 6,898    

Total 19 119,47     

 

Kesimpulan : F hitung < F tabel 5%, maka menunjukkan 

bahwa perlakuan memberikan pengaruh yang 

tidak berbeda nyata (P>0,05). 

 

 

 

 

 


