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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Pengamatan 

Hasil penelitian kualitas daging kelinci peranakan New 

Zealand White yang diberi perlakuan bentuk konsentrat 

berbeda ditinjau dari WHC, kolesterol, warna dan keempukan 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Data Hasil Uji Kualitas Daging Kelinci Peranakan  

              New Zealand White 
No Variabel P1 P2 P3 P4 

1 WHC (%) 51,15 ±8,88b 50,01±11,42b 28,96±5,88a 37,20±4,78ab 

2 Kolesterol 

(mg/100 gr) 159,5±0,55 158,83±0,75 158,32±0,59 158,96±0,80 

3 Warna     

 L* 36,22±0,21 36,23±0,51 35,34±0,94 34,29±3,50 

 a* 15,01±1,35 14,27±1,34 13,24±0,75 15,21±1,13 

 b* 9,25±0,24 9,07±0,13 9,26±0,58 8,55±0,35 

4 Keempukan (N) 
2,80±0,32a 3,40±0,47b 3,70±0,54b 3,58±0,46b 

Ket : 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).  

 

4.2.1 WHC (Water Holding Capacity) 

 Hasil analisis ragam pada Lampiran 1. menunjukkan 

bahwa penggunaan bentuk pakan konsentrat yang berbeda 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,01) 

terhadap nilai WHC daging. Perbedaan pengaruh yang nyata 

terhadap nilai WHC diduga disebabkan oleh perbedaan 

kecernaan diantara keempat bentuk pakan konsentrat di dalam 
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saluran pencernaan sekaligus akan mempengaruhi tingkat 

penyerapan nutrisi yang berhubungan dengan lemak 

intramuskular yang pada akhirnya akan menentukantingkat 

daya ikat air daging (soeparno, 2005). 

 Uji nilai WHC daging pada tiap perlakuan ditunjukkan 

pada Tabel 4. Nilai tertinggi didapat pada perlakuan P1 yaitu 

penggunaan konsentrat bentuk pelet dengan nilai rata-rata 

51,15 ± 8,88, diikuti berturut-turut pada perlakuan P2, 

konsentrat bentuk crumble yang mempunyai rata-rata 50,01 ± 

11,42, perlakuan P4 yaitu penggunaan konsentrat bentuk pasta 

37,20 ± 4,78 dan terendah pada perlakuanP3 yaitu penggunaan 

konsentrat bentuk mash dengan rata-rata 28,96 ± 5,88. Hasil 

nilai WHC daging kelinci pada penelitian jauh dibawah atau 

lebih baik dari pendapat putra dan Budiana (2007) yang 

menyebutkan bahwa daya ikat air daging kelinci berkisar 60-

63%. 

 WHC atau Water Holding Capacityadalah 

kemampuan daging untuk mengikat airnya atau air yang 

ditambahkan selama ada pengaruh kekuatan dari luar yang 

merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas dan 

daya terima daging oleh konsumen. Menurut Lawrie (2003), 

kapasitas mengikat air sangat mempengaruhi penampilan 

daging sebelum dimasak yaitu sifat-sifatnya selama dimasak 

dan juiceness-nya pada saat dikunyah.Air yang terikat di 

dalam otot dapat dibagi menjadi tiga komponen air, yaitu air 

yang terikat secara kimiawi oleh protein otot sebesar 4-5% 

sebagai lapisan monomolekuler pertama, air terikat agak 

lemah sebagai lapisan kedua dari molekul air terhadap grup 

hidrolifik, sebesar 4% dan lapisan kedua ini akan terikat oleh 

protein bila tekanan uap air meningkat. Lapisan ketiga adalah 

molekul-molekul air bebas diantara molekul protein, 
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berjumlah kira-kira 10%. Jumlah air terikat pertama dan kedua 

adalah bebas dari perubahan molekul yang disebabkan oleh 

denaturasi protein daging, sedangkan lapisan ketiga akan 

menurun apabila protein daging mengalami denaturasi 

(Soeparno, 2005) 

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. Diantara keempat perlakuan bentuk konsentrat, 

terlihat bahwa kelinci yang mendapat pemberian pakan bentuk 

pelet menghasilkan nilai WHC yang paling tinggi. Hal ini 

berhubungan dengan luas permukaan partikel dan ukuran 

partikel bentuk pakan terhadap proses penyerapan nutrisi 

pakan dalam saluran pencernaan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Nugroho dkk. (2012), yang menyatakan bahwa 

kecernaan jenis konsentrat berkaitan dengan lama waktu pakan 

menempati saluran pencernaan. pakan dalam bentuk pelet 

akan lebih lama tinggal dalam saluran pencernaan karena 

diperlukan waktu untuk memecah butiran-butiran pelet yang 

masuk ke dalam saluran pencernaan kelinci. Sementara pada 

pakan dalam bentuk crumble, mash dan pasta karena 

bentuknya yang lebih kecil dan halus, maka waktu yang 

diperlukan untuk mengecilkan partikel hanya sebentar. Pakan 

yang lebih lama berjalan di dalam saluran pencernaan akan 

mengalami penyerapan nutrien yang lebih baik dari pada 

pakan yang sebentar melewati saluran cerna, yaitu pada usus 

halus dimana terjadinya penyerapan sari-sari makanan oleh 

villi yang berada pada dinding usus. Pakan yang lebih lama 

berada dalam usus akan lebih lama bersinggungan dengan villi 
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usus, akibatnya nutrien yang dapat dicerna menjadi lebih 

banyak dari pada makanan yang hanya sebentar berada dalam 

usus halus.Lama pakan dalam saluran pencernaan 

berhubungan langsung dengan kualitas penyerapan nutrisi 

pakan termasuk didalamnya adalah protein. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Hamiyati, dkk. (2013) menyatakan bahwa 

perbedaan nilai WHC dipengaruhi oleh kandungan protein dan 

karbohidrat daging. kandungan protein daging yang tinggi 

akan diikuti dengan semakin tingginya daya mengikat air. 

Abdollahi et al. (2013), menambahkan bahwa 

pemberian pakan dalam bentuk pelet secara nyata dapat 

meningkatkan konsumsi pakan yang berakibat pada 

meningkatnya kualitas karkas. Saffle dan Blatzler (1959) 

dalam Soeparno (2005) menyatakan bahwa kualitas karkas 

berhubungan erat dengan lemak intramuskular yang akan 

mempengaruhi kualitas daya ikat air. Kandungan lemak 

intramuskular yang tinggi pada otot akan cenderung memiliki 

daya ikat air yang tinggi. Hubungan antara lemak 

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. 

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 dalam mengikat air 

dan begitupula sebaliknya, semakin rendah nilai pH daging 
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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. 

4.2.2 Kadar Kolesterol Daging 

Hasil analisis ragam pada Lampiran 2. Menunjukkan 

bahwa penggunaan bentuk pakan konsentrat yang berbeda 

memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap 

kadar kolesterol daging. Pengaruh yang tidak nyata terhadap 

kadar kolesterol daging diduga disebabkan oleh jenis spesies, 

jenis kelamin, ransum dan lingkungan yang sama membuat 

kemampuan mengabsorpsi lemak relatif sama, sehingga 

kecepatan sintesis kolesterol didalam tubuh juga relatif sama 

(Herper et al, 1979). 

Uji kadar kolesterol daging pada tiap perlakuan 

ditunjukkan pada Tabel 4. Nilai tertinggi didapat pada 

perlakuan P1 yaitu penggunaan konsentrat bentuk pelet dengan 

nilai rata-rata 159,5±0,55, diikuti secara berturut-turut pada 

perlakuan P4, konsentrat bentuk pastayang mempunyai rata-

rata 158,96 ± 0,80, perlakuan P2 yaitu penggunaan konsentrat 



42 
 

bentuk crumble158,83 ± 0,75 dan terendah pada perlakuanP3 

yaitu penggunaan konsentrat bentuk mash dengan rata-rata 

158,32 ± 0,59. Angka initelah sesuai dengan pendapat 

Mulyati, (2015) yang merekomendasikan konsumsi kolesterol 

bagi tubuh yaitu kurang dari 200 mg/ hari. Meskipun 

menunjukkan hasil yang berbeda, keempat perlakuan tidaklah 

memberikan berbedaan kadar kolesterol secara signifikan. 

Hasil pengujian kadar kolesterol daging pada penelitian telah 

sesuai dengan pendapat Masanto dan Agus (2010) yang 

menyatakan bahwa kadar kolesterol daging kelinci sekitar 164 

mg/100 g, lebih rendah jika dibandingkan dengan daging 

ayam, daging sapi, daging domba dan daging babi sekitar 220-

250 mg/100 g daging. 

Ismoyowati dan Sumarmono (2011), menyebutkan 

bahwa kolesterol penting sebagai komponen struktural 

membran dan prekursor untuk sintesis hormon steroid, vitamin 

D dan asam empedu. Deposisi kolesterol dalam daging 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor genetik 

(kemampuan sintesis kolesterol), nutrien dan obat-obatan. 

Menurut Wijaya et al. (2013), kemampuan sintesis kolesterol 

dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan (pakan). 

Kolestrol tubuh berasal dari dua sumber yang keduanya dalam 

tubuh tidak dapat dibedakan, yaitu kolesterol eksogen yang 

merupakan kolesterol bersumber dari makanan dan kolesterol 

endogen yang merupakan kolesterol yang bersumber dari hasil 

produksi sendiri oleh tubuh (Muchtadi, 1993 dalam Rahmat 

dan Wiradimaja, 2011). Herper et al. (1979) 

menambahkan,kandungan kolesterol di dalam darah sebesar 

5% berasal dari kolesterol yang terdapat dalam bahan pakan 

dan 80% berasal dari kolesterol yang disintesis oleh hati. Oleh 
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karena itu tinggi dan rendahnya kolesterol dalam tubuh 

dipengaruhi oleh kecepatan sintesis kolesterol di dalam tubuh. 

Sintesis kolesterol dalam tubuh adalah melalui jalur 

asetil koenzim A. Pembentukan kolesterol melalui jalur asetil 

koenzim A tergantung pada kandungan kolesterol makanan 

yang dikonsumsi dan disebut biosintesis kolesterol de-novo. 

Ketika intake kolesterol dari makanan rendah, biosintesis de-

novo memproduksi kolesterol untuk mendukung berbagai 

proses biologis dalam tubuh yang membutuhkan kolesterol 

(Ponte et al., 2004). Biosintesis kolesterol terjadi dalam hati 

dan usus, demikian juga jika jumlah kolesterol dalam makanan 

meningkat maka sintesis kolesterol dalam usus dan hati 

menurun (Ravnskov, 2003; Piliang & Djojosoebagio, 

2006).Jumlah kolesterol dalam sel di dalam tubuh manusia dan 

hewan diatur oleh faktor luar sel, seperti jumlah kolesterol 

bebas atau terikat dalam lipoprotein di luar sel, persediaan 

asam lemak bebas dan adanya hormon tertentu dan faktor di 

dalam sel, seperti kegiatan sistem enzim yang berperan dalam 

sintesis kolesterol dan yang berperan dalam katabolisme 

kolesterol, jumlah persediaan terpenoida, lanosterol dan 

skualen sebagai prekursor sintesis kolesterol, jumlah hasil 

metabolisme kolesterol, adanya pengangkutan kolesterol atau 

derivatnya keluar dari sel dengan mekanisme transport aktif 

melalui membran dan pengaruh viskositas membran.  

Bila dalam kondisi tertentu jumlah kolesterol melebihi 

keadaan normal, berbagai proses akan diaktifkan untuk 

mengimbangi kelebihan kolesterol ini. Pertama, kegiatan 

HMG-Co A reduktase mikrosom dan HMG-Co A sintase 

sitosol dihambat secara terkoordinasi atau secara sendiri-

sendiri, bergantung pada persediaan asam lemak bebas di 

dalam sel. Kedua, laju katabolisme kolesterol akan naik karena 
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adanya rangsangan terhadap kegiatan enzim 7 α-hidroksilase. 

Ketiga, aktivitas asil CoA–kolesterol asil transferase 

dirangsang sehingga kolesterol yang berlebih diubah oleh 

asam lemak bebas menjadi senyawa esternya, yang kemudian 

disimpan dalam sitoplasma. Keempat, biosintesis reseptor 

lipoprotein ditahan, jadi produksi molekul reseptor berkurang 

sehingga roses pengambilan LDL oleh sel menjadi berkurang. 

Kelima, makin banyak kolesterol diangkut dalam membran 

menyebabkan derajat keteraturan lapis lipid berganda dari 

membran bertambah besar sehingga kelulusan membran naik 

dan proses pemasukan lipoprotein (LDL) naik. Keenam, 

proses pengeluaran kolesterol, melalui peningkatannya dengan 

VLDL (Very Low Density Lipoprotein) dari sel hati atau HDL 

(High Density Lipoprotein) dari sel tepi akan naik (Rahmat & 

Wiradimadja, 2011).  

Lemak dan kolesterol selain bermanfaat juga 

merupakan dua hal yang dapat menyebabkan gangguan 

kesehatan. Gangguan kesehatan akibat mengkonsumsi lemak 

dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu: jumlah, jenis, dan kondisi 

lemaknya. Lemak jenuh dan kolesterol dalam jumlah yang 

banyak dapat meningkatkan LDL (Low Density Lipoprotein) 

dan kolesterol darah, sehingga mengakibatkan penyakit 

aterosklerosis dan gangguan jantung. Sebaliknya beberapa 

lemak tidak jenuh justru dapat mengurangi resiko gangguan 

kesehatan (Thohari, Susrini dan Yuniar, 2007). 
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4.2.3. Warna Daging 

 Hasil analisis ragam pada Lampiran 4. menunjukkan 

bahwa penggunaan bentuk pakan konsentrat yang berbeda 

memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap 

warna daging. Hal ini diduga dapat terjadi karena komposisi 

nutrien pakan yang diberikan sama dan jumlah konsumsi 

pakan juga sama.Hal ini sesuai dengan pendapat Lesson dan 

Summer (2000) bahwa pigmentasi pada masa pertumbuhan 

diperoleh dari pigmen pakan, sehingga pakan yang diberikan 

menjadi faktor penentu utama dalam pembentukan warna 

daging yang dihasilkan. Kemungkinan lain adalah pada 

spesies dan jenis kelamin yang sama. Soeparno (2005) 

menjelaskan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

warna diantaranya adalah pakan, spesies, bangsa, umur, jenis 

kelamin, stress, pH dan oksigen. 

Uji nilai warna daging pada tiap perlakuan 

ditunjukkan pada Tabel 4. Nilai tertinggi untuk kategori 

kecerahan warna (L*) didapat pada perlakuan P2penggunaan 

konsentrat bentuk crumble dengan rataan nilai36,23 ± 0,51, 

diikuti berturut-turut pada perlakuan P1 penggunaankonsentrat 

bentuk peletdengan rataan nilai 36,22 ± 0,21, perlakuan 

P3penggunaan konsentrat bentuk mashdengan rataan nilai 

35,34 ± 0,94 dan terendah pada perlakuanP4penggunaan 

konsentrat bentuk pastadengan rataan niali 34,29 ± 3,50. Nilai 

tertinggi untuk kategori kemerahan warna (a*) daging didapat 

pada perlakuan P4 dengan rataan nilai 15,21 ± 1,13, diikuti 

berturut-turut pada perlakuan P1 dan P2 dengan nilai rataan 

15,01±1,35 dan 14,27 ± 1,34 serta terendah pada perlakuan P3 

dengan rataan nilai 13,24 ± 0,27. Sedangkan nilai tertinggi 

untuk kategori kekuningan warna (b*) didapat pada perlakuan 
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P3 dengan rataan nilai 9,26 ± 0,85,diikuti berturut-turut pada 

perlakuan P1 dan P2 dengan rataan nilai 9,25 ± 0,24 dan 9,07 ± 

0,13 serta terndah pada perlakuan P4 dengan rataan nilai 8,55 ± 

0,35. 

Brahmantiyo, Setiawan dan Yamin (2014) 

menyebutkan bahwa Warna merupakan salah satu indikator 

kualitas daging meskipun warna tidak mempengaruhi nilai 

gizi. Warna daging dipengaruhi oleh beberapa faktor antara 

lain faktor pakan, spesies, bangsa, umur, jenis kelamin, stress, 

pH dan oksigen. Penentuan warna tergantung dari konsentrasi 

miogobin. Warna daging tergantung dari tipe molekul 

mioglobin, kondisi kimia, fisik serta komponen lain dalam 

daging. Pengaruh pigmen kromoprotein, hemoglobin, 

sitokrom, flavin dan vitamin B12 relatif sangat kecil, kualitas 

warna tidak mempengaruhi nilai gizi daging, tetapi daging 

yang berwarna kuning cenderung berkualitas rendah. Lemak 

marbling tidak mempengaruhi mioglobin dan hemoglobin, 

tetapi lemak daging segar kadang-kadang berwarna kuning 

karena akumulasi pigmen karotenoid di dalam jaringan. 

Daging kelinci memiliki serat yang halus dan warna 

sedikit pucat, sehingga daging kelinci dapat dikelompokkan ke 

dalam golongan daging berwarna putih seperti halnya daging 

ayam. Sebagaimana pernyataan Lawrie (2005) bahwa daging 

sapi, domba, kambing, babi dan kuda termasuk dalam 

golongan daging berwarnamerah, sedangkan unggas dan 

kelinci termasuk golongan daging berwarna putih. Daging 

putih memiliki kandungan lemak yang rendahdan kandungan 

glikogen yang tinggi (Forrest et al., 1975). Menurut Lawrie 

(2005) bahwa daging putih memiliki serat yang lebih besar, 

mengandung lebih sedikit mioglobin, mitokonria dan enzim 

respirasi yang berhubungan dengan aktivitas otot yang singkat 
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dan cepat dengan frekwensi istirahat yang lebih sering serta 

kandungan glikogenyang tinggi, sedangkan daging merah 

memiliki proporsi besar, serat yang sempit, kaya mioglobin, 

mitokondria, enzim respirasi yang berhubungan dengan 

aktivitas otot yang tinggi dan kandungan glikogen yang 

rendah. Daging putih memiliki keunggulan jika dibandingkan 

dengan daging merah dalam hal kandungan protein yang lebih 

tinggi, kadar lemak dan kolesterol yang lebih rendah. 

4.2.4. Keempukan Daging 

Hasil analisis ragam pada Lampiran 4. dapat 

diketahui bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,05) antara keempat perlakuan pakan terhadap keempukan 

daging, yaitu pada perlakuan P3 lebih tinggi dari pada P4, 

perlakuan P4 lebih tinggi dari pada P2 dan perlakuan P2 lebih 

tinggi dari pada perlakuan P1(Tabel 4). Rataan nilai 

keempukan daging pada P3 (3,70±0,54), P4 (3,58±0,46), P2 

(3,40±0,47) dan P1 (2,80±0,32). Semakin tinggi nilai 

keempukan berarti daging semakin alot dan sebaliknya 

semakin rendah nilai keempukan berarti daging semakin 

empuk. Perlakuan P1 lebih empuk karena dugaan kandungan 

lemaknya yang lebih tinggi.Meskipun memberikan pengaruh 

yang nyata (P<0,05) rataan nilai keempukan pada keempat 

perlakuan termasuk kedalam ketegori sangat empuk. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Lawrie (2003) yang menyebutkan 

bahwa daging yang termasuk dalam kategori sangat empuk 

memiliki daya Warner Blatzler (WB)< 4,15 Kg/cm², daging 

empuk 4,15 - < 5,86 Kg/cm², daging agak empuk 5,86 - < 7,56 

Kg/cm², daging agak alot 7,56 – < 9,27 Kg/cm², daging alot 

9,27 - < 10,27 Kg/cm² dan daging sangat alot ≥ 10,97 Kg/cm².  
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Surnyanata,  dkk (2014), menyatakan 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 lunak. Hal 

ini kemungkinan dapat terjadi karena perbedaan bentuk pakan 

konsentrat menyebabkan perbedaan daya cerna dan 

penyerapan nutrien terutama protein dan TDN pakan oleh 

tubuh ternak. Sesuai dengan pendapat Ogbu et al  (2014), yang 

menyatakan bahwa sifat fisik dan kimia merupakan faktor 

yang menentukan palatabilitas pakan ternak, bahkan untuk 

pakan dengan kandungan yang sama, bentuk penampilan 

pakan telah terbukti mempengaruhi palatabilitas dan 

konsumsi. Meningkatnya konsumsi nutrien, terutama energi 

berdampak pada meningkatnya persentase lemak 

intramuskular, sehingga ikatan-ikatan serabut otot menjadi 

longgar dan daging menjadi lebih empuk. Sebaliknya ternak 

yang memiliki daya cerna dan penyerapan nutrien pakan oleh 

tubuh tenak yang rendah, berdampak pada meningkatnya 

pembentukan kolagen dan daging yang dihasilkan menjadi 

lebih alot (Bailey dan Ligh, 1989 dalam Ngadiyono, Murdjito, 

Agus dan Supriyana, 2008). Komponen yang sangat 

menentukan keempukan daging adalah jaringan ikat, serabut 

otot dan lemak intramuskular (marbling). Semakin tinggi 

marbling, daging akan lebih empuk karena ikatan-ikatan 

antara serabut otot lebih longgar dan mudah putus (Browning 

et al., 1990 dalam Ngadiyono, Murdjito, Agus dan Supriyana, 

2008). 

Perbedaan keempukan daging diantara keempat 

perlakuan, selain dipengaruhi oleh pakan juga dipengaruhi 
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oleh perbedaan aktivitas ternak sebelum dipotong serta nilai 

pH daging postmortem.Aberle, et al. (2001), menyatakan 

bahwa keempukan dipengaruhi oleh jaringan ikat didalam 

otot. Otot yang lebih banyak digerakkan selama ternak 

masihhidup memiliki memiliki keempukan yang kasar begitu 

juga sebaliknya otot yang kurang digerakkan memiliki 

keempukan lebih halus. Lawrie dan Ledward (2006), 

menambahkan ternak yang banyak bergerak saat proses 

pemotongan akan menghasilkan struktur daging yang keras 

sebab pada saat proses rigormortis terjadi proses pemendekan 

otot, sehingga menghasilkan keempukan daging yang lebih 

keras. Pengaruh pH daging terhadap keempukan daging 

bervariasi. Daging dengan pH tinggi mempunyai keempukan 

yang lebih tinggi dari pada daging dengan pH rendah 

(Soeparno, 2005). Lawrie (2003), menambahkan daging yang 

pHnya tinggi (lebih besar dari 6,0) dan lebih empuk dari pada 

daging yang pHnya rendah, biasanya mengandung jus yang 

lebih banyak atau memiliki daya ikat air yang tinggi. Kadarsih 

(2004) menyebutkan bahwa hubungan antara pH dengan WHC 

yaitu dalam keadaan pH rendah karena banyaknya asam laktat, 

maka gugus reaktif protein berkurang dan menyebabkan 

semakin banyaknya air daging yang lepas, sehingga WHC 

daging turun. Riyanto (2004) menambahkan bahwa daya ikat 

air akan meningkat jika nilai pH daging meningkat. Hal ini 

disebabkan karena rendahnya nilai pH daging mengakibatkan 

struktur daging terbuka sehingga menurunkan daya ikat air, 

dan tingginya nilai pH daging mengakibatkan struktur daging 

tertutup sehingga daya ikat air tinggi. 
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