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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 Data hasil penelitian meliputi persentase karkas, berat organ dalam (jantung, hati, 

gizzard, limpa) dan persentase lemak abdominal ditampilkan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Pengaruh dedak padi dengan dedak padi terfermentasi cairan rumen terhadap persentase 
karkas, organ dalam, dan persentase lemak abdominal. 

Variabel Perlakuan 
P0 P1 P2 P3 P4

Persentase  karkas  (%) : 69,91±3,96 65,56±3,03 66,85±4,31 68,61±3,87 68,08±3,85 
Berat Organ Dalam 
(g/100g BB) :      

a. Jantung  0,51±0,04 0,50±0,11 0,46±0,04 0,49±0,07 0,45±0,09 
b. Hati  2,21±0,07 2,20±0,14 2,22±0,45 2,24±0,29 2,07±0,25 
c. Gizzard  1,67±0,28 1,54±0,18 1,49±0,08 1,37±0,14 1,44±0,21 
d. Limpa  0,10±0,02 0,08±0,01 0,13±0,05 0,10±0,04 0,09±0,06 

Lemak Abdominal (%) : 1,46±0,23 1,31±0,20 1,37±0,11 1,55±0,44 1,36±0,31
 
4.1  Pengaruh perlakuan tehadap persentase karkas 

Karkas adalah potongan ayam tanpa bulu, darah, kepala, leher, kaki dan organ dalam, 

karkas merupakan salah satu bagian ayam yang sangat dikomersialkan. Rataan nilai persentase 

karkas dari nilai tertinggi sampai terendah berturut-turut yaitu perlakuan P0 (69,91±3,96), P3 

(66,61±3,87), P4 (68,58±3,85), P2 (66,85±4,31), dan P1 (65,56±3,03) %. Hasil rataan tersebut 

sesuai dengan pernyataan Setiawan dan Sudjana (2009) bahwa persentase karkas hasil 

pemotongan ayam pada umur sekitar 8 minggu adalah sebesar 65-75 % dari berat hidup. 

Dedak padi terfermentasi cairan rumen berusaha membantu dalam proses metabolisme 

pada organ pencernaan karena kandungan serat kasar menurun. Hasil analisis statistik pada 

Lampiran 5 menunjukkan bahwa F hitung lebih kecil dari F tabel pada taraf 0,05. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa penggantian dedak padi dengan dedak padi terfermentasi cairan rumen pada 

pakan dengan level penggantian yang berbeda memberikan perbedaan yang tidak nyata (P<0,05) 

terhadap persentase karkas. Soeparno (2005) menyatakan bahwa faktor genetik dan lingkungan 

mempengaruhi laju pertumbuhan komponen karkas. Keragaman bibit pada penelitian ini ditinjau 

dari bobot badan umur 21 hari adalah seragam (Lampiran 1) masih di bawah 10 % yaitu 4,33 %. 

Menurut Soeparno (2005) keragaman bibit dapat berpengaruh dengan masalah makanan ayam 

pedaging, karena bibit itulah makanan diolah menjadi daging di dalam tubuh ayam pedaging. 



21 
 

Temperatur dan kelembaban pada kandang selama pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada 

Lampiran 2. Lingkungan mempunyai pengaruh terhadap konsumsi pakan, pada daratan rendah 

konsumsi pakan pada ayam pedaging akan menurun sehingga pada keadaan ini usaha untuk 

mengantarkan sejumlah unsur nutrisi ke dalam tubuh ayam menjadi gagal, pertumbuhan ayam 

pedaging menjadi lambat, dan persentase karkas menjadi menurun (Soeparno, 2005). 

Menurut Wahju (2004) kualitas pakan mempengaruhi bobot badan pada ayam pedaging, 

bobot badan sangat erat kaitannya dengan persentase karkas ayam pedaging. Protein dalam 

pakan merupakan salah satu yang menentukan kualitas pakan untuk penampilan bulu dan 

produksi, apabila kandungan protein dalam pakan baik maka bobot badan dan persentase karkas 

yang dihasilkan akan baik. Kandungan protein yang hampir sama pada masing-masing perlakuan 

diduga sebagai salah satu penyebab persentase karkas ayam pedaging tidak berbeda nyata. 

Kandungan protein kasar pada pakan perlakuan sekitar 19,18-19,33 % (Tabel.6). Menurut 

Amrullah (2004) ayam yang lebih tua (masa finisher) akan membutuhkan protein yang lebih 

rendah dibandingkan ayam yang masih muda (masa starter). Protein yang dibutuhkan pada 

periode starter adalah 18-23 % dan pada periode finisher adalah 18-22 % (Syzka, dkk., 2004). 

 

4.2.  Pengaruh Perlakuan terhadap berat organ dalam 
4.2.1. Berat jantung 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa penggantian dedak padi dengan dedak padi 

terfermentasi cairan rumen yang berbeda memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata 

terhadap rata-rata berat jantung (P>0,05) (Lampiran 6). Bobot jantung diperoleh dari menimbang 

jantung, angka yang diperoleh kemudian dibagi dengan berat hidup dan dikalikan 100 %.  Tabel 

6. memberikan rataan berat jantung berkisar antara 0,45-0,51 g/100g BB. Bobot jantung pada 

penelitian ini termasuk pada kisaran normal dan tidak terlihat adanya kelainan-kelainan fisik 

pada jantung. Putnam (1991) menyatakan bahwa persentase bobot jantung ayam pedaging sekitar 

0,42-0,7 % dari bobot hidup. Menurut Nicklet et al., (1977) rata-rata berat jantung ayam 

pedaging berkisar 0,5-1,42  % dari berat badan. Hal ini menunjukkan bahwa dedak padi 

terfermentasi cairan rumen yang diberikan pada pakan pedaging memberikan pengaruh positif 

terhadap metabolisme tubuh ayam dilihat dari kondisi organ dalam seperti jantung yang tetap 

normal setelah diberi pakan perlakuan dengan mengganti dedak padi dengan dedak padi yang 

terfermentasi cairan rumen hingga level 10 %. 
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Penggantian dedak padi dengan dedak padi terfermentasi cairan rumen tidak 

mempengaruhi kerja jantung dalam mengedarkan darah secara efisien ke dalam paru-paru untuk 

menggantikan O2 dan CO2 dan menyokong proses metabolisme tubuh (North and Bell, 1990), 

selain itu penggantian dedak padi dengan dedak padi terfermentasi dalam pakan tidak 

menimbulkan pembesaran ukuran jantung akibat adanya akumulasi racun pada jantung. 

Ditambahkan oleh Indarto., dkk (2011) bahwa ukuran jantung sangat dipengaruhi oleh jenis, 

umur, besar dan aktivitas ternak itu sendiri.  

 

4.2.2  Berat Hati 

 Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh. Berat hati diperoleh setelah dilakukan 

pembedahan pada bagian abdominal ayam kemudian dikeluarkan dan ditimbang organ hati, 

angka yang diperoleh kemudian dibagi dengan berat hidup dan dikalikan 100 %. Kondisi dan 

warna organ hati yang diamati adalah rata-rata kondisi hati dalam keadaan normal yaitu 

permukaannya halus, tidak ditemukan kerusakan pada hati dan memiliki warna coklat 

kemerahan. Warna hati yang normal adalah berwarna merah kecoklatan atau coklat terang dan 

berwarna kuning apabila makanannya mengandung lemak tinggi (Ade, 2002). Warna hati yang 

semakin pucat, dapat memperkuat dugaan bahwa kehadiran fitat sebagai zat antinutrisi yang 

dimiliki dedak padi dalam pakan sangat berbahaya karena akan mengurangi ketersediaan mineral 

esensial yang dibutuhkan ayam pedaging. Penggunaan dedak padi dalam jumlah yang sangat 

banyak dan jangka waktu lama pada ayam pedaging dapat membahayakan kehidupan ternak itu 

sendiri (Saefulhadjar, 2008). 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa penggantian dedak padi dengan dedak padi 

terfermentasi yang berbeda memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap rata-rata 

berat hati (P>0,05) (Lampiran 7). Berdasarkan Tabel 6. diketahui berat organ hati dari yang 

tertinggi sampai yang terendah berturut-turut adalah P3 (2,24 ± 0,29), P2 (2,22 ± 0,45), P0 (2,21 

± 0,07), P1 (2,20 ± 0,14) dan P4 (2,07 ± 0,25) g/100g BB.  Rata-rata berat hati dari hasil 

penelitian berkisar antara 2,07-2,24 (g/100g BB). Hasil ini sesuai dengan pernyataan Putnam 

(1991) yang menyebutkan berat rata-rata hati adalah berkisar antara 1,70-2,80  %. Sturkie (1976) 

dan Melnychuck et al., (2004) menyebutkan dalam sebuah penelitiannya bahwa berat dan besar 

hati dapat dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya jenis hewan, besar tubuh, genetika serta 

pakan yang diberikan. 
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Gillespie (2004) menyatakan bahwa fungsi fisiologi hati yaitu sekresi empedu, 

detoksifikasi persenyawaan racun bagi tubuh, penyimpanan vitamin, penyimpanan karbohidrat, 

destruksi sel-sel darah merah, pembentukan protein plasma, inaktifasi hormone polipeptida dan 

metabolism protein, karbohidrat, dan lipida. Fungsi fisiologi tersebutlah yang akan 

mempengaruhi berat hati, kerja hati yang berat akan menyebabkan kebengkakan hati dan 

kerusakan pada hati terutama pada proses detoksifikasi persenyawaan racun di dalam tubuh 

ayam pedaging. 

 

4.2.3 Berat Gizzard 

Gizzard atau disebut lambung otot berfungsi sebagai pemecah makanan menjadi bagian 

yang lebih kecil. Berat gizzard diperoleh dengan cara menimbang organ gizzard yang bagian 

dalamnya telah dibersihkan dari sisa pakan, angka yang diperoleh kemudian dibagi dengan berat 

hidup dan dikalikan 100 %. Pengaruh perlakuan terhadap gizzard dapat diketahui dengan analisis 

statistika.  

Berdasarkan Tabel 6. dapat diketahui berat gizzard yang diperoleh selama penelitian dari 

yang tertinggi hingga terendah adalah P0 (1,67±0,28), P1 (1,54±0,18), P2 (1,49±0,08), P4 

(1,44±0,21) dan P3 (1,37±0,14) g/100g BB. Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui berat gizzard 

berkisar antara 1,37-1,67 g/100g BB. Dinyatakan oleh Putnam (1991) bahwa berat gizzard ayam 

pedaging pada umur 40 hari berkisar antara 1,60-2,30 %. Hasil penelitian ini persentase gizzard 

berada dibawah kisaran normal. Perlakuan pakan kontrol menghasilkan bobot gizzard lebih 

tinggi dibandingkan dengan pakan perlakuan, Hal ini membuktikan bahwa dedak padi 

terfermentasi oleh cairan rumen sebagai pengganti dedak dalam pakan ayam pedaging dapat 

meringankan beban kinerja gizzard karena kandungan serat kasar pada dedak padi lebih rendah 

dari sebelum difermentasi. Kandungan serat kasar pada pakan dapat mempengaruhi ampela 

(Moran, 1977) 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa penggantian dedak padi dengan dedak padi 

terfermentasi yang berbeda memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap rata-rata 

berat gizzard (P>0,05) (Lampiran 8). Secara statistik penggantian dedak padi dengan dedak padi 

terfermentasi tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap berat gizzard. Katsir (2004) 

menyatakan bahwa ukuran gizzard mudah berubah tergantung pada jenis makanan yang dimakan 

oleh ayam pedaging tersebut jika ternak mendapat makanan yang kasar atau berupa bijian atau 
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lepas bebas dialam, ukurannya akan jauh lebih besar, lebih kuat, dan berlapis epitel tanduk lebih 

tebal dan lapisan epitel tanduk menjadi sukar dikelupas jika berasal dari ternak yang tidak 

mendapatkan grit.  

Ukuran ternak dan jenis pakan yang dikonsumsi merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi gizzard dan pemberian grid dalam pakan disertai bertambahnya kandungan serat 

kasar pada pakan dapat mempengaruhi gizzard (Pond et al., 1995). Dinamika ukuran gizzard 

menunjukan bahwa daya adaptasi ayam pedaging terhadap pakan yang diberikan cukup tinggi 

(Katsir, 2004). 

 

4.2.4. Berat Limpa 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa penggantian dedak padi dengan dedak padi 

terfermentasi yang berbeda memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap rata-rata 

berat limpa (P>0,05) (Lampiran 9). Berat limpa diperoleh dari menimbang organ limpa, angka 

yang diperoleh kemudian dibagi dengan berat hidup dan dikalikan 100 %. Berdasarkan Tabel 6. 

dapat diketahui berat limpa yang diperoleh selama penelitian dari yang tertinggi hingga terendah 

adalah P2 (0,13±0,05), P0 (0,10±0,02), P3 (0,10±0,04), P4 (0,09±0,06) dan P1 (0,08±0,01) 

g/100g BB. Rata-rata berat limpa ayam pedaging dari hasil penelitian berkisar antara 0,08-0,13 

(g/100g BB). Rata-rata berat limpa dari hasil penelitian didukung oleh pendapat Putnam (1991) 

yang menyatakan bahwa persentase berat limpa ayam pedaging yang berumur 42 hari berkisar 

antara 0,15-0,23 %. Limpa hasil penelitian lebih kecil dibandingkan dengan pendapat Putnam, 

hal ini diduga karena dalam literatur ayam dipotong pada umur 42 hari sedangkan pada 

penelitian ini ayam dipotong.pada umur 35 hari. 

Rata-rata berat limpa yang didapatkan dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa 

penggantian dedak padi dengan dedak padi terfermentasi cairan rumen tidak menyebabkan 

kelainan pada limpa dan tidak mengganggu fungsi limpa dalam sistem peredaran darah. Dellman 

dan Brown (1989) menyatakan bahwa fungsi limpa adalah sebagai penampung eritrosit dan 

mengeluarkannya ke dalam darah serta sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan sel 

darah putih. Indarto., dkk (2011) menambahkan bahwa aktivitas limpa dapat mengakibatkan 

limpa membesar ukurannya atau bahkan mengecil karena limpa terserang penyakit atau benda 

asing. 
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4.3 Pengaruh perlakuan pada persentase lemak abdominal 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisa statistik pada lampiran 10, 

menunjukkan bahwa penggantian dedak padi dengan dedak padi terfermentasi cairan rumen 

yang berbeda dalam pakan memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap 

pesentase lemak abdominal ayam pedaging. Persentase lemak abdominal diperoleh dari 

pembagian antara bobot lemak abdominal dengan bobot badan akhir ayam dikalikan 100 %. 

Berdasarkan Tabel 6. dapat diketahui persentase lemak abdominal yang diperoleh selama 

penelitian dari yang tertinggi hingga terendah adalah P3 (1,55±0,44), P0 (1,46±0,23), P2 

(1,37±0,11), P4 (1,36±0,31) dan P1 (1,31±0,20) % .  

Persentase lemak abdominal yang normal pada ayam pedaging berkisar antara 0,73-3,78 

% (Becker et al,. 1979). Rata-rata persentase lemak abdominal ayam pedaging dari hasil 

penelitian sesuai dengan literatur yang ada berkisar antara 1,31-1,55 %. Hasil rata-rata yang 

diperoleh pada penelitian ini adalah normal, hal ini mengartikan bahwa kandungan protein dan 

energi pada pakan perlakuan yang diberikan hingga level 10 % memenuhi kebutuhan zat gizi 

yang dibutuhkan ayam pedaging. Menurut Setiawan dan Sudjana (2009) menyatakan bahwa 

jumlah lemak abdominal pada ayam pedaging dipengaruhi oleh imbangan energi dan protein 

dalam pakan, semakin luas imbangan energi dan protein pada pakan yang diberikan akan diikuti 

dengan tingginya lemak tubuh yang dihasilkan dan juga sebaliknya. Lemak abdominal 

mempunyai hubungan korelasi dengan total lemak karkas, semakin tinggi kandungan lemak 

abdominal maka semakin tinggi kandungan lemak karkas pada ayam broiler (Pfaff dan Austic, 

1975; Leclerq dan Witehead, 1988).  Menurut Fontana et al.  (1993) lemak abdominal akan 

meningkat pada ayam yang diberi ransum dengan protein rendah dan energi ransum yang tinggi. 

Energi yang berlebih akan disimpan dalam bentuk lemak dalam jaringan-jaringan. Salah satu 

bagian tubuh yang digunakan untuk menyimpan lemak oleh ayam adalah bagian sekitar perut. 

Genotip, jenis kelamin, dan nutrisi dari ayam broiler merupakan beberapa faktor yang 

memengaruhi deposisi lemak tubuh (Tumova dan Teimouri, 2010). 

Hasil analisis statistik (Lampiran 10) yang menunjukan bahwa tidak adanya pengaruh 

yang berbeda nyata pada penggantian dedak padi dengan dedak padi terfermentasi terhadap 

persentase lemak abdominal diduga karena kandungan energi metabolis pakan antar perlakuan 

hamper sama yaitu 3099,90 – 3148 Kkal sehingga menghasilkan lemak abdominal yang hampir 

sama pula. Menurut Rumiyani., dkk (2011) penimbunan lemak dapat terjadi kerena kelebihan 
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energi yang digunakan untuk kebutuhan pokok dan produksi selain itu dipengaruhi oleh bangsa, 

galur, sistem kandang, umur dan jenis kelamin. 

Penggantian dedak padi dengan dedak padi terfermentasi cairan rumen pada penelitian ini 

membuktikan bahwa menurunnya serat kasar pada pakan yang diberikan ada kencenderungan 

menurunkan persentase lemak abdominal ayam pedaging, hal ni sesuai dengan penelitian  Sandi 

(2012) bahwa semakin  tinggi  penambahan arnpas  tahu dan dedak  fermentasi oleh EM-4  

dalam  pakan  ada kecenderungan menurunkan persentase lemak abdominal ayam pedaging. 

Syzka., dkk (2009) rnenyatakan lemak tubuh dipengaruhi serat kasar ransum. Keberadaan  serat 

kasar dalam ransum mampu mengikat asam empedu. Asam empedu berfungsi untuk mengemulsi  

makanan  berlemak sehingga mudah dihidrolisis  oleh enzim lipase. Bila sebagian besar asam 

empedu diikat oleh serat kasar maka emulsi pastikel  lipida yang terbentuk lebih sedikit sehingga  

aktivitas enzim lipase berkurang. Penurunan aktivitas lipase mengurangi jumlah lipida terserap 

dan banyak dikeluarkan bersama kotoran.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penggantian dedak padi dengan dedak padi terfermentasi cairan rumen dalam pakan  

dapat meningkatkan persentase karkas, berat organ dalam dan menurunkan kandungan serat 

kasar dalam pakan dan persentase lemak abdominal. Penggunaan dedak padi terfermentasi cairan 

rumen 2,5 % dalam pakan menghasilkan kualitas karkas yang terbaik. 

 

5.2. Saran 

 Perlu penelitian lebih lanjut lama waktu inkubasi dedak padi untuk mencerna serat kasar. 


