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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Karakteristik Ayam Pedaging 

      Ayam pedaging merupakan jenis ras unggulan hasil 

persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya 

produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging 

ayam, serta pemeliharaannya juga relatif singkat untuk dapat 

dipanen (Kusuma, 2005). Strain yang banyak beredar 

dipasaran adalah super 77, Tegel 70, ISA, Kim cross, Lohman, 

Tatum, Indian river, Hybro, Cornish, Brahma, Hypeco-Ayam 

pedaging, Ross, H&N, Sussex, dan Bromo (Rangga, 2011). 

Strain ayam pedaging unggul yang ada di Indonesia adalah 

Lohmann. Ciri-ciri dari strain Lohman adalah warna bulu 

putih, kulit kuning, jengger merah terang serta berkaki pendek 

dan besar. Berat badan 2,1 kg untuk ayam jantan dan 1,8 untuk 

ayam betina dapat dicapai dalam waktu 35 hari, yang lain yaitu 

pertumbuhan bulu lambat (slow feathering), karena nutrisi 

yang ada digunakan untuk pertumbuhan daging terlebih dahulu 

(Putra, 2015) 

Ayam pedaging memiliki sifat-sifat yang menguntungkan, 

baik bagi para peternak maupun para konsumen. Sifat baik 

yang dimiliki ayam pedaging adalah dagingnya empuk, kulit 

licin dan lunak, tulang dada dan rawan belum membentuk 

tulang yang keras, ukuran badan besar, dengan bentuk dada 
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yang lebar, padat dan berisi, efisiensi terhadap pakan cukup 

tinggi dan sebagian besar dari makanan diubah menjadi 

daging, serta pertumbuhan atau pertambahan berat badan 

sangat cepat. 

      Pemeliharaan ayam pedaging dibagi menjadi menjadi 2 

masa pemeliharaan yaitu periode starter dengan umur 1-3 

minggu dan periode finisher dengan umur lebih dari 3 minggu. 

Keunggulan ayam pedaging dapat dijual sebelum umur 8 

minggu. Leeson and Summers (1980) menambahkan bahwa 

pertumbuhan yang cepat serta dapat dipanen dalam jangka 

waktu yang singkat, ayam pedaging ini sangat diminati oleh 

peternak untuk memulai usahanya, selain itu dilihat dari segi 

genetisnya ayam pedaging ini sangat baik untuk 

dikembangbiakkan  untuk diambil dagingnya. Istilah ayam 

pedaging digunakan untuk menyebut strain ayam hasil 

budidaya yang memiliki karakteristik ekonomi, siap dipotong 

pada usia muda dan mampu menghasilkan daging dengan 

protein yang tinggi. 

 

2.2 Daging Ayam 

Daging didefinisikan semua jaringan hewan dan semua 

produk hasil pengolahan jaringan-jaringan tersebut yang sesuai 

untuk dimakan serta tidak menimbulkan gangguan kesehatan 

bagi yang memakannya. Daging sebagai sumber protein 
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hewani memiliki nilai hayati (biological value) yang tinggi, 

mengandung 19% protein, 5 % lemak, 70 % air, 3,5 % zat-zat 

non protein dan 2,5 % mineral dan bahan-bahan lainnya 

(Forrest et al., 1975) 

Komposisi daging menurut (Lawrie, 2003) terdiri atas 75 

% air, 18 % protein, 3,5 % lemak dan 3,5 % zat-zat non protein 

yang dapat larut. Komposisi kimia daging terdiri atas 70 % air, 

20 % protein, 9 % lemak dan 1 % abu. Jumlah ini akan 

berubah bila hewan digemukkan yang akan menurunkan 

persentase air dan protein serta meningkatkan persentase 

lemak. Sirkulasi darah yang berhenti setelah ternak dipotong 

akan menyebabkan terhentinya fungsi darah sebagai 

pembawah oksigen, sehingga respirasi terhenti dan 

berlangsung proses glikolisis an aerob. Proses pemotongan 

dibagi menjadi 3 fase, yaitu : fase pre rigor, rigormortis dan 

post rigor (Forrest et al., 1975). Daging pada fase pre rigor 

memiliki karakteristik daging yang lentur dan lunak, kemudian 

terjadi perubahan-perubahan, yaitu menjadi kaku, hal ini 

disebabkan bersatunya aktin dan miosin membentuk 

aktomiosin, kekakuan otot setelah pemotongan disebut dengan 

rigormortis. 

Jaringan otot hewan pada saat masih hidup mempunyai pH 

pada kisaran 7,2 sampai 7,4, dan akan menurun setelah 

pemotongan, karena mengalami glikolisis dan dihasilkan asam 
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laktat yang akan mempengaruhi pH. Rata-rata pH awal otot 

dada ayam pedaging 7,09 kemudian menurun menjadi 5,94 

yaitu pada enam jam postmati. Daging sebagian besar 

merupakan otot yang terdiri dari bermacam-macam protein, 

myofibril, protein non nitrogen yang menyebabkan berbeda 

dengan jaringan lain. Komposisi daging adalah protein 18 %, 

non-protein 1,5 %, lemak 3 %, glikogen 1 %, mineral 1,5 %, 

air 75,5 % (Soeparno, 2005). 

 

2.3 Probiotik 

      Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan daya tahan 

tubuh ternak seperti dengan menambahkan feed additive, 

termasuk didalamnya obat-obatan atau antibiotik sintetis 

seperti amoxicillin, tetracycline, nitrofuran, penicillin, dll. 

Kandungan Feed additive dalam unggas terdiri dari vitamin, 

mineral, antibiotik, dan faktor lain seperti hormon 

pertumbuhan yang digunakan untuk meningkatkan  

pertumbuhan ayam pedaging. Keuntungan penggunaan 

antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan (growth promoter) 

diantaranya meningkatan produksi dan efisiensi penggunaan 

pakan. Kerugian penggunaan antibiotik selain dapat 

menimbulkan resistensi terhadap  antibiotik tertentu dan juga 

residu yang tersisa pada produk-produk peternakan (Juariah, 

2008). Beberapa feed additive seperti hormon dan antibiotik 
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(antibiotic growth promotor atau AGP) telah dilarang 

penggunaannya di negara maju termasuk indonesia, karena 

terkait dengan isu global peternakan unggas saat ini, yaitu 

keamanan pangan hewani dari adanya cemaran dan residu 

yang berbahaya bagi konsumen, maka para ahli mulai mencari 

penggantinya yang difokuskan pada bahan-bahan alami, 

seperti mikroba.  

Kelompok dari mikroba-mikroba tersebut diberi istilah 

probiotik, yaitu mikroba yang menguntungkan. Menurut 

Kompiang (2009) menyatakan bahwa Probiotik adalah suatu 

bahan pakan tambahan yang mengandung mikroba hidup yang 

digunakan untuk mengatur keseimbangan mikroba dalam 

saluran pencernaan. Penggunaan probiotik bukan merupakan 

hal yang baru dalam dunia peternakan. Fungsi zat aditif ini 

tidak jauh berbeda dengan fungsi utama antibiotik yaitu 

mengatur komposisi mikroba dengan menekan mikroba 

patogen dalam saluran pencernaan, meningkatkan tanggap 

kebal terhadap serangan penyakit dan mempunyai efek nutrisi. 

Pemberian probiotik mampu meningkatkan bobot badan ayam 

pedaging (Revington, 2002). 

      Probiotik mempunyai beberapa efek yang menguntungkan 

apabila digunakan sebagai pakan. Keuntungan probiotik adalah 

kemampuannya untuk mencegah reaksi bakteri patogen, 

mensuplai enzim untuk membantu mencerna beberapa bahan 
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makanan, detoksikasi beberapa komponen makanan yang 

merugikan, dan merangsang aktivitas peristaltik usus. 

Lactobacillus merupakan kelompok bakteri asam laktat, yang 

memiliki karakteristik membentuk asam laktat sebagai produk 

akhir dari metabolisme karbohidrat. Lactobacillus adalah 

bakteri gram positif yang tidak membentuk spora, bersifat 

fermentatif, anaerob, asidofilik serta membutuhkan 

karbohidrat, asam amino, peptida, asam lemak dan vitamin 

untuk hidupnya. 

Probiotik adalah suatu bahan pakan tambahan yang 

mengandung mikroba hidup yang digunakan untuk mengatur 

keseimbangan mikroba dalam saluran pencernaan. Penggunaan 

probiotik bukan merupakan hal yang baru dalam dunia 

peternakan. Fungsi zat aditif ini tidak jauh berbeda dengan 

fungsi utama antibiotik yaitu mengatur komposisi mikroba 

dengan menekan mikroba patogen dalam saluran pencernaan, 

meningkatkan tanggap kebal terhadap serangan penyakit dan 

mempunyai efek nutrisi (Revington, 2002).  

Probiotik adalah suatu mikroba hidup yang diberikan 

sebagai suplemen pakan, memberikan keuntungan bagi induk 

semang dengan cara memperbaiki keseimbangan populasi 

mikroba usus bahwa probiotik efektif bila mampu bertahan 

dengan baik dalam beberapa kondisi lingkungan dan tetap 

hidup dalam beberapa bentuk kemasan. Karakteristik probiotik 
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yang efektif adalah dapat dikemas bentuk hidup dalam skala 

industry, stabil dan hidup pada kurun waktu penyimpanan 

lama dan kondisi lapangan, bisa bertahan hidup di dalam usus 

dan menguntungkan bagi ternak (Jaelani, Gunawan, dan 

Syaifuddin, 2014).  

      Pemberian probiotik pada unggas sudah mulai 

dikembangkan sebagai suatu cara untuk membantu 

meningkatkan performa produksi ternak unggas. Probiotik 

yang banyak digunakan adalah bakteri dari golongan 

Lactobacillus sp. “Probiolac” (produksi Intervet, Salem India) 

terdiri dari Lactobacillusacidophilus, Lactobacillus 

casei,Bifidobacterium bifidum, Aspergillus 

oryzae,Streptococcus faecium dan Torulopsis spp (Panda et al., 

2003).  

2.3.1 Mekanisme Kerja Probiotik 

Beberapa mekanisme kerja probiotik, antara lain adalah : 

1. Melekat dan berkolonisasi dalam saluran pencernaan. 

Kemampuan probiotik dalam bertahan hidup pada saluran 

pencernaan adalah sesuatu yang diinginkan, dengan tahap 

pertama untuk berkolonisasi, yang nantinya akan dimodifikasi 

untuk sistem imunitas. Probiotik akan berkembang dengan 

baik yaitu dengan menempel pada sel-sel dengan harapan 

mikroba-mikroba patogen seperti eshericiacoli, salmonella 
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thyphimurium akan tereduksi didalam sel induk inang 

(McNaught and MacFie, 2001), pada bagian tembolok, 

proventiculus, dan gizzard jumlah mikroba yang hidup dalam 

kondisi anaerob lebih sedikit karena terdapat oksigen masuk 

bersamaan pakan yang sedang dikonsumsi oleh ayam, 

dilanjutkan pada bagian usus kecil yang banyak terdapat 

bakteri anaeron fakultatif, seperti Lactobacillus, Streptococci, 

Bifidobacterium spp., Bacteroides spp., dan Clostridia spp., 

dengan level 10
4
-10

8
 CFU. Saluran pencernaan dibagian kolon 

dan usus besar merupakan tempat yang paling banyak dihuni 

mikroba anaerob fakultatif dengan jumlah 10
10

-10
13

 CFU 

(Hananto, 2012). 

      Mikroflora indigenous saluran pencernaan memiliki 

kemampuan dalam menghambat kolonisasi bakteri yang tidak 

menguntungkan, aktivitas tersebut disebut sebagai CE 

(competitive exclusion). Kejadian kompetisi probiotik dengan 

mikroba patogen diketahui dari koleksi mikroba pada caecum 

anak ayam dengan perlakuan native mikroflora, menunjukkan 

Salmonella dan E. coli dengan jumlah yang lebih kecil 

dibandingkan dengan anak ayam tidak mengalami perlakuan 

native mikroflora   ( Soeharsono, 2010) 

2. Kompetisi untuk mendapatkan nutrien 

Nutrien akan didapatkan melalui proses pelekatan pada 

epitel usus, bakteri asam laktat yang telah tumbuh dan 
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membentuk suatu koloni akan membutuhkan nutrien yang 

sebenarnya juga dibutuhkan oleh mikroba patogen. Proses ini 

mikroba asam laktat dan mikroba patogen akan terjadi 

kompetisi nutrien yang terdapat di dalam usus. Mikroba asam 

laktat juga akan menghasilkan metabolit yang berfungsi 

sebagai penghambat pertumbuhan mikroba patogen 

(Soeharsono, 2010). Terdapat dua macam populasi mikroba 

pada saluran pencernaan, antara lain autochonous dan 

allocthonous. Autochonous  adalah bakteri yang berkoloni 

disaluran pencernaan itu sendiri, sedangkan allocthonous 

adalah bakteri yang berasal dari luar tubuh ternak dan hidup di 

dalam saluran pencernaan. Bakteri autochonous dan 

allocthonous  dalam probiotik memiliki beberapa tempat untuk 

berkolonisasi yaitu pada permukaan enterocytes, permukaan 

epitel sekum, permukaan epitel kolon. Digesta yang kaya akan 

nutrisi dan air akan memberikan lingkungan ideal untuk 

perkembangan mikroba probiotik pada saluran pencernaan 

(Hananto,  2012). 

Patterson and Burkholder (2003) menambahkan bahwa 

terjadinya kompetisi antara mikroba probiotik sebagai 

penghambat mikroba patogen untuk mendapatkan substrat 

bahan makanan yang nantinya akan difermentasi. Substrat 

sangat digunakan untuk tumbuh kembangnya probiotik yang 

ada disaluran pencernaan. Sejumlah mikroba probiotik akan 
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menghasilkan senyawa  untuk membantu proses pencernaan 

substrat bahan makanan tertentu dalam saluran pencernaan 

yang disebut enzim. Mikroba-mikroba probiotik penghasil 

asam laktat dari spesies Lactobacillus sp. yang akan 

menghasilkan enzim selulase yang membantu proses 

pencernaan. Enzim ini dapat memecahkan serat kasar pada 

saluran pencernaan yang sukar dicerna pada ternak unggas. 

Soeharsono (2010) menambahkan bahwa mikroba probiotik 

yang terdiri dari strain lactobacillus sp., Bifidobacterium, dan 

Streptococcus. Lactobacilli merupakan strain bakteri yang 

berasal dari mikroflora yang ada dimanusia, yang merupakan 

bagian dari ekosistem usus dengan jumlah yang berfariasi. 

3. Pengaktifan Respon Imun 

Probiotik merupakan mikroba hidup yang bersifat patogen 

dengan mekanisme kerja yaitu : a) translokasi yang artinya 

mendesak keluar pada mikroba non indegenous  keluar seperti 

mikroba dan menggantikan dari ekosistem saluran pencernaan, 

karena probiotik berasal dari mikroba indigenous yang mana 

proses translokasi merupakan hal alamiah dalam ekosistem 

usus. b) induksi aktif dari respon imunologik. Kerja probiotik 

adalah melalui mekanisme kompetisi antara mikroflora yang 

baik dan yang jahat (Soeharsono, 2010). 

Penggunaan probiotik pada ternak unggas telah dinyatakan 

dapat menurunkan aktivitas urease , dengan enzim yang telah 
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bekerja menghirolisis urea utuk menjadi ammonia yang 

nantinya ammonia akan berkurang setelah ditambahkan 

dengan probiotik. Kusus bakteri Lactobacillus sp. yang banyak 

digunakan sebagai bahan untuk fermentasi agensia probiotik. 

Konsumsi sel hidup dari Lactibacillus sp. dan Bifidobacterium 

diyakini dapat menstimulasi terjadinya keseimbangan mikroba. 

Keseimbangan mikrobiota dibutuhkan agar hewan dapat hidup 

dengan sehat pada ekosistem saluran pencernaan. Menurut 

(Sunarti dan Sukamto, 2015) bahwa Lactobacillus sp. dalam 

siklus hidupnya membutuhkan beberapa vitamin yang 

termasuk dalam vitamin B12, maka adanya khamir dapat 

mendukung akan pertumbuhan  Lactobacillus sp. 

Probiotik yang mengandung mikroba hidup seperti 

Lactobacillus Bulgaricus dan Streptococcus Thermophilus 

akan memperbaiki keseimbangan mikroba dalam saluran 

pencernaan, serta kandungan asam laktatnya juga cukup besar. 

Asam laktat ini akan menurunkan kadar pH dan menghambat 

pertumbuhan mikroba patogen, membantu aktifitas lambung 

dengan merangsang  gerak peristaltik yang dapat memperbaiki 

serta meningkatkan metabolisme. 

 

2.4 Karakteristik Karkas Ayam Pedaging 

Karkas merupakan hasil utama yang diharapkan dalam 

usaha peternakan ayam pedaging, oleh karena itu akan 
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semakin tinggi persentase karkas, maka akan semakin tinggi 

pula daging yang dihasilkan. Memperoleh hasil karkas yang 

tinggi diperlukan pakan yang berkualitas dan mengandung 

semua nutrisi yang cukup seimbang. 

Karkas merupakan bagian tubuh yang sangat menentukan 

dalam produksi ayam pedaging. Karkas ayam pedaging adalah 

bagian tubuh setelah dilakukan penyembelihan secara halal, 

pencabutan bulu dan pengeluaran jeroan, tanpa kepala, leher, 

kaki, paru-paru dan ginjal. Produksi karkas berhubungan erat 

dengan bobot badan dan memiliki bobot badan yang 

bervariasi. Pembagian bobot karkas adalah sebagai berikut : 

ukuran kecil 0,8-1,0 kg, ukuran sedang  1,0-1,2 kg dan ukuran 

besar 1,2-1,5 kg. 

Bobot karkas dapat dipengaruhi oleh faktor genetik 

maupun faktor lingkungan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

(Hartono, Iriyanti, dan Santosa, 2013) yang menyatakan faktor 

genetik dan faktor lingkungan dapat mempengaruhi laju 

pertumbuhan dan komposisi tubuh yang meliputi distribusi 

berat komposisi kimia komponen karkas. Faktor komposisi 

karkas antara lain faktor fisiologi dan nutrisi. Umur, berat 

hidup, dan laju pertumbuhan juga dapat mempengaruhi 

komposisi karkas. 

Klasifikasi karkas berdasarkan pemotongannya meliputi 

karkas-karkas utuh, potongan separuh (halves) karkas dibagi 
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menjadi dua potongan sama besar, potongan seperempat 

(quartes) karkas dibagi menjadi empat potong sama besar, 

Debone yaitu karkas ayam pedaging tanpa tulang atau tanpa 

kulit dan tulang. Potongan komersial meliputi dada, sayap, 

punggung, pangkal paha dan paha.  

Persentase karkas juga merupakan faktor penting untuk 

menilai produksi dari hewan pedaging. Produksi daging 

umumnya dinilai dengan menggunakan persentase karkas. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi persentase bobot karkas 

adalah bobot hidup, karena bobot karkas merupakan 

perbandingan antara bobot karkas dengan bobot hidup, 

sehingga bobot hidup yang besar maka diikuti pula oleh bobot 

karkas yang besar pula (Ihsan, 2006) 

2.4.1 Persentase karkas 

Bobot karkas diperoleh dengan menimbang karkas yang 

dihilangkan bulu, kaki, kepala, leher dan organ dalam (jantung, 

hati, gizzard, limfa) kecuali paru-paru dan ginjal. (Resnawati, 

2004) menyatakan persentase karkas berkisar 68 - 71,8 % dari 

bobot hidup. Karkas Ayam pedaging adalah daging bersama 

tulang ayam bersama pemotongan, setelah dipisahkan dari 

kepala sampai batas pangkal leher dan dari kaki sampai batas 

lutut serta dari isi rongga perut ayam. Rata-rata bobot karkas 

ayam pedaging berkisar antara 65-75% bobot hidup ayam 
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pedaging waktu siap potong. Karkas ayam biasanya dibagi 

menjadi 4 bagian, yaitu dada, paha, punggung, dan sayap. 

Komponen karkas terdiri dari jaringan kulit, tulang, daging dan 

lemak (Soeparno, 2005).  

     Faktor yang mempengaruhi karkas adalah bangsa, jenis 

kelamin, umur, bobot tubuh, hormon dan makanan. Umur 

berpengaruh terhadap bobot karkas yang disebabkan oleh 

perubahan alat-alat tubuh terutama penambahan dari lemak 

karkas. Presentase karkas berhubungan dengan jenis kelamin, 

umur, dan bobot badan. Karkas meningkat seiring dengan 

meningkatnya umur dan bobot badan (Brake et al., 1993). 

      Bobot potong ternak ditentukan oleh bobot hidupnya, 

bobot potong akan berpengaruh terhadap besarnya penimbunan 

lemak tubuh, persentase karkas dan kualitas daging. Kenaikan 

bobot potong cenderung akan meningkatkan persentase karkas, 

yang diikuti dengan kenaikan persentase tulang dan daging 

(Soeparno, 2005). Presentase karkas tidak banyak berpengaruh 

terhadap kualitas karkas namun penting pada penampilan 

ternak sebelum dipotong, semakin berat bobot badan ayam 

pedaging sebelum dipotong maka semakin besar persentase 

karkasnya. Perbedaan persentase karkas pada ayam jantan 

maupun betina tergantung pada tingkat umur masing-masing 

ayam pedaging. Pada bobot hidup yang sama pada ayam 

pedaging ini persentase karkas ayam pedaging betina lebih 
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besar dari pada persentase ayam pedaging jantan. Menurut 

Riyanti (2000) bertambahnya umur ayam akan mengakibatkan 

pula meningkatnya kadar protein pada semua jaringan otot, 

berbeda dengan jaringan kulit  yang semakin menurun. Kadar 

lemak juga akan meningkat dengan sejalannya bertambah 

umur pada ternak. Sebaliknya kadar air dalam jaringan otot 

dan kulit akan menurun seiring bertambahnya umur ternak. 

Menurut (Amrullah, 2003) bagian-bagian tubuh ternak ayam 

pedaging  memiliki rasa yang berbeda. Bagian punggung ayam 

lebih banyak dagingnya dari pada bagian betis yang memiliki 

otot lebih keras. Persentase bobot karkas ayam pedaging 

dengan perbedaan umur potong diperlihatkan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Persentase Karkas dan bagian tubuh Ayam Pedaging 

dengan Perbedaan Umur Potong. 

Bagian tubuh 

(%) 

Persentase karkas dan 

bagian tubuh ayam 

pedaging  

(umur 5 minggu) 

Persentase karkas dan 

bagian tubuh ayam 

pedaging  

(umur 6 minggu) 

 Jantan (%) Betina (%) Jantan (%) Betina (%) 

Karkas 64,6 71,0 73,1 64,4 

Kepala dan leher 6,5 4,8 4,8 4,5 

Kaki 3,3 4,5 3,0 3,7 

Hati 2,6 3,1 2,1 2,7 

Gizzard 4,4 5,6 4,4 4,2 

Jantung 0,6 0,6 0,6 0,4 

Usus 6,6 6,5 4,7 6,1 

Darah 5,4 4,2 1,8 6,1 

Bulu 6,0 9,7 5,5 7,9 

Sumber : Sajidin (2000) 

2.4.2 Persentase Daging dan Tulang 

      Daging didefinasikan sebagai urat daging (otot) yang 

melekat pada kerangka, kecuali urat daging bagian bibir, 

hidung dan telinga yang berasal dari hewan yang sehat 

sewaktu dipotong. Istilah daging biasanya dibedakan dari 

karkas. Perbedaan pengertian daging dengan karkas terletak 

pada kandungan tulangnya. Daging biasanya sudah tidak 

mengandung tulang, sedang karkas adalah daging yang belum 

dipisahkan dari tulang atau kerangkanya. Pakan yang 

berkualitas dan dalam jumlah yang optimal akan berpengaruh 
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baik terhadap kualitas daging (Prayitno dan Suryanto, 2012), 

karena jumlah nutrien yang tersedia berbeda diantara pakan 

dan kualitas pakan yang tersedia berhubungan dengan 

peningkatan atau penurunan konsumsi pakan, sehingga hal ini 

dapat mempengaruhi kualitas daging (Soeparno, 2005). 

Kualitas karkas dan daging dipengaruhi oleh faktor sebelum 

pemotongan, antara lain genetik, bangsa, tipe ternak, jenis 

kelamin, umur, pakan serta otot daging. Komposisi kimia 

daging ayam terdiri dari protein 18,6%, lemak 15,06%, air 

65,95%  dan abu 0,79% (Rizal, 2006). 

Pertumbuhan tulang yang sebenarnya dapat terjadi 

melalui dua proses yaitu enochondral dan intramembranous 

ossification, kemudian diikuti dengan perubahan struktur 

tulang dan perkembangan kerangka. Proses perkembangan 

tulang diawali dengan pembentukan tulang yang merupakan 

peningkatan produksi jumlah substansi dasar sel. Pada waktu 

yang sama ukuran sel meningkat, diperkirakan sebagai suatu 

bentuk polyhedral, selanjutnya melalui jumlah prosesus sel-sel 

yang berdekatan saling dihubungkan. Pada tahap sel-sel 

tersebut diketahui sebagai osteoblast, dan osteoblast menyusun 

permukaan lapisan tulang. Peningkatan ketebalan tulang terjadi 

melalui penambahan lapisan dari matrik yang dihasilkan oleh 

aktifitas osteoblastic. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan tulang yaitu faktor endogeneous (faktor yang 
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dipengaruhi oleh hormon) dan exogeneous (factor yang 

dipengaruhi oleh pakan) (Rose, 1997). Hasil penelitian 

(Santoso, 2002) menunjukkan bahwa ayam pedaging jantan 

dan betina memiliki respon pada laju pertumbuhan tulang yang 

berbeda terhadap program pembatasan. 

2.5  Kualitas Fisik Daging 

Sifat fisik daging biasanya berkaitan erat dengan kualitas 

daging, sebab kualitas daging dapat diartikan sebagai ukuran 

sifat-sifat daging yang dikehendaki dan dinilai oleh konsumen. 

Kualitas daging juga dipengaruhi oleh faktor antemortem dan 

postmortem. Faktor antemortem antara lain lokasi anatomis 

dan fungsi, kedewasaan fisiologis tekstur dan ukuran serabut, 

kebasahan, warna, marbling dan stres. Faktor postmortem 

meliputi laju pendinginan, suspensi karkas, stimulan elektris, 

pelayuan, pembekuan, dan perlakuan fisik dan kimiawi. 

Adapun sifat daging yang berpengaruh terhadap kualitas diatas 

yaitu water holding capacity (), warna (color), kesan jus 

(juiceness), keempukan (terndernes), susut masak (cooking 

loss), cita rasa (flavour), struktur dan tekstur (Nurwantoro dan 

Mulyani, 2003). Kualitas daging juga dipengaruhi oleh jumlah 

nutrisi konsumsi pakan. Jumlah nutrisi yang tersedia berbeda 

diantara pakan. Peningkatan atau penurunan konsumsi pakan 

berhubungan dengan kualitas pakan yang tersedia, sehingga 
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dapat mempengaruhi karakteristik atau kualitas daging. 

Pengaruh dari pakan yang berbeda konsumsi atau kualitasnya 

terhadap kualitas daging bervariasi karena adanya faktor lain 

seperti umur, spesies, bangsa, jenis kelamin, bahan aditif, berat 

karkas, laju pertumbuhan, tipe ternak dan perlakuan sebelum 

dan sesudah pemotongan  

2.5.1 pH Daging 

      Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pH daging 

seperti stres sebelum pemotongan, iklim, tingkah laku, agresif 

atau gerakan yang berlebihan, juga mempunyai pengaruh yang 

besar terhadap penurunan atau habisnya dengan pH yang tinggi 

(lebih besar dari 5,9). Nilai pH daging ini perlu diketahui 

karena pH dagingnya akan menentukan tumbuh dan 

berkembangnya bakteri. Bakteri secara optimal pada pH 

sekitar 7 dan tidak akan tumbuh persis dibawah pH 4 atau 

diatas 9, tetapi pH untuk pertumbuhan optimal ditentukan oleh 

kerja stimulan dari berbagai variabel lain di luar faktor 

keasaman itu sendiri (Lawrie, 2003) 

      Nilai pH daging menurun pasca pemotongan,kemudian pH 

akan mencapai konstan pada beberapa waktu dan akan naik 

lagi pH-nya pada saat kondisi pembusukan. Nilai pH mencapai 

6,7 atau lebih, secara objektif pembusukan telah terjadi dan 

akan terbentuk perubahan bau, warna dan susunan 
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komposisinya. Daging yang telah mengalami kebusukan 

memilik pH sekitar 7. Kenaikan pH pada daging busuk 

diakibatkan penurunan aktifitas mikroba penghasil asam 

karena persediaan glikogen yang semakin terbatas (Laksono, 

Bintoro, dan Mulyani, 2012) 

      Penurunan pH daging terdiri dari 3 pola, yaitu : 

1. Penurunan pH secara normal (penurunan pH yang 

lambat), yaitu dari nilai pH sekitar 7,0-7,2 akan 

mencapai nilai pH menurun secara bertahap dari 7,0 

sampai 5,6-5,7 dalam waktu 6-8 jam postmortem dan 

alan mencapai nilai pH akhir sekitar 5,5-5,6. Nilai pH 

akhir (ultimate pH value) adalah nilai pH terendah 

yang dicapai pada otot setelah pemotongan. 

2. Pola nilai pH PSE atau Pale Soft and Exudative 

(Penurunan pH yang cepat), nilai pH menurun relatif 

cepat sampai sekitar 5,4-5,5 pada jam-jam pertama 

setelah pemotongan dan mencapai nilai pH akhir 5,3-

5,6. 

3. Pola nilai pH DFD atau Dark Firm and Dry 

(penurunan pH yang lambat dan tidak lengkap), nilai 

pH menurun sedikit sekali pada jam-jam pertama 

setelah pemotongan dan tetap relatif tinggi, mencapai 

pH akhir sekitar 6,5-6,8 atau nilai pH akhir dicapai 

diatas 6,2. 
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pH awal diukur pada awal pengukuran setelah pemotongan 

sampai 45 menit sesudah pemotongan. pH akhir kira-kira 24 

jam setelah pemotongan. pH normal daging 5,4-5,8. 

2.5.2 Daya Ikat Air 

      Pengujian daya ikat air merupakan pengujian untuk 

mengetahui seberapa besar daging tersebut mampu mengikat 

air bebas. Daya ikat air (DIA) diukur dengan menggunakan 

metode penekanan (Suryati, Astawan, dan Wresdiyati 2010) 

selain itu menurut (Pearson, 2012) parameter yang dapat 

digunakan untuk melihat daya mengikat air pada daging dapat 

dilakukan  dengan melihat tingkat kelembaban daging, daging 

yang lembab mengindikasikan bahwa daya mengikat daging 

tersebut terhadap air cukup tinggi, sedangkan daging yang 

agak kering mengindikasikan daya mengikat danging telah 

berkurang, hal ini biasanya ditandai dengan penampakan 

warna daging yang agak kehitaman. 

Penurunan nilai daya ikat air oleh protein daging, dan 

pada saat penyegaran kembali (thawing) daging beku, terjadi 

kegagalan serabut otot menyerap kembali semua air yang 

mengalami translokasi atau keluar pada saat penyimpanan 

beku (Lawrie, 2003). Proses pembekuan juga dapat 

meningkatkan kerusakan protein daging, sehingga daya ikat air 

terhadap protein daging akan semakin lemah, yang akan 
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menyebabkan nilai daya ikat air menurun. Tingginya cairan 

yang keluar dari daging menunjukkan bahwa nilai daya ikat air 

oleh protein daging tersebut semakin rendah (Soeparno, 2005). 

Nilai daya ikat air pada daging dipengaruhi oleh susunan jarak 

molekul dari protein miofibril terutama miosin dan serabut-

serabut (filamen-filamen). Kekuatan tarik-menarik antara 

molekul-molekul yang berdekatan dapat mengalami 

penurunan, yang disebabkan oleh kenaikan muatan netto 

negatif diantara muatan protein atau melemahnya ikatan 

hidrogen, dan menyebabkan jaringan protein akan membesar, 

dan lebih banyak air yang terikat oleh protein sehingga akan 

mengakibatkan peningkatan pada nilai daya ikat air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


