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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

Budidaya kelinci memiliki potensi yang cukup baik di 

wilayah Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. 

Kawasan Kecamatan Karangploso terletak di perbukitan dan 

dataran tinggi. Penelitian ini dilaksanakan di Peternakan 

Kelinci milik Bapak Winarto yang beralamat Jl. Glatik RT.10 

RW.01 Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten 

Malang. Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB) yang 

digunakan berasal dari kotoran sapi perah yang dipelihara di 

Laboratorium Lapang Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya. Hijauan yang digunakan berupa daun kubis yang 

diperoleh dari lahan pertanian disekitar peternakan. Letak 

peternakan tempat penelitian ini tidak terlalu jauh dari jalan 

raya sehingga tidak menyulitkan proses transportasi sehingga 

pengadaan bahan pakan dan distribusi semua yang berkaitan 

dengan keperluan peternakan berjalan lancar. Letak 

peternakan ini juga cukup dekat dengan pemukiman 

penduduk. Tabrani (2014) menyatakan bahwa ada beberapa 

hal yang harus diperhatikan dalam budidaya ternak kelinci, 

salah satunya lokasi budidaya kelinci. Lokasi budidaya kelinci 

harus memenuhi syarat agar produksinya maksimal. Lokasi 

budidaya kelinci harus dekat dengan sumber air, jauh dari 

kediaman manusia, bebas gangguan asap, bebas bau-bauan, 

bebas dari suara bising, suasana nyaman dan sejuk, serta 

terlindung dari predator. 

Suhu rata-rata pada pagi hari sekitar pukul 07.00 WIB 

di tempat penelitian 21,75 
0
C dan sore hari sekitar pukul 15.00 

WIB mencapai 26,59 
0
C. Kelembaban rata-rata pada pagi hari 
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70,4 % dan sore hari mencapai 54,03 %. Yani (2006) 

menyatakan bahwa suhu ideal untuk ternak kelinci berkisar 

antara 18 
0
C sampai dengan 21 

0
C, tetapi pada temperatur 

antara 10 
0
C sampai dengan 30 

0
C ternak kelinci masih dapat 

hidup dan berkembang dengan baik (Rukmana, 2005). 

Brahmantiyo, Raharjo, Mansjoer dan Hartojo (2008) 

menyatakan bahwa kelembaban yang ideal untuk kelinci agar 

produktivitas kelinci dapat optimal berkisar 50 % sampai 70 

%. Data rata-rata suhu dan kelembaban secara lengkap dapat 

dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Rataan Suhu dan Kelembaban Kandang Penelitian 

Rataan Pagi Sore 

Suhu kandang 21,75 ± 1,23 
o
C 26,59 ± 1,19 

o
C 

Kelembaban 

kandang 
70,40 ± 4,89 % 54,03 ± 3,14 % 

Sumber: Hasil Penelitian (2014) 

 

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Warna Daging 

Kelinci 

Data dan analisis ragam warna daging kelinci terdapat 

pada Lampiran 6, 7 dan 8. Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa substitusi Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB) 

pada ransum kelinci lepas sapih tidak mempengaruhi 

kecerahan warna daging, intensitas warna merah dan intensitas 

warna kuning daging kelinci. Substitusi Lumpur Organik Unit 

Gas Bio (LOUGB) pada ransum kelinci lepas sapih tidak 

memberikan perbedaan yang nyata terhadap kecerahan warna 

daging, intensitas warna merah dan intensitas warna kuning 

daging kelinci. Rataan nilai warna daging kelinci pada 

berbagai perlakuan terdapat pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Pengaruh Substitusi Lumpur Organik Unit Gas Bio 

(LOUGB) pada Ransum Kelinci Lepas Sapih 

Terhadap Warna Daging Kelinci 
Perlakuan Variabel 

Kecerahan 

Warna Daging 

(L*) 

Intensitas 

Warna Merah 

(a*) 

Intensitas 

Warna Kuning 

(b*) 

P0 39,7 ± 2,40 13,9 ± 1,17 8,3 ± 0,58 

P1 39,3 ± 1,45 13,3 ± 1,26 8,2 ± 1,23 

P2 42,4 ± 1,06 15,0 ± 1,90 9,9 ± 1,68 

P3 39,7 ± 0,62 11,4 ± 0,95 7,6 ± 0,37 

P4 41,9 ± 1,45 13,2 ± 0,43 9,5 ± 0,63 

 

Warna merupakan salah satu aspek yang pertama kali 

mempengaruhi penerimaan konsumen terhadap suatu produk 

selain penampakan. Warna yang kusam atau tidak sedap 

dipandang mata akan menimbulkan kesan negatif bagi 

konsumen sebelum menilai aspek yang lain. Bersama-sama 

dengan aroma, rasa dan tekstur warna memegang peranan 

penting dalam penerimaan makanan (Febrina, Gozali dan 

Rusdiana, 2007). Warna berpengaruh pada kualitas fisik 

daging kelinci. Daging kelinci termasuk daging putih dan 

daging putih lebih disukai dari pada daging merah. Tingkat 

kecerahan warna daging (L*) kelinci cenderung konstan, 

meskipun pada P2 dan P4 mengalami sedikit peningkatan, tapi 

tidak mempengaruhi warna daging. Nilai L* menyatakan 

tingkat gelap terang dengan kisaran 0-100 dimana nilai 0 

menyatakan kecenderungan warna hitam atau sangat gelap, 

sedangkan nilai 100 menyatakan kecenderungan warna 

terang/putih (Pomeranz dan Meloan, 1994). Intensitas warna 

merah (a*) dan intensitas warna kuning (b*) daging kelinci 

juga cenderung konstan meskipun ada nilai yang lebih tinggi 

dari pada kontrol, tapi tidak mempengaruhi warna daging. Hal 
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ini diduga karena adanya pigmen daging yang bervariasi dari 

warna kuning sampai warna merah terdapat pada ransum yang 

diberikan. Ladamay dan Yuwono (2014) menyatakan bahwa 

tingkat warna (a*) dinyatakan dengan nilai sekitar  -100 

sampai +100. Nilai positif (+) menunjukan intensitas warna 

merah sedangkan nilai negatif (-) menunjukkan intensitas 

warna hijau. Nilai warna (b*) menunjukan dari biru ke  

kuning. Tingkat warna (b*) berkisar antara  -100 sampai +100. 

Nilai positif (+) intensitas warna kuning dan nilai negatif (-) 

menunjukan intensitas warna biru. 

Warna daging yang dihasilkan pada penelitian ini tidak 

dipengaruhi oleh perbedaan ransum perlakuan yang diberikan. 

Faktor utama yang mempengaruhi warna daging yaitu 

konsentrasi pigmen daging (mioglobin). Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Lawrie (2003) yang menyatakan bahwa tipe 

molekul mioglobin, status kimia mioglobin, dan kondisi kimia 

serta fisik komponen lain dalam daging mempunyai peranan 

besar dalam menentukan warna daging. Konsentrasi mioglobin 

berbeda diantara otot merah dan otot putih, diantara umur, 

spesies, bangsa, tingkat hubungannya dengan atmosfir dan 

lokasi otot. 

Daging kelinci berserat halus dan warna sedikit pucat, 

sehingga dapat dikelompokkan dalam golongan daging putih 

seperti halnya daging ayam yang memiliki kadar lemak rendah 

dan glikogen tinggi. Soeparno (2005) menyatakan bahwa 

serabut otot dengan konsentrasi mioglobin tinggi adalah 

aerobik atau mempunyai kemampuan aerobik-anaerobik. Otot 

pucat pada suatu karkas mengandung banyak serabut putih 

anaerobik dengan kandungan glikogen yang tinggi. Audinovic 

(2013) menyatakan bahwa perbedaan daging merah dan 

daging putih hanya pada kadar protein bernama mioglobin 
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yang terdapat pada otot dalam daging. Mioglobin mempunyai 

fungsi yang sama dengan hemoglobin yaitu untuk mengikat 

oksigen. Mioglobin sendiri menyimpan oksigen dalam sel. 

Oksigen yang terkandung dalam jaringan otot tersebut berguna 

sebagai sumber energi untuk beraktivitas. Daging merah yang 

ada pada sapi, domba, kerbau memiliki warna lebih merah 

karena mioglobin lebih banyak dibanding daging putih. 

Daging putih pada unggas dan kelinci mempunyai kadar 

protein lebih tinggi dibandingkan dengan daging merah. 

Sementara, daging merah memiliki kadar lemak jenuh dan 

kolesterol yang lebih tinggi dibandingkan dengan daging 

putih. 

 

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap WHC (Water 

Holding Capacity) Daging Kelinci 

Data dan analisis ragam WHC (Water Holding 

Capacity) daging kelinci terdapat pada Lampiran 9. Hasil 

analisis ragam menunjukkan bahwa substitusi Lumpur 

Organik Unit Gas Bio (LOUGB) pada ransum kelinci lepas 

sapih tidak mempengaruhi WHC (Water Holding Capacity) 

daging kelinci. Substitusi Lumpur Organik Unit Gas Bio 

(LOUGB) pada ransum kelinci lepas sapih tidak memberikan 

perbedaan yang nyata terhadap WHC (Water Holding 

Capacity) daging kelinci. Rataan nilai WHC (Water Holding 

Capacity) daging kelinci pada berbagai perlakuan terdapat 

pada Tabel 9. 

Nilai WHC (Water Holding Capacity) cenderung 

mengalami penurunan. Penurunan nilai WHC (Water Holding 

Capacity) yang tidak signifikan tidak berpengaruh terhadap 

kualitas daging kelinci. Daya mengikat air sangat dipengaruhi 

oleh pH daging. Prasetyo, Padaga dan Sawitri (2013) 
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menyatakan bahwa penggunaan daging segar sebagai sampel 

pada penelitian dapat membantu peningkatan daya ikat air, 

karena kemampuan daging segar dalam mengikat air  tinggi 

dibandingkan dengan daging yang  tidak segar dan pH yang 

meningkat sehingga akan mengikat air lebih banyak yang 

mengakibatkan permukaan daging akan terlihat kering. 

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. 

 

Tabel 9.  Pengaruh Substitusi Lumpur Organik Unit Gas Bio 

(LOUGB) pada Ransum Kelinci Lepas Sapih 

Terhadap WHC (Water Holding Capacity) Daging 

Kelinci 

Perlakuan Rataan Nilai WHC (%) 

P0 41,3 ± 5,84 

P1 39,3 ± 1,94 

P2 41,1 ± 3,81 

P3 36,3 ± 1,41 

P4 38,5 ± 2,11 

 

Kemampuan menahan air menjadi faktor penting 

terutama pada daging yang akan digunakan dalam industri 

pangan. WHC (Water Holding Capacity) daging adalah 

kemampuan protein daging dalam mengikat air di dalam 

daging, sehingga WHC ini dapat menggambarkan tingkat 

kerusakan protein daging. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Lawrie (2003) yang menyatakan bahwa protein daging 
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berperan dalam pengikatan air daging. Kadar protein daging 

yang tinggi menyebabkan meningkatnya kemampuan menahan 

air daging sehingga menurunkan kandungan air bebas, dan 

begitu pula sebaliknya. Semakin tinggi jumlah air yang keluar, 

maka daya mengikat airnya semakin rendah.  

Nilai WHC (Water Holding Capacity) cenderung 

menurun, ini bisa disebabkan karena jumlah nutrisi yang 

tersedia berbeda di antara pakan. Peningkatan atau penurunan 

konsumsi pakan berhubungan dengan kualitas pakan yang 

tersedia, sehingga dapat mempengaruhi karakteristik atau 

kualitas daging. Sesuai dengan pendapat Pedersen (1971) di 

dalam Soeparno (2005) yang menyatakan banyak faktor yang 

mempengaruhi daya ikat air daging, diantaranya pH, bangsa, 

pembentukan aktomiosin (rigormortis), temperatur dan 

kelembaban, pelayuan karkas, tipe daging dan lokasi otot, 

fungsi otot, umur, pakan, dan lemak intramuskuler. 

Lawrie (2003) menyatakan bahwa daya mengikat air 

daging sangat dipengaruhi oleh pH, semakin tinggi pH akhir 

semakin tinggi daya mengikat air atau nilai mgH2O rendah. 

Tingkat penurunan pH postmortem berpengaruh terhadap daya 

mengikat air. Soeparno (2005) menambahkan daya ikat air 

menurun dari pH tinggi sekitar 7 – 10 sampai pada pH titik 

isoelektrik protein-protein daging antara 5,0 – 5,1. Pada pH 

isoelektrik ini protein daging tidak bermuatan dan 

solubilitasnya minimal. 

 

4.4 Pengaruh Perlakuan Terhadap pH Daging Kelinci 

Data dan analisis ragam pH daging kelinci terdapat pada 

Lampiran 10. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

substitusi Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB) pada 

ransum kelinci lepas sapih tidak mempengaruhi pH daging 
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kelinci. Substitusi Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB) 

pada ransum kelinci lepas sapih tidak memberikan perbedaan 

yang nyata terhadap pH daging kelinci. Rataan nilai pH daging 

kelinci pada berbagai perlakuan terdapat pada Tabel 10. 

 

Tabel 10. Pengaruh Substitusi Lumpur Organik Unit Gas Bio 

(LOUGB) pada Ransum Kelinci Lepas Sapih 

Terhadap pH Daging Kelinci 

Perlakuan Rataan Nilai pH 

P0 5,58 ± 0,002 

P1 5,73 ± 0,076 

P2 5,67 ± 0,029 

P3 5,80 ± 0,012 

P4 5,72 ± 0,161 

 

Substitusi Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB) 

pada ransum kelinci lepas sapih tidak mempengaruhi pH 

daging kelinci, namun nilai rataan bervariasi antar perlakuan. 

Daging kelinci yang memiliki pH tertinggi adalah P3 yaitu 

sebesar 5,80 dan pH terendah pada P0 yaitu sebesar 5,58. 

Soeparno (2005) menyatakan bahwa penurunan pH otot 

postmortem serta cadangan glikogen otot dan pH daging 

ultimat, normalnya adalah antara 5,4 – 5,8. Stres sebelum 

pemotongan, pemberian injeksi hormon atau obat-obatan 

tertentu, spesies, individu ternak, macam otot stimulasi listrik 

dan aktivitas enzim yang mempengaruhi glikolisis adalah 

faktor-faktor yang dapat menghasilkan variasi pH daging. 

Aberle et al. (2001) menambahkan semakin lama waktu 

postmortem akan terjadi penurunan pH yang semakin rendah 

akibat proses konversi otot menjadi daging pada jarak waktu 

postmortem tertentu. Nilai pH ultimat daging yang normal 
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berkisar antara 5,4 - 5,8 pada 6 jam postmortem dan warna 

daging akan menjadi merah cerah. 

Nilai pH merupakan faktor yang berpengaruh terhadap 

sifat fisik lainnya seperti warna, daya mengikat air dan susut 

masak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Soeparno (2005) 

yang menyatakan bahwa laju penurunan pH otot yang cepat 

dan ekstensif akan mengakibatkan warna daging menjadi 

pucat, daya ikat protein daging terhadap cairannya menjadi 

rendah dan permukaan potongan daging menjadi kering. 

Variasi nilai pH antar perlakuan tidak mempengaruhi kualitas 

fisik daging karena nilai pH masih berada pada kisaran 

normal. Maria et al. (2005) menyatakan pH daging kelinci 5,7 

- 5,9.  

 

4.5 Pengaruh Perlakuan Terhadap Susut Masak 

(Cooking Loss) Daging Kelinci 

Data dan analisis ragam susut masak daging kelinci 

terdapat pada Lampiran 11. Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa substitusi Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB) 

pada ransum kelinci lepas sapih mempengaruhi susut masak 

daging kelinci. Substitusi Lumpur Organik Unit Gas Bio 

(LOUGB) pada ransum kelinci lepas sapih memberikan 

perbedaan yang nyata (P<0,05) terhadap susut masak daging 

kelinci. Perbedaan yang nyata antar perlakuan terbaik maka 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s yang 

terdapat pada lampiran 11. Rataan nilai susut masak daging 

kelinci pada berbagai perlakuan terdapat pada Tabel 11. 
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Tabel 11. Pengaruh Substitusi Lumpur Organik Unit Gas Bio 

(LOUGB) pada Ransum Kelinci Lepas Sapih 

Terhadap Susut Masak (Cooking Loss) Daging 

Kelinci 

Perlakuan Rataan Nilai Susut Masak (Cooking 

Loss) (%) 

P0  24,00 ± 1,732
a
 

P1   20,00 ± 1,732
ab

 

P2  25,67 ± 2,309
a
 

P3  18,67 ± 2,309
b
 

P4   22,67 ± 2,516
ab

 
Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05). 

  

Tabel 11 menunjukkan bahwa substitusi Lumpur 

Organik Unit Gas Bio (LOUGB) pada ransum kelinci lepas 

sapih menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap susut masak 

daging kelinci. Tabel 11 dapat dilihat bahwa persentase susut 

masak dari yang tertinggi secara berurutan selama penelitian 

adalah perlakuan P2 (25,67 %) dan kemudian berturut-turut 

diikuti oleh perlakuan P0 (24,00 %), P4 (22,67 %), P1 (20,00 

%) dan P3 (18,67 %). Perbedaan susut masak pada daging 

kelinci ini diduga karena perbedaan berat potong dan 

konsumsi pakan. Berat potong mempengaruhi susut masak, 

terutama bila terdapat perbedaan deposisi lemak 

intramuskular. Hal ini sesuai dengan pernyataan Samsuwasito 

(1998) yang disitasi oleh Soeparno (2005) yang menyatakan 

bahwa pada kelinci jantan dan betina, konsumsi pakan dari 

jenis dan komposisi pakan yang sama dan berat potong atau 

umur yang berbeda (3 – 7 bulan) tidak mempengaruhi nilai 

keempukan daging, tetapi mempengaruhi susut masak dan 

daya ikat air daging.  
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Susut masak daging kelinci juga dipengaruhi oleh daya 

ikat air daging, semakin tinggi daya ikat air daging, semakin 

rendah air bebas yang keluar dari daging. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Shanks  et al. (2002) yang menyatakan 

bahwa besarnya susut masak dipengaruhi oleh banyaknya 

kerusakan membran seluler, banyaknya air yang keluar dari 

daging, umur simpan daging, degradasi protein dan 

kemampuan daging untuk mengikat air. Soeparno (2005) 

menambahkan susut masak dipengaruhi oleh temperatur dan 

lama pemasakan. Semakin tinggi temperatur pemasakan maka 

semakin besar kadar cairan daging yang hilang sampai 

mencapai tingkat yang konstan. Susut masak daging bervariasi 

antara 1,5 – 54,5 %, susut masak daging masih berada didalam 

keadaan normal adalah berkisar antara 15 – 40 %. 

Susut masak merupakan perbedaan antara bobot daging 

sebelum dan sesudah dimasak dan dinyatakan dalam persen. 

Rataan susut masak daging kelinci pada penelitian ini adalah 

22,2 %. Nilai susut masak pada penelitian ini lebih rendah dari 

pada penelitian Daszkiewicz, Gugolek, Janiszewski, Kubiak 

dan Czoik (2012) yaitu 31,2 %. Nilai rataan susut masak yang 

rendah menunjukkan bahwa daging kelinci yang digunakan 

pada penelitian ini mempunyai kualitas yang baik. Daging 

dengan susut masak yang rendah memiliki nutrisi yang baik, 

karena sedikit mengalami pengurangan nutrisi saat pemasakan. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Winarno (2003) yang 

menyatakan bahwa daging dengan susut masak yang rendah 

mempunyai kualitas yang tinggi. Susut masak adalah proses 

selama pemasakan daging yang mengalami pengerutan dan 

pengurangan berat. Prodak daging olahan sebaiknya 

mengalami susut masak sedikit karena susut masak 

mempunyai hubungan erat dengan rasa/juiceness daging. 


