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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, 

diperoleh hasil pengaruh pemanfaatan tepung bonggol 

pisang terhadap berat karkas, persentase karkas dan lemak 

abdominal pada ayam pedaging yang dapat dilihat pada 

Tabel 7.  

Tabel 7. Pengaruh Perlakuan Terhadap Berat Karkas, 

Persentase Karkas dan Lemak Abdominal 

Ayam Pedaging  

Perlakuan Variabel pengamatan 

Berat karkas 

(g/ekor) 

Persentase 

karkas (%)* 

Lemak 

abdominal 

(%)** 

P0 1012,25±91,50 63,14±1,46a 2,30±0,23B 

P1 1015,50±92,69 64,27±2,52ab 2,24±0,30B 

P2 1024,75±63,27 61,32±2,81a 1,97±0,31B 

P3 1026,75±102,39 62,75±1,99a 1,93±0,22B 

P4 1115,25±247,36 67,72±3,63b 1,21±0,09A 

Keterangan : a,b Superskip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukan perbedaan pengaruh 

nyata (P<0,05). 
A,B Superskip yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukan perbedaan 

pengaruh sangat nyata (P<0,01). 
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4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Berat Karkas  

Hasil analisis statsistik (Lampiran 3) menunjukan 

bahwa penambahan tepung bonggol pisang di dalam 

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

terhadap berat karkas. Data perhitungan statistik berat 

karkas dapat dilihat pada Tabel 7. Hasil rata-rata berat 

karkas (g/ekor) yang tertinggi hingga yang terendah 

adalah P4 (1115,25±247,36), P3 (1026,75±102,38), P2 

(1024,75±63,27), P1 (1015,5±92,69), P0 (1012,25±91,50). 

Berdasarkan data yang di dapatkan pada Tabel 7 

Pemanfaatan tepung bonggol pisang dapat meningkatkan 

hasil karkas ayam pedaging dikarenakan di dalam 

bonggol pisang mengandung karbohidrat 89,76% yang 

tinggi dan pati dengan partikel tepung yang rapuh hal ini 

akan memudahkan dalam proses pencernaan pada ternak 

unggas. Fungsi utama karbohidrat sebagai sumber energi, 

karbohidrat yang tersusun dari unsur H dan O yang berguna 

bagi sumber energi untuk unggas adalah gula-gula, pati 

(Aswandi, 2016) 

Dewi, Sudjarwo dan Sjofjan (2014) menjelaskan 

bahwa ayam akan cenderung meningkatkan konsumsi 

pakan apabila kandungan energi pakan rendah, sehingga 

diikuti dengan peningkatan berat hidup yang tinggi pula 

dan apabila kandungan energi pakan ditingkatkan maka 

konsumsi pakan akan menurun. Berat hidup yang besar 

akan sejalan dengan berat karkas yang besar pula serta 

sebaliknya. Salam, Fatahilah dan Sunarti (2013) 

menjelaskan bahwa ayam yang diberi pakan dengan 

protein rendah dan enegi yang tinggi akan menghasilkan 

lemak lebih tinggi karena energi yang berlebih dan tidak 
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digunakan akan diubah menjadi lemak sekitaran perut 

(abdominal) serta pembentukan jaringan-jaringan tubuh. 

Penimbunan lemak ini dapat menyebabkan menurunnya 

berat karkas yang dapat dikonsumsi, karena tidak 

termasuk bagian karkas.  

 Aswandi (2016) menyebutkan bahwa karkas 

dikategorikan berdasarkan beratnya yaitu : kecil 0,8 - 1,0 

kg, sedang 1,0 - 1,2 kg, besar 1,2 – 1,5 kg, hasil berat 

karkas pada semua perlakuan termasuk dalam kisaran 

berat antara 1,0 – 1,2 kg yang dapat dikategorikan dalam 

berat sedang. Susunan pakan ayam pedaging dengan 

tambahan tepung bonggol pisang pada mulanya 

mempengaruhi konsumsi pakan ayam pedaging yang 

hasilnya berbeda nyata sedangkan apabila dihubungkan 

dengan berat akhir akan mendapatkan hasil tidak berbeda 

nyata terhadap pakan kontrol. Hasil karkas yang 

didapatkan sangat berpengaruh terhadap hasil berat akhir 

dan sebaliknya, beberapa faktor yang mendukung yang 

mempengaruhi dalam hasil berat karkas sesuai dengan 

pernyataan Resnawati (2004) dalam Subekti, Abbas dan 

Zura (2012) bahwa bobot karkas yang dihasilkan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu umur, jenis 

kelamin, bobot potong, besar dan konformasi tubuh, 

kualitas dan kuantitas ransum, perlemakan, serta strain 

yang dipelihara. 

Karkas yang sering dijumpai dipasar tergolong 

dalam karkas kosong yang berarti hasil pemotongan ayam 

pedaging tanpa darah, bulu, kepala, leher, kaki, organ 

dalam kecuali ginjal dan paru-paru (Indra, Tanwiriah dan 

Widjastuti, 2015). Karkas ayam yang diminati oleh 

konsumen adalah karkas yang memiliki ukuran berat 
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sekitar 1,1 kg sampai 1,5 kg. Konsumen lebih memilih 

ukuran tersebut dikarenakan menganggap bahwa kualitas 

daging dianggap baik yang terdiri dari lemak yang sedikit 

serta tekstur daging yang padat. Berat karkas yang 

berukuran 0,8 kg sampai 1 kg jarang diminati karena 

dipasarkan dalam bentuk utuh sedangkan konsumen di 

Indonesia lebih suka memperolehnya dalam bentuk irisan 

komersil seperti paha, dada, sayap dan lain sebagainya. 

Karkas dengan umuran 1,5- 2 kg juga jarang diminati 

karena menganggap bahwa lemak abdominal yang 

dikandung tinggi dibanding dengan ukuran karkas kecil 

maupun sedang (Pratama, Sukanata dan Parimartha, 

2015). 

Faktor lingkungan berpengaruh terhadap berat 

karkas, faktor lingkungan meliputi suhu lingkungan, 

sistem perkandangan dan sistem pencahayaan. Suhu pada 

saat pemeliharaan berkisar 27-31,5oC (lampiran 8) dengan 

suhu optimal pada pemeliharaan adalah 26-28oC menurut 

Hidayat (2015) menyatakan bahwa ayam pedaging yang 

dipelihara dalam suhu yang panas akan mengurangi 

aktivitas makanya, dikarenakan untuk menyesuaikan 

kondisi lingkungan yang berada disekitarnya. Konsumsi 

pakan yang sedikit inilah yang menyebabkan rendahnya 

konsumsi energi yang berada di dalam pakan yang 

menyebabkan menurunya berat hidup yang dihasilkan 

sehingga dengan menurunya berat hidup ini akan 

berdampak terhadap hasil produksi  berat karkas ayam 

pedaging. Ketika dalam suhu dingin ayam akan 

meningkatkan konsumsi pakan sehingga energi yang 

dikomsumsi tinggi, ketika pada suhu dingin ayam akan 

mengurangi aktivitas gerak yang berdampak pada energi 
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yang berlebih yang didapatkan akan diubah dalam bentuk 

lemak abdominal seiring dengan pertumbuhan karkas 

yang menurun  

Pemotongan serta pencabutan pada saat panen 

bulu dilakukan secara tradisional tanpa dicelupkan ke 

dalam air panas dengan tujuan agar berat karkas tidak 

berpengaruh oleh kadar air yang terserap. Triyani, 

Abubakar, Roswita dan Sunarlim (2000) melaporkan 

bahwa teknik pencabutan bulu secara tradisional 

menghasilkan karkas yang kurang bersih dikarenakan 

masih banyak bulu jarum yang tertinggal serta bekas akar 

bulu tampak menonjol yang menyebabkan kualitas dari 

karkas menurun, keahlian dan ketekunan dari personil 

yang melakukan pencabutan bulu merupakan faktor 

terpenting dalam berat karkas, kurang hati-hatinya dalam 

pencabutan dapat menyebabkan kulit dari karkas tersobek 

sehingga menyebabkan menurunya berat karkas.  

 

 

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Persentase Karkas  

Hasil analisis statistik (Lampiran 5) menunjukan 

bahwa penambahan tepung bonggol pisang di dalam 

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

terhadap persentase berat karkas. Data perhitungan 

statistik persentase berat karkas dari yang tertinggi hingga 

terendah dapat dilihat pada Tabel 6. Hasil rata-rata 

persentase karkas (%) adalah P4(67,72±3,63), 

P1(64,27±2,5), P0 (63,14±1,46), P3 (62,75±1,99), P2 

(61,32±2,81). Tabel 7 menunjukan bahwa semakin 

meningkatnya pemberian tepung bonggol pisang di dalam 

pakan maka meningkatkan persentase karkas. Persentase 
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karkas berbanding lurus dengan berat hidup, jadi semakin 

meningkat berat hidup maka persentase berat karkas yang 

didapatkan semakin meningkat pula hal ini didukung oleh 

Risnajani (2012) bahwa lemak dan organ dalam 

merupakan hasil ikutan yang tidak dihitung dalam 

persentase karkas sehingga jika lemak tinggi maka 

persentase karkas akan rendah, dijelaskan oleh Daud 

(2016) bahwa persentase karkas berhubungan erat dengan 

jenis kelamin, umur serta berat badan. Semakin 

meningkat umur maka berat badan akan mengalami 

peningkatan pula. Meningkatnya berat badan ini diikuti 

dengan menurunya kandungan lemak abdominal sehingga 

produksi daging yang dihasilkan semakin meningkat. 

Indra, Tanwiriah dan Widjastuti (2015) Umur potong 

sangat berpengaruh dalam hasil persentase karkas karena 

semakin lama umur potong maka semakin besar pula 

persentase karkasnya. Bagian karkas adalah bagian yang 

termasuk bagian yang diproduksi oleh ayam pedaging, 

sehingga pertumbuhan yang semakin besar selaras dengan 

semakin meningkatnya bagian yang diproduksi, besarnya 

persentase karkas ini sejalan dengan umur. 

Persentase karkas berkaitan dengan berat hidup 

ayam, apabila berat karkas yang dihasilkan tidak 

mengalami kenaikan akan tetapi persentase karkas yang 

dihasilkan meningkat dapat dikatakan bahwa berpengaruh 

terhadap berat organ dalam. Kenaikan persentase karkas 

ini menunjukan bahwa nilai berat organ dalam rendah 

dikarenakan penyerapan nutrisi yang baik dari ayam 

pedaging. Usus halus termasuk kedalam organ dalam 

berfungsi sebagai penggerak aliran pakan serta 

meningkatkan penyerapan zat makanan. Usus halus 
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dilengkapi dengan jonjot usus yang lembut dan menonjol 

sehingga penyerapan zat makanan dapat dilakukan secara 

maksimal. Perkembangan usus halus ini dipengaruhi oleh 

kandungan serat kasar di dalam pakan (Wijaya, 2010). 

Rata-rata persentase karkas yang didapatkan 

adalah 63,14-67,72% dengan rata-rata yang paling besar 

didapatkan oleh P4 dengan 67,72%. Hasil tersebut 

menunjukan bahwa dalam pemberian tepung bonggol 

pisang di dalam pakan dapat diterima karena memiliki 

produksi sesuai standar dalam pembentukan karkas ayam 

pedaging. Rata-rata hasil yang didapatkan hampir sama 

dengan  hasil penelitian yang didapatkan oleh Siregar 

(2011) bahwa persentase yang dihasilkan kisaran 60,52-

69,91% Hal ini di dukung oleh Nisak (2016) menyatakan 

bahwa persentase karkas dipengaruhi oleh laju 

pertumbuhan dan komposisi tubuh yang meliputi 

distribusi berat dan komponen karkas, karkas merupakan 

bagian tubuh yang sangat menentukan produksi ayam 

pedaging. Produksi ini berhubungan erat dengan besarnya 

persentase karkas yang didapat cukup bervariasi dengan 

kisaran 65-75% yang dianggap baik dalam produksi 

karkas pada ayam pedaging.Wijaya (2010) melaporkan 

bahwa persentase karkas yang tinggi didukung oleh berat 

hidup yang tinggi pula akan tetapi tidak hanya itu, 

persentase dipengaruhi oleh penanganan dalam proses 

pemotongan, pemisahan antara karkas dan non karkas, 

serta persentase bobot bagian pada ayam terbuang lebih 

besar (seperti kaki, kepala, dan leher serta vicera) yang 

menyebabkan persentase berat karkas yang menurun.  

Tingginya berat persentase karkas dalam 

penelitian yang dihasilkan sebanding dengan tingginya 
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darah tiris yang didapatkan dikarena setelah pemotongan 

dilakukan penggantungan ayam pedaging beberapa saat 

untuk mengeluarkan darah, karena apabila hanya di 

diamkan darah akan membeku dan memengaruhi berat 

karkas ayam pedaging. Triyani, Abubakar, Roswita dan 

Sunarlim (2000) menjelaskan bahwa persentase karkas 

dipengaruhi beberapa faktor antara lain : persentase darah 

tiris, persentase bulu, kaki, kepala dan organ dalam. 

Persetase karkas yang besar tetapi persentase darah 

tirisnya rendah berarti mutu karkas kurang baik. Terdapat 

analisa regresi antara hubungan berbanding terbalik 

jumlah darah tiris dengan berat karkas, makin besar 

jumlah darah tiris makin kecil persentasi berat karkas.  

Tabel 5 dan 6 menunjukan bahwa seiring dengan 

peningkatan penambahan tepung bonggol pisang 

terjadinya penurunan pemberian protein di dalam pakan 

akan tetapi persentase karkas yang didapatkan semakin 

tinggi.  Sibarani, Yunianto dan Mahfudz (2014) 

melaporkan bahwa efisienasi pakan yang baik bisa terjadi 

karena perlakuan dapat meyebabkan terjadinya 

peningkatan permukaan serap pada sel epitel jejunum, 

permukaan daya serap yang luas dapat meningkatkan 

kecernaan asam amino, pati, lemak dan vitamin yang ada 

pada pakan walaupun terjadi penurunan level protein 

pakan.  

 

 

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadapa Lemak 

Abdominal  

Hasil analisis stastistik (Lampiran 7) menunjukan 

bahwa penggunaan pemanfaatan tepung bonggol pisang 
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di dalam pakan dapat memberikan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01). Hasil analisis ragam dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan’s memperlihatkan bahwa P4 memiliki 

produksi lemak abdominal yang paling rendah. Data 

perhitungan lemak abdominal selama penelitian dapat 

dilihat pada Tabel 7. Hasil rata-rata lemak abdominal (%) 

yang terendah hingga tertinggi adalahP4 (1,21±0,09), P3 

(1,93±0,22), P2 (1,97±0,31), P1 (2,24±0,30),  P0 

(2,30±0,23).  Tabel 7 menunjukan bahwa semakin tinggi 

level pemberian tepung bonggol pisang dalam pakan 

maka lemak abdominal yang dihasilkan semakin 

menurun. Hal ini diduga semakin tinggi level serat kasar 

maka semakin rendah kandungan lemak abdominal 

karena energi digunakan untuk merombak serat kasar 

dalam pakan sehingga tidak adanya energi yang tersisa 

untuk pembentukan lemak abdominal. Hal ini didukung 

oleh Sandi, Palupi dan Amyesti (2012) bahwa lemak 

tubuh dipengaruhi oleh serat kasar dalam pakan, karena 

tingginya serat kasar di dalam pakan mampu mengikat 

asam empedu. Asam empedu ini berguna sebagai 

pengemulsi makanan berlemak sehingga mudah 

menghidrolisis oleh enzim lipase. Aktivitas enzim 

empedu berkurang dikarenakan sebagian besar asam 

empedu diikat oleh serat kasar maka emulsi partikel lipida 

yang terbentuk lebih sedikit. Penurunan aktivitas enzim 

ini menyebabkan pengurangan lipida yang terserat serta 

banyak dikeluarkan dalam bentuk kotoran karena tidak 

diserap oleh tubuh, sehingga jaringan tubuh akan sedikit 

mengandung lipid.  

Tabel 5 dan 6 menunjukkan bahwa kandungan 

energi pakan turun dengan seiring peningkatan pemberian 
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bonggol di dalam pakan pada setiap perlakuan sehingga 

energi yang berlebihan dapat memicu dalam terbentuknya 

lemak abdominal. Lemak abdominal terbentuk karena 

energi yang merupakan hasil dari proses metabolisme zat 

makanan yang masuk ke dalam tubuh ayam melebihi 

tingkat kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh, baik 

kebutuhan untuk hidup pokok maupun untuk kebutuhan 

berproduksi Subekti, dkk (2012) menyatakan bahwa 

pembentukan lemak abdominal di dalam tubuh ayam 

terjadi karena adanya kelebihan energi yang didapatkan 

oleh pakan yang dikonsumsinya. Energi pada ayam 

berasal dari karbohidrat serta cadangan lemak. 

Karbohidrat di dalam tubuh yang tidak digunakan akan 

disimpan dalam bentuk lemak tubuh yang berada 

disekeliling jeroan dan dibawah kulit. Massolo, Mujnisa 

dan Agustina (2010) menyatakan bahwa ayam yang 

mengkonsumsi pakan yang mengandung serat kasar yang 

lebih tinggi mempunyai kandungan lemak abdomen yang 

lebih rendah dibandingkan dengan pakan yang memiliki 

serat kasar yang lebih rendah. 

Lemak abdominal pada penelitian ini 

mendapatkan hasil berkisar antara 1,21-2,30% 

pemeliharaan selama 5 minggu, hasil ini lebih rendah 

daripada hasil penelitian Syukron (2006) yang juga 

dipelihara selama 5 minggu dengan kisaran antara 1,44-

2,26% berat hidup bahwa semakin rendah kualitas lemak 

abdominal menunjukan bahwa kondisi perlemakan 

cenderung baik dengan seiring meningkatnya kualitas 

karkas yang didapatkan, sebagaimana yang telah 

diketahui bahwa lemak abdominal adalah hasil ikutan 

yang mempengaruhi kualitas karkas. Yuniastuti (2002) 
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melaporkan bahwa tinggi rendahnya kualitas karkas ayam 

pedaging ditentukan dari jumlah lemak abdominal yang 

terdapat dari ayam pedaging, timbunan lemak ini dapat 

mengindikasikan bahwa terjadi pemborosan pakan karena 

lemak abdominal merupakan bagian yang tidak dapat 

dimanfaatkan (Hidayat, 2015).  

Lemak abdominal yang didapatkan pada tabel 7 

menunjukan bahwa semakin rendah lemak adominal 

seiringan dengan berat persentase karkas yang meningkat, 

hal ini diduga bahwa semakin meningkatnya berat karkas 

makan lemak karkas yang dihasilkan rendah dikarenakan 

protein dirombak untuk pertumbuhan daging tidak 

terbuang untuk pembetukan lemak karkas. Dijelaskan 

oleh Tombuku, Rawung, montong dan Poli (2014) bahwa 

lemak abdomen dapat dipergunakan untuk menghitung 

lemak karkas atau lemak tubuh secara keseluruhan. 

Lemak abdomen dan lemak karkas mempunyai hubungan 

korelasi positif, yaitu ketika lemak abdomen meningkat 

maka lemak karkas juga meningkat. 
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