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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Daging ayam merupakan salah satu bahan pangan asal ternak yang banyak 

diminati oleh masyarakat Indonesia. Selain mengandung banyak nutrisi, daging ayam juga 

tergolong relatif murah dibandingkan dengan daging lain. Survei Sosial Ekonomi 

Nasional (2013) menyatakan bahwa konsumsi daging ayam (broiler meat) di Indonesia 

mencapai 3,650 kg perkapita pertahun dengan rata-rata pertumbuhan 4,60%. Daging ayam 

yang memiliki kualitas baik didapatkan dengan cara tatalaksana pemeliharaan ternak yang 

baik pula. Salah satu faktor pemeliharaan ternak yang paling mempengaruhi di samping 

genetik adalah pemberian pakan. Kandungan nutrisi dari pakan yang diberikan sangat 

mempengaruhi kualitas dan pertumbuhan dari daging yang dihasilkan.  

Dedak padi merupakan bahan pakan yang populer digunakan sebagai campuran 

dalam pakan unggas karena selain ketersediannya yang melimpah dan kontinyu juga 

karena harganya yang murah dan belum bersaing dengan bahan baku yang lain dalam 

penggunaannya, serta bahan bakunya yang mudah didapat. Penggunaan dedak padi dalam 

campuran pakan perlu dibatasi karena dedak padi memiliki serat yang tinggi. Menurut 

Hartadi dkk., (2005) dedak padi memiliki kandungan serat kasar sebesar 6-12 %. 

Kandungan serat kasar yang tinggi dan adanya senyawa anti nutrisi tertentu menyebabkan 

kecernaan dan ketersediaan zat-zat makanan menjadi rendah. Batasan penggunaan dedak 

padi dalam campuran pakan ayam pedaging adalah 10 %. Nilai biologis dedak padi dapat 

ditingkatkan yaitu dengan cara menurunkan kandungan serat kasar yang terkandung 

dalam bahan tersebut. Hal ini dilakukan karena apabila kandungan serat kasar dalam 

dedak tinggi maka akan menimbulkan gangguan kecernaan terutama pada proses 

penyerapan asam amino dan mineral dalam saluran pencernaan ayam pedaging. Gangguan 

ini akan menyebabkan daging yang dihasilkan memiliki kualitas yang tidak maksimal. 

Masalah ini dapat diatasi dengan cara melakukan fermentasi terhadap dedak padi tersebut. 

Salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai inokulum dalam proses fermentasi dedak 

padi adalah cairan rumen sapi.  

Cairan rumen sapi yang diperoleh dari rumah potong hewan, selain mengandung 

mikroba rumen dan enzim-enzim  yang disekresikan oleh mikroba rumen, juga 

mengandung zat-zat makanan  hasil perombakan mikroba rumen dan enzim, serta 

vitamin-vitamin dan mineral-mineral yang larut dalam cairan rumen yang dapat 
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digunakan sebagai sumber asam amino, vitamin dan mineral untuk meningkatkan kualitas 

pakan ternak (Budiansyah, Resmi, Nahrowi, Wiryawan, Suhartono, dan Widiastuti, 2011). 

Fermentasi ini dilakukan untuk menurunkan kandungan serat kasar dalam dedak 

padi. Menurunnya kandungan serat kasar tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai 

konsumsi nutrisi lain seperti protein pada ayam pedaging sehingga kemampuan protein 

untuk mengikat air dalam daging meningkat dan nilai Water Holding Capacity-nya pun 

meningkat. Nilai WHC daging tersebut berbanding lurus dengan nilai pH, sehingga 

apabila nilai WHC naik maka nilai pH-nya pun akan naik pula. Kemampuan protein untuk 

mengikat air dalam daging ini juga mempengaruhi kekuatan jaringan ikat pada daging. 

Semakin tinggi kemampuan protein dalam mengikat air maka semakin mudah jaringan 

ikat protein pada daging untuk terdegradasi sehingga daging yang dihasilkan akan 

semakin empuk. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian mengenai pengaruh 

fermentasi dedak padi dengan cairan rumen terhadap kualitas fisik daging ayam yang 

meliputi pH, keempukan, dan WHC. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang di atas yaitu 

bagaimana pengaruh pemberian pakan dedak padi terfermentasi cairan rumen terhadap 

kualitas fisik daging ayam yang meliputi pH, keempukan, dan WHC. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan dedak padi 

terfermentasi cairan rumen terhadap kualitas fisik daging ayam meliputi pH, keempukan, 

dan WHC. 

 

1.4 Kegunaan 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber referensi dan informasi yang 

berkaitan dengan pengaruh pemberian pakan dedak padi terfermentasi cairan rumen 

terhadap kualitas fisik daging ayam meliputi pH, keempukan, dan WHC. 

 
1.5 Kerangka Pikir 

Prinsip utama dari penelitian ini yaitu untuk menurunkan kadar serat kasar dari 

dedak padi dengan cara difermentasikan dengan cairan rumen. Unggas adalah hewan 

monogastrik yang tidak dapat memproduksi enzim untuk mencerna serat. Sebagian besar 
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serat terdiri atas arabinoxylan dan β-glucan larut dan tidak larut. Serat yang tidak larut 

inilah yang akan mengganggu kecernaan dan menurunkan pertumbuhan unggas. 

Pertumbuhan unggas yang tidak maksimal akan menyebabkan produk daging yang 

dihasilkan akan memiliki kualitas yang tidak maksimal pula. Proses fermentasi bertujuan 

untuk meningkatkan aktivitas mikroba yang dapat membantu kecernaan unggas dalam 

mencerna serat, sehingga kadar serat pada daging yang akan dihasilkan pun akan 

menurun. Produk daging yang dihasilkan dari proses ini diharapkan dapat memiliki 

kualitas fisik yang lebih baik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pujaningsih (2004) adalah mengenai penggunaan 

cairan rumen untuk fermentasi dedak padi yang bertujuan untuk memanfaatkan 

ketersediaan dedak padi sebagai solusi sederhana dalam meningkatkan nilai kandungan 

fosfor di peternak dan memanfaatkan limbah cairan rumen untuk mengurangi pencemaran 

terhadap lingkungan. Hasil yang diperoleh yaitu terdapatnya degradasi kandungan pada 

fitat fosfor dan aktivitas enzim fitase dengan pengaruh lama inkubasi pada dedak padi. 

Suryanata (2014) yang telah melakukan penelitian mengenai fermentasi dedak padi 

dengan menggunakan enzim xilanase terhadap kualitas fisik daging ayam menyatakan 

bahwa penambahan xilanase dalam pakan ayam pedaging mampu memberikan hasil 

terbaik terhadap kualitas fisik daging meliputi pH, warna, keempukan, WHC, serta susut 

masak daging ayam, pada penggunaan xilanase sebanyak 0,0014 % dengan level dedak 14 

%.  

Penelitian Sukaryana, Atmomarsono, Yunianto, dan Supriyatna (2011) 

menunjukan bahwa keberhasilan suatu produk fermentasi secara nyata dapat ditentukan 

melalui kecernaan. Kegunaan penentuan kecernaan adalah untuk mendapatkan nilai bahan 

makanan secara kasar, sebab hanya bahan makanan yang dapat dicerna yang dapat diserap 

oleh tubuh. Kecernaan suatu bahan pakan merupakan pencerminan dari tinggi rendahnya 

nilai manfaat dari bahan pakan tersebut, apabila kecernaannya rendah maka nilai 

manfaatnya rendah pula dan sebaliknya, apabila kecernaannya tinggi maka nilai 

manfaatnya tinggi pula. Upaya fermentasi akan bernilai guna apabila diketahui nilai 

kecernaannya. Perlakuan fermentasi dapat meningkatkan nilai nutrisi dari campuran 

bungkil inti sawit 80 % dengan dedak padi 20 % dalam hal peningkatan daya cerna 

protein kasar dan lemak kasar pada ternak ayam pedaging dengan peningkatan masing-

masing sebesar 19,36 % dan 15,86 %. 
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1.6 Hipotesis 

Penggunaan dedak padi terfermentasi cairan rumen dalam pakan ayam pedaging 

dapat meningkatkan kualitas fisik daging ayam khususnya terhadap nilai pH, keempukan, 

dan WHC daging ayam. 
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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Dedak Padi  

Dedak padi adalah bagian luar (kulit ari) beras yang dibuang pada saat pemutihan 

beras. Padi memiliki komposisi 70-72 % endosperm, 20 % sekam padi, 7-8,5 % dedak 

padi dan 2-3 % embrio. Dedak padi merupakan bahan pakan yang telah digunakan secara 

luas oleh sebagian besar peternak di Indonesia. Sebagai bahan pakan yang berasal dari 

limbah agroindustri, dedak padi mempunyai potensi yang besar sebagai bahan pakan 

sumber energi bagi ternak (Scott, Neisheim, and Young, 1982). 

Dedak padi memiliki kandungan energi, protein, vitamin B dan beberapa mineral 

dalam dedak padi yang cukup tinggi. Beberapa hasil penelitian menunjukan bahwa pada 

penyusunan pakan ayam pedaging dedak padi dapat digunakan antara 5-15 %. Hal 

tersebut disebabkan karena dedak padi mengandung kandungan serat kasar yang cukup 

tinggi sehingga dapat menurunkan ketersediaan biologis mineral tertentu, dan dedak padi 

sendiri mempunyai zat anti nutrisi yaitu kandungan fitat fosfor 1,44 %,  80 % diantaranya 

terikat dalam fitat (Wahyuni, 2011). 

Wahyuni (2005) menyatakan bahwa fitat yang terkandung dalam dedak padi yang 

berbentuk asam maupun garam merupakan bentuk utama dalam penyimpanan fosfor 

yang terdapat pada lapisan luar butiran-butiran. Isolasi mikroba untuk menghidrolisis fitat 

dalam bahan pakan diperlukan karena senyawa ini sangat sukar dicerna oleh tubuh ternak 

unggas. 

Nataamijaya (1992) menyatakan bahwa penurunan kualitas ransum akibat 

pencampuran dengan dedak padi menyebabkan turunnya kandungan zat nutrisi tertentu, 

karena ada zat makanan yang terdapat dalam jumlah yang sangat rendah pada dedak padi, 

terutama kalsium (Ca). Tingginya asam fitat dalam dedak padi akan menyebabkan 

terganggunya proses metabolism zat makanan dalam organ-organ pencernaan sehingga 

organ pencernaan harus bekerja keras untuk melaksanakan fungsinya dalam proses 

pencernaan dan metabolisme makanan (West, Todd, Howard, and John, 1996). 

 

2.2 Cairan Rumen  

Cairan  rumen berasal dari cairan yang disaring dari isi rumen. Produk ini 

merupakan limbah dari Rumah Potong Hewan (RPH) yang prospektif untuk mencemari 
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lingkungan. Nutrisi cairan rumen tidak berbeda jauh dengan isi rumen namun kandungan 

serat kasarnya dapat dikatakan sangat kecil (Pujaningsih, 2004). Penghuni terbesar di 

dalam cairan rumen adalah bakteri, yaitu sebanyak 1010-1012 sel/ml cairan rumen dan 

populasi terbesar kedua diduduki oleh protozoa yang dapat mencapai 105-106 sel/ml 

cairan rumen, namun demikian karena ukuran tubuhnya lebih besar daripada bakteri 

maka biomassanya pun cukup besar yakni mengandung lebih kurang 40 % total nitrogen 

mikroba rumen (Firsoni, 2005). 

Cairan rumen mengandung protozoa dan bakteri pencerna selulosa, hemiselulosa, 

pati, gula, protein, bakteri pemakan laktat dan bakteri pembentuk gas metan. Cairan 

rumen juga berpotensi sebagai feed aditive karena terdapat berbagai macam enzim yang 

dihasilkan seperti selulase, endoglukanase, eksoglukanase, α-glukosidase, xilanase, 

xilosidase, asetil xilan esterase dan asetil esterase (Wardani, 2004). Penggunaan cairan 

rumen bertujuan untuk meningkatkan jumlah bakteri tertentu yang diperlukan agar proses 

fermentasi dapat berjalan dengan cepat. Salah satu mikroba yang ada didalam rumen 

yaitu Aspergillus ficcum, yang mampu menghasilkan enzim yang dapat menghidrolisis 

enzim fitat (Pujaningsih, 2004). 

 

2.3  Fermentasi 

Fermentasi adalah segala macam proses metabolik dengan bantuan enzim dari 

mikroba (jasad renik) untuk melakukan oksidasi, reduksi, hidrolisa, dan reaksi kimia 

lainnya, sehingga terjadi perubahan kimia pada suatu substrat organik dengan 

menghasilkan produk tertentu (Saono, 1976), dan menyebabkan terjadinya perubahan 

sifat bahan tersebut (Winarno, Fardiaz, dan Fardiaz, 1980). Fermentasi berasal dari 

bahasa latin ferfere yang artinya mendidihkan, yaitu terbentuknya gas-gas dari suatu 

cairan kimia. Gas yang terbentuk tersebut di antaranya adalah karbondioksida (CO2) 

(Afrianti, 2004). Muchtadi, Palupi, dan Astawan (1992) menjelaskan bahwa fermentasi 

adalah proses-proses yang menghasilkan komponen-komponen kimia yang kompleks 

sebagai akibat adanya pertumbuhan maupun metabolisme mikroba. 

Fermentasi adalah suatu proses perubahan kimia substrat organik yang 

berlangsung dengan adanya katalisator-katalisator biokimia yaitu enzim yang dihasilkan 

oleh mikroba tertentu. Sukaryana dkk (2011) menyatakan bahwa fermentasi merupakan 

salah satu teknologi pengolahan bahan makanan secara biologis yang melibatkan 

aktivitas mikroorganisme guna memperbaiki gizi bahan berkualitas rendah, dan biasanya 

bahan produk fermentasi mempunyai daya simpan yang lebih lama. Fermentasi dapat 
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meningkatkan kualitas nutrisi bahan pakan, karena pada proses fermentasi terjadi 

perubahan kimiawi senyawa-senyawa organik (karbohidrat, lemak, protein, serat kasar 

dan bahan organik lain) baik dalam keadaan aerob maupun anaerob, melalui kerja enzim 

yang dihasilkan mikroba. Fermentasi juga dapat meningkatkan ketersediaan zat-zat 

makanan seperti protein dan energi metabolis serta perubahan komponen komplek 

menjadi zat-zat sederhana yang mudah dicerna oleh mikroorganisme (Mairizal, 2009). 

Sukaryana dkk (2011) menambahkan bahwa salah satu enzim yang dapat melakukan 

proses fermentasi adalah Trichoderma viride yang mempunyai kemampuan memproduksi 

enzim selulase yang dapat memecah  selulosa menjadi glukosa, sehingga mudah dicerna 

oleh ternak monogastrik. Jenis enzim ini juga mempunyai kemampuan meningkatkan 

protein bahan pakan. Aktivitas enzim dan bakteri dilakukan pada kondisi asam, sehingga 

proses fermentasi dapat menyebabkan pH suatu bahan pakan menurun.  

Rahman (1989) menyatakan ada 2 jenis fermentasi yang umum dilakukan yaitu 

fermentasi media cair dan media padat. Fermentasi media padat adalah jenis fermentasi 

dimana terjadi perombakan komponen media padat oleh mikroba yang ditandai dengan 

tidak adanya air bebas dalam proses fermentasi tersebut, dimana media padat tersebut 

berfungsi sebagai sumber karbon, nitrogen dan energi. Fermentasi media cair diartikan 

sebagai fermentasi yang melibatkan air sebagai fase kontinu dari sistem pertumbuhan sel 

bersangkutan atau substrat baik sumber karbon maupun mineral terlarut atau tersuspensi 

sebagai partikel-partikel dalam fase cair. 

Hasil fermentasi yang baik, dalam hal ini yaitu pada dedak padi, dapat diketahui 

dengan ciri-ciri seperti warna dedak padi semakin gelap, berbau agak asam yang 

disebabkan oleh nilai pH yang menurun, serta tekstur menjadi lebih kasar yang 

disebabkan oleh terbentuknya ikatan-ikatan oleh air pada dedak padi yang menyebabkan 

terjadinya gumpalan. 

 

2.4 Ayam Pedaging 

Ayam pedaging adalah jenis ayam yang telah lama mengalami upaya pemuliaan, 

sehingga menjadi ayam penghasil daging yang unggul, mempunyai bentuk, ukuran dan 

warna yang seragam. Ayam pedaging di Amerika dipanen pada umur 8 – 12 minggu 

dengan berat 1,59 – 2,05 kg/ekor. Ayam pedaging di Indonesia dipanen pada umur yang 

lebih muda yaitu umur 6 minggu dengan berat sekitar 1,7 – 2,0 kg/ekor. Pemanenan ayam 

pedaging pada saat beratnya masih rendah disebabkan oleh permintaan konsumen yang 

cenderung membeli karkas ayam utuh yang tidak terlalu besar, juga karena cukup lunak, 
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lemak belum cukup banyak serta tulang tidak terlalu keras (Muchtadi, Palupi dan 

Astawan, 1992).   

Ayam pedaging di Indonesia sudah dapat dipasarkan pada umur 5-6 minggu 

dengan bobot hidup antara 1,4-1,7 kg, walaupun laju pertumbuhan belum mencapai bobot 

maksimum tetapi ayam pedaging tetap dipasarkan karena apabila bobot badannya terlalu 

berat maka akan sulit untuk dipasarkan atau dijual. Daging ayam pedaging memiliki ciri 

khas yang berbeda dari daging unggas yang lain, yakni rasanya khas, enak, dagingnya 

empuk, berprotein tinggi dan pengolahannya mudah, tetapi cepat hancur dalam perebusan 

yang terlalu lama (Sugiarti, 2008). 

Ayam pedaging membutuhkan nutrisi secara optimal dan berimbang. Data 

persyaratan mutu ayam pedaging dapat dilihat di Tabel 1. 

 

Tabel 1. Persyaratan mutu pakan ayam pedaging 

No. Parameter Satuan 
Persyaratan 

Starter Finisher 

1 Kadar air % Maks. 14,0 Maks. 14,0 

2 Protein kasar % Min. 19,0 Min. 18,0 

3 Lemak kasar % Maks. 7,4 Maks. 8,0 

4 Serat kasar % Maks. 6,0 Maks. 6,0 

5 Abu  % Maks. 8,0 Maks. 8,0 

6 Kalsium (Ca) % 0,90 – 1,20 0,90 – 1,20 

7 Fosfor (P) total % 0,60 – 1,00 0,60 – 1,00 

8 Fosfor (P) tersedia % Min. 0,40 Min. 0,40 

9 Total aflatoksin µg/Kg Maks. 50,00 Maks. 50,00 

10 Energy metabolis (ME) Kkal/Kg Min. 2900 Min. 2900 

11 Asam amino: 

- Lisin 

- Metionin 

- Metionin + 

Sistin 

 

% 

% 

% 

 

Min. 1,10 

Min. 0,40 

Min. 0,60 

 

Min. 0,90 

Min. 0,30 

Min. 0,50 

Sumber: Standar Nasional Indonesia (SNI), 2006 
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2.5  Kualitas Fisik Daging Ayam 

Daging adalah bahan pangan yang bernilai gizi tinggi karena kaya akan protein, 

lemak, mineral serta zat lainnya yang sangat dibutuhkan tubuh. Daging juga merupakan 

bahan pangan yang sangat baik bagi pertumbuhan dan perkembangbiakan 

mikroorganisme yang dapat menurunkan kualitas daging.  Setiap 100 g daging ayam 

mengandung 74 % air, 22 % protein, 13 mg kalsium, 190 mg fosfor, dan 1,5 mg zat besi. 

Daging ayam kaya akan vitamin A, terutama ayam yang masih muda. Daging ayam juga 

mengandung  vitamin C dan E. Daging ayam memiliki kadar lemak yang rendah dan 

termasuk ke dalam asam lemak tak jenuh. Daging ayam mudah sekali mengalami 

kerusakan mikrobiologi karena kandungan gizi dan kadar airnya yang tinggi. Kerusakan 

pada daging ditandai dengan perubahan bau dan timbulnya lendir yang terjadi pada 

daging tersebut sehingga diperlukan uji fisik sebelum daging dikonsumsi. 

Pengujian secara fisik dapat dilakukan dengan cara melihat nilai pH, daya ikat air, 

serta keempukan. Pengujian secara fisik ini dilakukan untuk melihat kualitas daging 

secara keseluruhan. Pengujian sifat fisik daging ini sangat diperlukan untuk menentukan 

apakah daging berkualitas baik atau tidak. 

Soeparno (2009) menjelaskan bahwa daging adalah semua bagian dari jaringan 

hewan yang dapat dimakan serta tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang 

mengkonsumsinya. Lawrie (2003) mendefinisikan daging dalam arti khusus sebagai 

bagian dari hewan yang digunakan sebagi makanan. Menurut SNI 3932-2008 definisi 

daging segar adalah daging yang belum diolah atau tidak ditambahkan dengan bahan 

apapun. Daging beku adalah daging segar yang sudah mengalami proses pembekuan di 

dalam blast freezer dengan temperatur internal minimal -18˚C. 

 

2.5.1 pH  

Forest, Aberle, Hendrick, Judge, dan Merkel (1975) menerangkan bahwa 

pH daging berkisar antara 6,8-7,2, sedangkan menurut Buckle, Edwards, Fleet, 

dan Wootton (1987) pH daging berkisar antara 7,2-7,4. Penurunan pH pada 

beberapa ternak terjadi satu jam setelah ternak dipotong dan pada saat tercapainya 

rigormortis. Nilai pH daging pada saat itu ada yang tetap tinggi yaitu sekitar 6,5-

6,8, namun ada yang mengalami penurunan dengan sangat cepat yaitu mencapai 

5,4-5,6. Peningkatan pH dapat terjadi akibat pertumbuhan mikroorganisme. Nilai 

pH daging setelah perubahan glikolisis menjadi asam laktat berhenti berkisar 

antara 5,1-6,2 (Buckle et al.,1987). 
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Nilai pH otot akan menurun pada saat pembentukan asam laktat dan akan 

banyak air yang berasosiasi dengan protein otot yang bebas meninggalkan serabut 

otot. Filamen myosin dan filamen aktin pada titik isolektrik protein myofibril akan 

saling mendekat, sehingga ruang diantara filamen-filamen menjadi kecil. Daya 

mengikat air akan menurun pada saat pemecahan dan habisnya ATP serta pada 

saat terbentuknya rigormortis. 

Bouton, Harris, dan Shaw (1971) serta Wismer-Pedersen (1971) 

menyatakan bahwa daya ikat air oleh protein daging dipengaruhi oleh pH. Daya 

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

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

isoelektrik ini tidak bermuatan (jumlah muatan positif sama dengan jumlah 

muatan negatif) dan solubilitasnya minimal. 

Daging dengan pH yang lebih tinggi dari pH isolektrik protein daging, 

akan terjadi pembebasan sejumlah muatan positif dan terdapat surplus muatan 

negative yang mengakibatkan penolakan dari miofilamen dan memberi lebih 

banyak ruang untuk molekul air. Daging dengan pH yang lebih rendah dari titik 

isoelektrik protein-protein daging akan mengalami kelebihan muatan positif yang 

mengakibatkan penolakan miofilamen dan akan memberi ruang yang lebih banyak 

bagi molekul-molekul air.  

 

2.5.2 Keempukan 

Keempukan dan tekstur daging adalah penentu yang paling penting pada 

kualitas daging. Keempukan daging dipengaruhi oleh banyaknya kandungan serat 

dan protein dalam daging. Faktor lain yang mempengaruhi keempukan daging 

digolongkan menjadi faktor antemortem seperti genetik, bangsa dan fisiologi, 

faktor umur, manajemen, jenis kelamin, dan spesies. Faktor postmortem di 

antaranya meliputi proses chilling, refrigerasi, pelayuan, dan pembekuan termasuk 

lama dan temperatur penyimpanan, dan metode pengolahan, termasuk metode 

pemasakan dan penambahan bahan pengempuk. Keempukan bisa bervariasi di 

antara spesies, bangsa ternak dalam spesies yang sama, potongan karkas, dan 

diantara otot, serta pada otot yang sama (Soeparno, 2009).  

Lawrie (2003) menjelaskan bahwa penyebab utama kealotan daging 

adalah karena terjadinya pemendekan otot pada saat proses rigormortis sebagai 

akibat dari ternak yang terlalu banyak bergerak pada saat pemotongan. Otot yang 
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memendek menjelang rigormortis akan menghasilkan daging dengan panjang 

sarkomer yang pendek, dan lebih banyak mengandung kompleks aktomiosin atau 

ikatan antarfilamen, sehingga daging menjadi alot (Soeparno, 2009). Soeparno 

(1994) menambahkan bahwa peregangan otot atau pencegahan terhadap 

pengerutan otot akan meningkatkan keempukan daging, karena panjang sarkomer 

miofibril meningkat. Penggantungan karkas dapat meningkatkan panjang 

sejumlah otot sehingga daging menjadi empuk. Keempukan daging juga dapat 

disebabkan oleh tekstur daging. Semakin halus teksturnya, maka daging menjadi 

empuk. Pearson dan Young (1971) menyatakan bahwa nilai keempukan daging 

terbagi atas tiga bagian, yaitu kisaran empuk dengan skala 0-3 Kg/g, cukup atau 

sedang dengan skala 3-6 Kg/g, dan alot dengan skala 6-11 Kg/g. 

 

2.5.3 WHC (Water Holding Capacity) 

Daya ikat air oleh protein daging atau disebut dengan Water Holding 

Capacity (WHC), didefinisikan sebagai kemampuan daging untuk menahan 

kandungan air atau air yang ditambahkan selama ada pengaruh kekuatan, 

misalnya pemotongan daging, pemanasan, penggilingan, dan tekanan. Daging 

juga mempunyai kemampuan untuk menyerap air secara spontan dari lingkungan 

yang mengandung cairan (water absorption). 

Bentuk ikatan air di dalam otot ada tiga, yakni air yang terikat secara 

kimiawi oleh protein otot sebesar 4 – 5% sebagai lapisan monomolekuler pertama, 

kedua air yang terikat agak lemah sebagai lapisan kedua dari molekul air terhadap 

grup hidrofilik kira-kira sebesar 4%, dimana lapisan kedua ini akan terikat oleh 

protein bila tekanan uap air meningkat. Ketiga adalah lapisan molekul-molekul air 

bebas diantara molekul protein, besarnya kira-kira 10 %. Denaturasi protein tidak 

akan mempengaruhi perubahan molekul pada air terikat (lapisan pertama dan 

kedua), sedangkan air bebas yang berada diantara molekul akan menurun pada 

saat protein daging mengalami denaturasi (Wismer-Pedersen, 1971). 

Ciri-ciri daging yang memiliki kemampuan mengikat air yang rendah yaitu 

keras, mempunyai struktur alot, dan mempunyai tekstur kering atau lengket. 

Daging dengan kemampuan mengikat air yang tinggi memiliki ciri-ciri lunak, 

mempunyai struktur yang terbuka (renggang), dan memiliki tekstur basah. Standar 

nilai WHC untuk daging ayam yang baik berkisar antara 55-65 %. 
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Beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya variasi pada daya ikat 

air oleh daging diantaranya yaitu faktor pH, faktor perlakuan maturasi, pemasakan 

atau pemanasan, faktor biologik seperti jenis otot, jenis ternak, jenis kelamin dan 

umur ternak, faktor pakan, transportasi, suhu, kelembaban, penyimpanan dan 

preservasi, kesehatan, perlakuan sebelum pemotongan dan lemak intramuskuler. 

Penurunan daya mengikat air dapat diketahui dengan adanya eksudasi cairan yang 

disebut weep pada daging mentah yang belum dibekukan atau drip pada daging 

mentah beku yang disegarkan kembali atau kerut pada daging masak. Dimana 

eksudasi tersebut berasal dari cairan dan lemak daging (Soeparno, 2009). 

Soeparno (2009) menyatakan bahwa daya ikat air (WHC) yang rendah 

akan mengakibatkan nilai susut masak yang tinggi. WHC sangat dipengaruhi oleh 

nilai pH daging. Nilai pH daging yang lebih tinggi atau lebih rendah dari titik 

isoelektrik daging (5,0−5,1) menyebabkan nilai susut masak daging tersebut akan 

rendah. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juli 2014 di Laboraturium 

Lapang Sumber Sekar, Batu untuk pemeliharaan ayam pedaging, Laboratorium Nutrisi 

dan Pakan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang untuk pengujian 

bahan pakan, serta Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya untuk pengujian kualitas fisik daging ayam.  

  

3.2 Materi Penelitian 

Materi penelitian yang digunakan yaitu sampel daging ayam sebanyak 20 buah 

yang diberi pakan perlakuan dedak padi terfermentasi cairan rumen sapi yang diambil 

dari Rumah Potong Hewan (RPH), dengan nilai koefisien keragaman bobot badan sebesar 

9,8099 % yang dapat dilihat di Lampiran 5. Sampel daging yang diambil yaitu daging 

pada bagian dada. Pakan perlakuan diberikan pada fase finisher dengan campuran jagung, 

konsentrat, dedak, dan dedak padi terfermentasi. Kandungan nutrisi masing-masing bahan 

pakan yang digunakan disajikan pada Tabel 2 dibawah ini: 

 
Tabel 2. Kandungan bahan pakan yang digunakan dalam penelitian 

 
Kandungan 

Nutrisi 

Bahan Pakan 

Starter 

(BR1)* 

 
Konsentrat** 

  

 
Dedak** 

   

Jagung 

Kuning** 

 
DPT** 

  
Bahan Kering (%) - 86 90,43 89 91,46 

Protein Kasar (%) Min. 20,5 42 8,84 8,5 10,28 

Lemak Kasar (%) 3,0 - 7,0 5,5 7,49 3,8 6,46 

Serat Kasar (%) Maks. 5,0 8 22,32 2,2 14,47 

Kalsium (%) 0,9 - 1,1 - - 0,02 - 

Poshor (%) 0,6 - 0,9 - - 0,25 - 

Energi Metabolis  

(Kkal/kg) 
2900 – 3100 2800 2980 3350 2498,99 

Sumber :   *PT. Japfa Comfeed Indonesia 
**Hasil Analisa Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya (2014). 
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Dedak padi terfermentasi cairan rumen yang digunakan yaitu dengan 

perbandingan 300 ml cairan rumen per kg dedak padi dan penyimpanan selama 72 jam. 

Proses pembuatan dedak padi terfermentasi cairan rumen dapat dilihat di Lampiran 4. 

Pakan perlakuan terdiri dari campuran jagung kuning sebanyak 60 % dan konsentrat 

sebanyak 30 % dengan persentase pemberian antara dedak dengan dedak terfermentasi 

yang berbeda. Komposisi dan kandungan zat bahan pakan dapat dilihat pada Tabel 3. 

Berikut adalah perbandingan perlakuan pakan yang digunakan pada penelitian ini: 

 P0 = pakan basal (campuran jagung kuning, konsentrat, dan dedak padi) 

 P1 = pakan basal dengan campuran dedak padi terfermentasi 2,5 % 

 P2 = pakan basal dengan campuran dedak padi terfermentasi 5 % 

 P3 = pakan basal dengan campuran dedak padi terfermentasi 7,5 % 

 P4 = pakan basal dengan campuran dedak padi terfermentasi 10 % 

Tabel 3. Komposisi bahan pakan dan kandungan nutrisi 

Proporsi bahan pakan P0 P1 P2 P3 P4 

Jagung kuning (%) 60 60 60 60 60 

Konsentrat (%) 30 30 30 30 30 

Dedak (%) 10 7,5 5 2,5 0 

Dedak terfermentasi (%) 0 2,5 5 7,5 10 

Kandungan 
     

Energi metabolis (Kkal) 3148 3135,97 3123,95 3111,92 3099,90 

Bahan kering (%) 88 88,27 88,29 88,32 88,35 

Protein kasar (%) 19,18 19,22 19,26 19,29 19,33 

Serat kasar (%) 6,74 6,54 6,34 6,15 5,95 

Lemak kasar (%) 4,68 4,65 4,63 4,60 4,58 

Sumber :  Hasil Analisa Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan 
Brawijaya (2014).  

Vaksin yang digunakan adalah ND-Lasota yang diberikan 2 kali yaitu pada umur 

3 hari melalui tetes mata dan umur 21 hari melalui air minum untuk pencegahan penyakit 

tetelo atau New Castle Disease (ND). Vaksin Gumboro diberikan pada umur 10 hari 

melalui air minum. 
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3.3  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan 

analisis Uji Jarak Berganda Duncan’s (UJBD) untuk variabel yang memberikan hasil 

berpengaruh nyata. Penelitian ini menggunakan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Denah 

pengacakan kandang perlakuan disajikan pada Gambar 1 sebagai berikut : 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(P4U3) (P0U4)  (P2U3)  (P0U1)  (P4U1)  (P1U4)  (P3U4)  (P3U2)  

 
15 14 13 12 11 10 9 

 
 (P1U3)  (P4U2) (P4U4)  (P3U3)  (P2U4) CTRL+   (P3U1) 

 
16 17 18 19 20 21 22 

 (P2U2)  (P1U2) (P2U1)  (P0U2)  (P1U1)  CTRL+ (P0U3) 

Gambar 1. Denah pengacakan kandang perlakuan penelitian 

 

3.3.1 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini diawali dengan pengadaan kandang untuk ternak ayam 

pedaging. Persiapan kandang yaitu dengan melakukan sanitasi dan desinfeksi 

kandang seminggu sebelum DOC datang. Peralatan kandang yang dipersiapkan 

pada tahap ini diantaranya yaitu  brooder, litter, chick guard, thermometer, 

hygrometer dan sterilisasi peralatan pakan. Pakan dan air minum disiapkan sebelum 

DOC datang. DOC ditimbang terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam 

brooder. Pengontrolan dan pembersihan tempat pakan dilakukan setiap hari. Ayam 

yang sakit akan dipisahkan dari ayam lainnya dan dikarantina. Pemanenan ayam 

dilakukan pada umur 35 hari. 

Pengambilan data selama penelitian di kandang dilakukan dengan cara 

recording atau pencatatan data setiap harinya. Data pengukuran suhu dan 

kelembaban dapat dilihat di Lampiran 6. Penelitian di laboratorium meliputi uji pH, 

keempukan, dan WHC. Uji pH dilakukan dengan menggunakan alat pH meter 

digital, uji keempukan menggunakan alat Tensile Strength Instrument, dan uji WHC 

menggunakan kertas Whatman nomor 42 dan diberi beban seberat 35 kg. Tahap 

selanjutnya setelah pengujian sampel di laboratorium selesai yaitu mengolah dan 

menginterpretasikan hasil data tersebut. 
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3.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini meliputi : 

1. pH 

Pengujian pH daging ayam yang dilakukan yaitu dengan menggunakan pH 

meter digital yang dikalibrasi terlebih dahulu pada buffer pH 7 dan 4, kemudian 

letakkan sensitif pH meter pada sampel daging. Besarnya pH daging akan muncul 

secara digital di layar pH meter. Forest et al. (1975) menyatakan bahwa pH daging 

berkisar antara 6,8-7,2, sedangkan menurut Buckle et al. (1987) pH daging berkisar 

antara 7,2-7,4. Prosedur pengujian pH dapat dilihat di Lampiran 1. 

2. Keempukan 

Pengujian keempukan daging menggunakan Tensile Strength Instrument. 

Penggunaannya dengan cara menyambungkan alat Tensile Strength dengan program 

computer, kemudian dilakukan pengaturan pada alat dengan menekan tombol ON dan 

Mode. Sampel kemudian diletakkan di bawah aksesoris penarik dan ditekan tombol 

penguji. Catat hasil pengujian setelah ditekan tombol untuk berhenti. Prosedur 

pengujian keempukan dapat dilihat di Lampiran 2.  

3. WHC 

Pengujian WHC pada daging dilakukan dengan penimbangan sampel sebanyak 

0,3 g dengan menggunakan timbangan analitik. Daging tersebut ditaruh di atas kertas 

saring Whatman nomor 42 yang diletakkan di atas lempengan kaca dan ditutup dengan 

lempengan kaca lain, kemudian di press dengan beban bertekanan 35 kg/m2 selama 5 

menit. Kertas Whatman tersebut kemudian digambar pada batas area basah dan 

gambar ulang batas tersebut pada kertas grafik. Hitung jumlah luas kotak pada kertas 

grafik tersebut dan tentukan nilai WHC daging tersebut. Prosedur pengujian WHC 

dapat dilihat di Lampiran 3. 

 

3.5 Analisis Penelitian 

Data dalam penelitian ini ditabulasi dengan program Microsoft Excel, selanjutnya 

data dianalisisi dengan menggunakan analisis ragam (Anova) dari Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) (Damayanti, 2010), apabila ada perbedaan pengaruh dilanjutkan dengan 

Uji Jarak Berganda Duncan’s (Steel and Torrie, 1993). Model matematis dari Rancangan 

Acak Lengkap adalah : 

Yij =  + i + ij 
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Dimana : Yij = nilai yang diamati 

  = nilai tengah populasi 

i = pengaruh penambahan substitusi dedak padi terfermentasi ke  

1-5  

ij = pengaruh galat pada perlakuan ke 1-5 dan ulangan ke 1-4 

i = 1, 2, 3, 4, 5 

j = 1, 2, 3, 4 

 
 
3.6  Batasan Istilah 

Dedak terfermentasi  : Merupakan dedak padi yang sudah melalui tahap penguraian 

zat dari molekul kompleks menjadi molekul yang lebih 

sederhana yang menghasilkan energi serta menggunakan 

fasilitas pengurai, yang mana dalam penelitian ini fasilitas 

pengurai yang digunakan yaitu cairan rumen. 

Kualitas fisik daging  : Merupakan ukuran sifat-sifat yang mempengaruhi kualitas 

pengolahan daging yang meliputi pH, keempukan, dan daya 

ikat air (WHC). 

pH  :  Derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat 

keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. 

WHC  : Water Hoding Capacity yaitu kemampuan daging untuk 

mengikat air baik air yang terkandung dalam daging itu 

sendiri maupun air yang ditambahkan selama ada pengaruh 

kekuatan, misalnya pemotongan daging, pemanasan, 

penggilingan, dan tekanan. 

Keempukan  :  Nilai empuk tidaknya suatu daging yang diukur dengan alat 

Tensile Strength Instrument. 
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BAB  IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Hasil penelitian pemberian pakan dedak padi terfermentasi cairan rumen terhadap 

kualitas fisik daging ayam yang meliputi pH, keempukan, dan WHC secara lengkap dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Pengaruh pemberian  pakan dedak padi terfermentasi cairan rumen terhadap kualitas 

fisik daging ayam. 

Variabel Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

pH 5,61±0,09 5,45±0,09 5,50±0,01 5,56±0,01 5,57±0,01 

Keempukan (N) 15,60±3,62a 20,25±5,34b 23,18±3,32b 24,43±1,78b 21,73±2,51b 

WHC (%) 59,45±4,15 60,19±14,62 62,05±8,03 54,48±3,52 60,87±5,18 

Keterangan: Subskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata 
(P<0,05)  

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap pH Daging Ayam 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan pemberian pakan dedak padi 

terfermentasi cairan rumen memberikan perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) terhadap 

pH daging ayam. Daging ayam yang memiliki pH dari yang tertinggi secara berurutan 

selama penelitian adalah perlakuan P0 (5,61±0,09), P4 (5,57±0,01), P3 (5,56±0,01), P2 

(5,50±0,01), dan P1 (5,45±0.09). 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 7 menunjukkan bahwa pemberian dedak 

padi terfermentasi cairan rumen pada pakan memberikan perbedaan yang tidak nyata 

(P>0,05) terhadap nilai pH daging ayam. Lawrie (2003) menyatakan bahwa daging 

postmortem memiliki pH ultimat normal sekitar 5,5 yang sesuai dengan titik isoelektrik 

sebagian besar protein daging termasuk myofibril. 

Penurunan pH terjadi karena tertutupnya filamen-filamen myofibril yang terdapat 

pada protein daging sehingga air yang masuk semakin sedikit. Protein dalam daging 

tersebut mempengaruhi ion (H+) sehingga semakin sedikit protein daging ayam, pH akan 

semakin menurun karena rendahnya kemampuan untuk mengikat ion (H+).  

Menurut Soeparno (2009) peningkatan atau penurunan konsumsi pakan 

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

Perbedaan nilai pH dapat menunjukkan bahwa proses glikolisis postmortem  berlangsung 

lebih lambat pada konsumsi pakan konsentrat rendah meskipun pH ultimat hamper tidak 

berbeda. Besarnya penurunan pH otot postmortem dipengaruhi oleh banyak faktor, 

diantaranya faktor intrinsik seperti spesies, bangsa, jenis kelamin, variasi individu ternak, 

tipe otot daging, glikogen otot dan aktivitas enzim yang mempengaruhi glikolisis, serta 

faktor ekstrinsik seperti temperatur, kelembaban, stress, dan obat-obatan (Soeparno, 

2009).  

Salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan nilai pH setelah proses 

pemotongan diantaranya adalah kandungan asam laktat yang terdapat dalam otot,  

kandungan glikogen, dan penanganan sebelum penyembelihan. Hal ini didukung oleh 

pendapat dari Purnomo (2012) bahwa kenaikan pH daging diakibatkan penurunan 

aktivitas mikroba penghasil asam karena persediaan glikogen yang semakin berkurang. 

Prayitno, Suryanto, dan Zuprizal (2010) menjelaskan bahwa penggunaan pakan yang 

memiliki kandungan energi tinggi dapat mempengaruhi kadar glikogen pada otot ayam 

pedaging sehingga dapat mempengaruhi nilai pH daging. 

 

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Keempukan Daging Ayam 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan pemberian pakan dedak padi 

terfermentasi cairan rumen memberikan perbedaan yang nyata (P<0,05) terhadap 

keempukan daging ayam. Daging ayam yang memiliki nilai keempukan dari yang 

tertinggi secara berurutan selama penelitian adalah perlakuan P3 (24,43±1,78), P2 

(23,18±3,32), P4 (21,73±2,51), P1 (20,25±5,34), dan P0 (15,60±3,62). 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 8 menunjukkan bahwa pemberian dedak 

padi terfermentasi cairan rumen pada pakan memberikan perbedaan yang nyata (P<0,05) 

terhadap nilai keempukan daging ayam. Hasil perhitungan berdasarkan Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD) menunjukkan bahwa perlakuan level dedak padi terfermentasi 

cairan rumen terhadap keempukan daging ayam yang memberikan nilai tertinggi adalah 

perlakuan dengan level pemberian 7,5 % (P3). Hasil uji menunjukkan bahwa daging 

dengan nilai keempukan terbaik adalah perlakuan dengan level pemberian dedak padi 

terfermentasi sebesar 0% (P0). Hal tersebut dapat disebabkan oleh kurang maksimalnya 

penyerapan nutrisi dedak padi terfermentasi oleh ayam pedaging. 

Daging yang semakin empuk disebabkan oleh menurunnya kadar serat pada pakan 

yang diberikan, sehingga lemak menjadi lebih mudah larut. Hal ini sesuai dengan 
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pernyataan dari Soeparno (2009) bahwa kandungan pakan yang berkualitas akan 

berpengaruh terhadap keempukan daging. Level protein yang meningkat pada pakan akan 

memicu pertumbuhan, dan pertumbuhan yang cepat akan meningkatkan terbentuknya 

lemak daging. Otot daging mengandung kolagen yang merupakan protein structural 

pokok pada jaringan ikat dan mempunyai pengaruh besar terhadap keempukan daging. 

Perlakuan dengan jumlah penambahan dedak padi terfermentasi sebesar 10 % (P4) 

seharusnya menunjukkan hasil dengan nilai keempukan terbaik karena kandungan 

seratnya paling rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P4 justru memiliki nilai 

keempukan yang cenderung tinggi atau alot. Hal ini dapat disebabkan oleh banyaknya 

pergerakan yang dilakukan ternak sebelum dan pada saat pemotongan. Soeparno (2009) 

menjelaskan bahwa ternak yang banyak bergerak pada saat pemotongan akan 

menghasilkan fase kekakuan yang lebih cepat diikuti dengan pemendekan otot yang 

relative lebih besar. Otot yang berkontraksi atau memendek menjelang rigormortis akan 

menghasilkan daging dengan panjang sarkomer yang pendek, lebih banyak mengandung 

kompleks aktomiosin atau ikatan antar filamen, sehingga daging menjadi kurang empuk. 

Ditambahkan pula oleh Suryanata (2014) bahwa keempukan daging tidak hanya 

dipengaruhi oleh pakan yang diberikan saja namun banyak faktor lain yang 

mempengaruhinya seperti faktor antemortem yaitu genetik, bangsa, dan fisiologi, faktor 

umur, manajemen pemeliharaan, jenis kelamin, dan spesies. Keempukan daging juga 

dapat dipengaruhi oleh rigormortis daging yang terjadi setelah ternak dipotong (Winarno, 

dkk., 1980). 

Menurut Soeparno (2009) lemak intramuskuler ikut berperan dalam membentuk 

keempukan daging karena lemak akan larut di antara ikatan serabut otot daging yag 

menghasilkan daging yang lebih empuk dan lebih berair. Penyebab utama kealotan pada 

daging karena terjadinya pemendekan otot pada saat proses rigormortis sebagai akibat 

ternak yang terlalu banyak bergerak pada saat pemotongan (Lawrie, 2003). Soeparno 

(2009) menyatakan bahwa pH mempengaruhi keempukan daging. Daging dengan pH 

tinggi mempunyai keempukan yang lebih baik daripada daging dengan pH rendah.  

 

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap WHC Daging Ayam 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan pemberian pakan dedak padi 

terfermentasi cairan rumen memberikan perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) terhadap 

WHC daging ayam. Daging ayam yang memiliki WHC dari yang tertinggi secara 
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berurutan selama penelitian adalah perlakuan P2 (62,05±8,03), P4 (60,87±5,18), P1 

(60,19±14,62), P0 (59,45±4,15), dan P3 (54,48±3,52). 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 9 menunjukkan pemberian dedak padi 

terfermentasi cairan rumen pada pakan memberikan perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) 

terhadap nilai WHC daging ayam. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perlakuan sebesar 

5 % (P2) merupakan perlakuan dengan nilai WHC tertinggi dan terbaik.  

 Pemberian dedak padi terfermentasi dalam pakan ayam pedaging bertujuan untuk 

menurunkan kadar serat yang terkandung dalam dedak padi. Menurunnya kadar serat 

tersebut menyebabkan nilai WHC daging ayam yang semakin meningkat. Semakin tinggi 

nilai WHC maka semakin baik pula kualitas dari suatu daging. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Wismer-Pedersen (1971) bahwa Water Holding 

Capacity dipengaruhi oleh pakan, spesies, umur, temperatur, kelembaban, penyimpanan, 

jenis kelamin, kesehatan, perlakuan sebelum pemotongan dan lemak intramuskuler. 

Adapun kecenderungan penurunan WHC ini berhubungan dengan kandungan serat kasar 

yang tinggi sedangkan standar kebutuhan serat kasar ayam pedaging berkisar antara 3–5 

%. Kandungan serat kasar yang terlalu tinggi di dalam pakan menyebabkan pakan tidak 

dapat dicerna sehingga dapat membawa zat makanan yang dapat dicerna ikut keluar 

dengan feses (Wahyu, 1997). Parakkasi (1990) menyatakan bahwa kandungan serat kasar 

dalam pakan yang meningkat dapat menyebabkan daya cerna menurun sehingga ayam 

pedaging kurang mampu memanfaatkan zat makanan. Daging dengan kadar lemak yang 

tinggi akan memiliki nilai WHC yang tinggi, begitupun sebaliknya, daging dengan kadar 

lemak yang rendah memiliki nilai WHC yang rendah pula (Soeparno, 2009) 

Abustam (2009) menambahkan bahwa daya ikat air juga dipengaruhi oleh pH, 

pada pH yang lebih tinggi dari pH isoelektrik protein daging, sejumlah muatan positif 

dibebaskan dan terdapat surplus muatan negatif yang mengakibatkan penolakan dari 

mikrofilamen dan memberi lebih banyak ruang untuk molekul air, semakin banyak 

molekul air dalam daging maka WHC akan meningkat. Otot dengan kandungan lemak 

intramuscular yang tinggi cenderung mempunyai nilai WHC yang tinggi. Hubungan 

antara lemak intramuscular dengan WHC adalah kompleks. Lemak intramuscular 

melebarkan mikrostruktur daging, sehingga memberi lebih banyak kesempatan pada 

protein daging untuk mengikat air (Hamm, 1986). 

Nilai WHC 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 
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disebabkan oleh kenaikan muatan netto negatif di antara muatan protein atau 

melemahnya ikatan hidrogen. Akibat dari proses tersebut adalah jaringan protein akan 

membesar, pembengkakan meningkat, dan lebih banyak air yang terikat oleh protein 

sehingga akan mengakibatkan peningkatan nilai WHC. Kekuatan tarik-menarik antara 

molekul-molekul yang berdekatan bila mengalami kenaikan, maka air yang terikat akan 

dilepaskan kembali, sehingga nilai WHC turun (Hamm, 1986).  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1  Kesimpulan 

Pemberian dedak padi terfermentasi cairan rumen pada level pemberian sebanyak 

7,5 %  pada pakan ayam pedaging memberikan hasil terbaik terhadap nilai kualitas fisik 

daging ayam. 

 

5.2  Saran 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini yaitu perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pemberian dedak padi terfermentasi cairan 

rumen terhadap variabel yang berbeda seperti mikrobiologi daging. 
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Lampiran 1. Prosedur Pengujian pH (AOAC, 1990) 

 

1. Test mode selective diatur pada posisi pH. 

2. Knop pengatur suhu diatur sesuai dengan suhu sampel. 

3. pH meter dikalibrasi dengan memasukkan elektroda dari pH meter ke dalam buffer 

dengan pH 7, kemudian elektroda dibilas dengan aquades dan dikeringkan dengan 

kertas tisu. Setelah itu dilakukan kalibrasi dengan menggunakan buffer dengan pH 4. 

4. Elektroda yang telah dikalibrasi kemudian dimasukkan ke dalam larutan sampel yang 

akan diuji. 

5. Angka yang terbaca pada layar pH meter dicatat setelah angka konstan. Kemudian 

bilas elektroda dengan aquades. 
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Lampiran 2. Pengukuran Keempukan Daging dengan menggunakan alat Tensile Strength 

Instrument (Cuq et al., 1996) 

 

1. Menghidupkan mesin Tensile Strength kurang lebih 30 menit untuk pemanasan. 

2. Menghidupkan komputer masuk program software untuk mesin Tensile Strength. 

3. Setelah antara mesin Tensile Strength dan komputer terjadi hubungan, maka layar 

akan menampilkan program tersebut. 

4. Kursor ditempatkan di Auto Zero dan di ON kan supaya antara Load dan Extention 

menunjukkan angka 0,0 pada waktu Go (pengujian). 

5. Kursor diletakkan di Mode pilih: Compression (penekanan), Tension (tarikan). 

6. Kursor diletakkan di Extensometer pilih internal maksudnya komputer secara otomatis 

akan mencatat jarak yang ditempuh oleh penekan atau tarik. 

7. Taruhlah aksesoris penarik. Sampel diletakkan di bawah aksesoris penarik. 

8. Tekan tombol untuk pengujian. Setelah pengujian selesai tekan tombol untuk berhenti 

dan menyimpan data hasil pengukuran. 
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Lampiran 3. Prosedur pengukuran Water Holding Capacity menggunakan metode Hamm 

yang disitasi oleh Soeparno (2009) 

 

1. Sampel ditimbang sebanyak 0,3 gram, kemudian dipres pada kertas saring Whatman 

No. 42 yang diletakkan di antara 2 plat kaca dengan beban 35 kg selama 5 menit. 

2. Daerah area basah dari sampel yang telah dipres pada kertas saring kemudian 

digambar dan dipindahkan pada kertas grafik, dari gambar diperoleh area basah 

dikurangi area yang tertutupi daging (dari total area). 

 

Cara penghitungan WHC : 

1. mgH2O = 
0,0948

(cm2)basah  Area  - 8,0 

2. (%) Kadar air area basah = 
sampelBerat 

mgH2O  x 100 % 

3. % WHC = % kadar air sampel - % kadar air area basah 
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Lampiran 4. Proses pembuatan dedak padi terfermentasi 

 

   
 

 

 

 

 

  

 
 
 

Dedak padi 

Cairan 

Fermentasi 
Cairan rumen 300 ml/kg, inkubasi 72 jam 

Dikeringkan, dengan oven 60 
oC, selama 24 jam 

Dihaluskan 

Padatan 

Isi rumen 

Penyaringan 
Disterilisasaikan 
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Lampiran 5. Koofisien keragaman Bobot Badan (BB) awal ayam pedaging (g/ekor) yang 

         digunakan dalam penelitian umur 21 hari. 

 

Ayam ke- Berat umur 21 hari 
(gram) (x)   x-X (x-X) 

1 869  -55,6222 3093,8291 
2 1009  84,3778 7119,6131 
3 855  -69,6222 4847,2507 
4 832  -92,6222 8578,8719 
5 792  -132,6222 17588,6479 
6 812  -112,6222 12683,7599 
7 794  -130,6222 17062,1591 
8 799  -125,6222 15780,9371 
9 901  -23,6222 558,0083 

10 895  -29,6222 877,4747 
11 1015  90,3778 8168,1467 
12 864  -60,6222 3675,0511 
13 824  -100,6222 1012,8271 
14 1013  88,3778 7810,6355 
15 1009  84,3778 7119,6131 
16 999  74,3778 5532,0571 
17 991  66,3778 4406,0123 
18 1008  83,3778 6951,8575 
19 961  36,3778 1323,3443 
20 289  -635,6222 404015,5811 
21 839  -85,6222 7331,1611 
22 831  -93,6222 8765,1163 
23 1033  108,3778 11745,7475 
24 843  -81,6222 6662,1835 
25 861  -63,6222 4047,7843 
26 799  -125,6222 15780,9371 
27 815  -109,6222 12017,0267 
28 849  -75,6222 5718,7171 
29 891  -33,6222 1130,4523 
30 797  -127,6222 16287,4259 
31 830  -94,6222 8953,3607 
32 800  -124,6222 15530,6927 
33 829  -95,6222 9143,6051 
34 820  -104,6222 10945,8047 
35 835  -89,6222 8032,1387 
36 983  58,3778 3407,9675 
37 897  -27,6222 762,9859 
38 962  37,3778 1397,0999 
39 942  17,3778 301,9879 
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Ayam ke- Berat umur 21 hari 
(gram) (x)   x-X (x-X) 

40 887  -37,6222 1415,4299 
41 921  -3,6222 13,1203 
42 905  -19,6222 385,0307 
43 955  30,3778 922,8107 
44 1023  98,3778 9678,1915 
45 823  -101,6222 10327,0715 
46 843  -81,6222 6662,1835 
47 891  -33,6222 1130,4523 
48 950  25,3778 644,0327 
49 909  -15,6222 244,0531 
50 811  -113,6222 12910,0043 
51 970  45,3778 2059,1447 
52 990  65,3778 4274,2567 
53 955  30,3778 922,8107 
54 894  -30,6222 937,7191 
55 925  0,3778 0,1427 
56 912  -12,6222 159,3199 
57 919  -5,6222 31,6091 
58 1002  77,3778 5987,3239 
59 969  44,3778 1969,3891 
60 895  -29,6222 877,4747 
61 997  72,3778 5238,5459 
62 991  66,3778 4406,0123 
63 984  59,3778 3525,7231 
64 918  -6,6222 43,8535 
65 999  74,3778 5532,0571 
66 1003  78,3778 6143,0795 
67 976  51,3778 2639,6783 
68 989  64,3778 4144,5011 
69 1014  89,3778 7988,3911 
70 980  55,3778 3066,7007 
71 896  -28,6222 819,2303 
72 971  46,3778 2150,9003 
73 969  44,3778 1969,3891 
74 897  -27,6222 762,9859 
75 959  34,3778 1181,8331 
76 931  6,3778 40,6763 
77 962  37,3778 1397,0999 
78 931  6,3778 40,6763 
79 1018  93,3778 8719,4135 
80 1002  77,3778 5987,3239 
81 998  73,3778 5384,3015 
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Ayam ke- Berat umur 21 hari 
(gram) (x)   x-X (x-X) 

82 1005  80,3778 6460,5907 
83 999  74,3778 5532,0571 
84 998  73,3778 5384,3015 
85 890  -34,6222 1198,6967 
86 891  -33,6222 1130,4523 
87 1023  98,3778 9678,1915 
88 1010  85,3778 7289,3687 
89 1002  77,3778 5987,3239 
90 802  -122,6222 15036,2039 
91 851  -73,6222 5420,2283 
92 812  -112,6222 12683,7599 
93 801  -123,6222 15282,4483 
94 899  -25,6222 656,4971 
95 999  74,3778 5532,0571 
96 921  -3,6222 13,1203 
97 1001  76,3778 5833,5683 
98 999  74,3778 5532,0571 
99 799  -125,6222 15780,9371 
100 815  -109,6222 12017,0267 
101 849  -75,6222 5718,7171 
102 891  -33,6222 1130,4523 
103 797  -127,6222 16287,4259 
104 830  -94,6222 8953,3607 
105 990  65,3778 4274,2567 
106 899  -25,6222 656,4971 
107 983  58,3778 3407,9675 
108 987  62,3778 3890,9899 
109 897  -27,6222 762,9859 
110 990  65,3778 4274,2567 
111 1003  78,3778 6143,0795 
112 1000  75,3778 5681,8127 
113 1009  84,3778 7119,6131 
114 1008  83,3778 6951,8575 
115 999  74,3778 5532,0571 
116 1024  99,3778 9875,9471 
117 998  73,3778 5384.3015 
118 995  70,3778 4953,0347 
119 1007  82,3778 6786,1019 
120 1006  81,3778 6622,3463 
121 1006  81,3778 6622,3463 
122 1006  81,3778 6622,3463 
123 990  65,3778 4274,2567 
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Ayam ke- Berat umur 21 hari 
(gram) (x)   x-X (x-X) 

124 983  58,3778 3407,9675 
125 983  58,3778 3407,9675 
126 989  64,3778 4144,5011 
127 799  -125,6222 15780,9371 
128 803  -121,6222 14791,9595 
129 775  -149,6222 22386,8027 
130 930  5,3778 28,9207 
131 770  -154,6222 23908,0247 
132 882  -42,6222 1816,6519 
133 965  40,3778 1630,3667 
134 920  -4,6222 21,3647 
135 725  -199,6222 39849,0227 
136 817  -107.\,6222 11582,5379 
137 983  58,3778 3407,9675 
138 791  -133,6222 17854,8923 
139 946  21,3778 457,0103 
140 809  -115,6222 13368,4931 
141 955  30,3778 922,8107 
142 954  29,3778 863,0551 
143 727  -197,6222 39054,5339 
144 1050  125,3778 15719,5927 
145 1019  94,3778 8907,1691 
146 819  -105,6222 11156,0491 
147 956  31,3778 984,5663 
148 1075  150,3778 22613,4827 
149 929  4,3778 19,1651 
150 1022  97,3778 9482,4359 
151 983  58,3778 3407,9675 
152 946  21,3778 457,0103 
153 997  72,3778 5238,5459 
154 959  34,3778 1181,8331 
155 935  10,3778 107,6987 
156 999  74,3778 5532,0571 
157 943  18,3778 337,7435 
158 961  36,3778 1323,3443 
159 920  -4,6222 21,3647 
160 895  -29,6222 877,4747 
161 891  -33,6222 1130,4523 
162 1000  75,3778 5681,8127 
163 1002  77,3778 5987,3239 
164 948  23,3778 546,5215 
165 993  68,3778 4675,5235 
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Ayam ke- Berat umur 21 hari 
(gram) (x)   x-X (x-X) 

166 847  -77,6222 6025,2059 
167 1042  117,3778 13777,5479 
168 896  -28,6222 819,2303 
169 972  47,3778 2244,6559 
170 983  58,3778 3407,9675 
171 920  -4,6222 21,3647 
172 909  -15,6222 244,0531 
173 932  7,3778 54,4319 
174 941  16,3778 268,2323 
175 918  -6,6222 43,8535 
176 999  74,3778 5532,0571 
177 1022  97,3778 9482,4359 
178 1005  80,3778 6460,5907 
179 985  60,3778 3645,4787 
180 911  -13,6222 185,5643 

Total 166432   1472676,3110 
Rata-rata (x) 924,6222   8181,5351 

Sd 90,7041    
 
 

Standart Deviasi Bobot Badan Ayam Pedaging (Sd): 

      

 2

1
x x

Sd
n





  

=  

= 90,7041 

 

Koefisien keragaman bobot badan ayam pedaging (KK): 

KK  =  

=  

            = 9,8099 % 

 

Kesimpulan: Ayam pedaging yang digunakan dalam penelitian dapat dikatakan seragam 

karena memiliki koefisien keragaman kurang dari 10 %. 
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Lampiran 6. Data suhu dan kelembaban di dalam kandang selama pelaksanaan penelitian. 

 

Tanggal 
Hari 
ke- 

Temperatur (oC) Kelembaban (%) 
Pagi  Siang Sore Pagi Siang Sore 
07.00 12.00 15.00 07.00 12.00 15.00 

22-Mei-14 1 28 30 29 78 75 73 
23-Mei-14 2 28 32 28 78 73 74 
24-Mei-14 3 25 30 26 76 75 71 
25-Mei-14 4 25 27 27 78 75 71 
26-Mei-14 5 29 31 28 79 75 75 
27-Mei-14 6 28 30 28 80 75 75 
28-Mei-14 7 31 29 28 76 75 75 
29-Mei-14 8 28 31 28 77 70 73 
30-Mei-14 9 29 29 28 79 74 73 
31-Mei-14 10 20 30 28 77 75 70 
1-Juni-14 11 26 30 28 76 75 72 
2-Juni-14 12 26 30 29 78 72 72 
3-Juni-14 13 22 30 28 80 72 75 
4-Juni-14 14 28 30 28 79 75 76 
5-Juni-14 15 27 29 29 80 76 76 
6-Juni-14 16 26 75 28 78 75 75 
7-Juni-14 17 27 29 27 80 75 72 
8-Juni-14 18 23 30 28 75 72 74 
9-Juni-14 19 26 30 28 80 73 72 

10-Juni-14 20 23 27 27 80 75 75 
11-Juni-14 21 25 30 28 79 75 75 
12-Juni-14 22 26 29 28 85 76 76 
13-Juni-14 23 22 26 28 83 78 75 
14-Juni-14 24 23 28 25 83 79 79 
15-Juni-14 25 25 26 25 83 78 78 
16-Juni-14 26 25 27 26 78 78 78 
17-Juni-14 27 24 28 25 85 79 78 
18-Juni-14 28 28 30 27 82 75 76 
19-Juni-14 29 23 29 28 85 79 77 
20-Juni-14 30 27 28 27 82 78 77 
21-Juni-14 31 25 28 26 80 79 74 
22-Juni-14 32 25 27 27 83 79 78 
23-Juni-14 33 26 28 27 80 75 75 
24-Juni-14 34 24 28 28 82 75 75 

 
 



37 
 

Lampiran 7. Analisis statistik PH Daging Ayam 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-rata 
U1 U2 U3 U4 

P0 5,60 5,68 5,68 5,48 22,44 5,61±0,09 
P1 5,39 5,51 5,36 5,55 21,81 5,45±0,09 
P2 5,49 5,55 5,43 5,55 22,01 5,50±0,06 
P3 5,56 5,45 5,59 5,66 22,25 5,56±0,09 
P4 5,58 5,54 5,55 5,60 22,27 5,57±0,03 

Total 27,62 2,72 27,60 27,85 110,79 
 

Faktor Koreksi (FK)  = 
rt x 

2

1 1









 

t

i

r

j
Yij

 

   
=  

4 x 5
110,79 2

 
    =  613,7101 
  

Jumlah Kuadrat (JK) Total = 
 


t

i

r

j
Yij

1 1
FK  

    =  (5,602 + 5,682 + ……. + 5,600 ) – 613,7101 

= 0,1489 

 

Jumlah Kuadrat (JK) Perlakuan = FK
r

2

1

r

1j










 
 

t

i
Yij

 
     = – 613,7101 
     = 0,0601 
 
Jumlah Kuadrat (JK) Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

=0,1489 – 0,0601 
     = 0,0889 
 
 
 
 
 

Kuadrat Tengah (KT) Perlakuan = 
Perlakuan db
PerlakuanJK  

    =
4

0.0601  

    = 0,0150 
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Kuadrat Tengah (KT) Galat  = 
Galat db
GalatJK  

    =
15

0,0889  

    = 0,0059 
 

F Hitung = 
Galat KT

Perlakuan KT  

 = 
0,0059
0,0150  

 = 2,5338 
 
 
 
Tabel analisis ragam  
 

SK Db JK KT F hitung F tabel 
0,05 0,01 

Perlakuan 4 0,0601 0,0150 2,5338 3,06 4,89 
Galat 15 0,0889 0,0059       
Total 19 0,1489         

Keterangan : F hitung < F tabel 5% , maka perlakuan memberikan perbedaan  pengaruh tidak 
berbeda nyata (P>0,05)
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Lampiran 8. Analisis statistik Keempukan Daging Ayam 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-rata 
U1 U2 U3 U4 

P0 10,80 16,90 19,40 15,30 62,40 15,60±3,62 
P1 25,30 24,40 16,10 15,20 81,00 20,25±5,34 
P2 21,10 24,00 20,10 27,50 92,70 23,18±3,32 
P3 26,10 22,00 25,30 24,30 97,70 24,43±1,78 
P4 22,20 18,10 22,80 23,80 86,90 21,73±2,51 

Total 105,50 105,40 103,70 106,10 420,70 
 

Faktor Koreksi (FK)  = 
rt x 

2

1 1









 

t

i

r

j
Yij

 

   
=  

4 x 5
420,70 2

 
    =  8849.4245 
  

Jumlah Kuadrat (JK) Total = 
 


t

i

r

j
Yij

1 1
FK  

    =  (10,802 + 16,902 + ……. + 23,802 ) – 8849,4245 

= 372,9655 
 

Jumlah Kuadrat (JK) Perlakuan = FK
r

2

1

r

1j










 
 

t

i
Yij

 
     =  – 8849,4245 
     = 186,8130 
 
Jumlah Kuadrat (JK) Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

= 372,9655– 186,8130 
     = 186,1525 
 
 
 

Kuadrat Tengah (KT) Perlakuan = 
Perlakuan db
PerlakuanJK  

    =
4

186,8130  

    = 46,7033 
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Kuadrat Tengah (KT) Galat  = 
Galat db
GalatJK  

    =
15

186,1525  

    = 12,4102 
 

F Hitung = 
Galat KT

Perlakuan KT  

 = 
12,4102
46,7033  

 = 3,7633 
 

 
Tabel analisis ragam  
 

SK Db JK KT F hitung F tabel 
0,05 0,01 

Perlakuan 4 186,8130 46,7033 3,7633* 3,06 4,89 
Galat 15 186,1525 12,4102       
Total 19 372,9655         

Keterangan : *F hitung > F tabel 5% , maka perlakuan memberikan perbedaan  pengaruh yang 
berbeda nyata (P>0,05) 

 
 
Uji Jarak Berganda Duncan’s 
 

SE =  =  = 1,57545 
 
JNT 5 % = JND 5 % x SE 
    = JND 5 % x 1,57545 
 
Tabel nilai JND dan JNT pada berbagai selingan : 
Selingan 2 3 4 5 
JND 5 % 3,014 3,160 3,250 3,312 
JNT 5 % 4,7484 4,9784 5,1202 5,2179 

 
Hasil UJBD Keempukan Daging Ayam 

Perlakuan Rataan Notasi 

P0 15,60 a 
P1 20,25 b 
P4 21,73 b 
P2 23,18 b 
P3 24,43 b 
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Lampiran 9. Analisis statistik WHC 
 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-rata 
U1 U2 U3 U4 

P0 61,3777 57,1438 64,2522 55,0258 237,7995 59,4499±4,15 
P1 80,9782 52,4671 47,9835 59,3494 240,7782 60,1946±14,62 
P2 66,3640 67,3954 50,1631 64,2716 248,1941 62,0485±8,03 
P3 57,1304 49,2965 556250 55,8711 217,9230 54,4808±3,52 
P4 60,4039 66,1375 53,9471 62,9933 243,4818 60,8705±5,18 

Total 32,.2542 292,4403 271,9709 297,5112 1188,1766 
 

Faktor Koreksi (FK)  = 
rt x 

2

1 1









 

t

i

r

j
Yij

 

   
=  

4 x 5
1188,1766 2

 
    =  70588.1816 
  

Jumlah Kuadrat (JK) Total = 
 


t

i

r

j
Yij

1 1
FK  

    =  (61,37772 + 57,14382 + ……. + 62,99332 ) – 70588,1816 

= 1140,1602 
 

Jumlah Kuadrat (JK) Perlakuan = FK
r

2

1

r

1j










 
 

t

i
Yij

 

     =  -70588,1816 
     = 136,0373 
 
Jumlah Kuadrat (JK) Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

=1140,1602 – 136,0373 
     = 1004,1229 
 

Kuadrat Tengah (KT) Perlakuan = 
Perlakuan db
PerlakuanJK  

    =
4

136,0373  

    = 34,0093 
 

Kuadrat Tengah (KT) Galat  = 
Galat db
GalatJK  
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    =
15

1004,1229  

    = 66,9415 
 

F Hitung = 
Galat KT

Perlakuan KT  

 = 
66,9415
34,0093  

 = 0,5080 
 
Tabel analisis ragam  
 

SK Db JK KT F hitung F tabel 
0,05 0,01 

Perlakuan 4 136,0373 34,0093 0,5080 3,0556 4,8932 
Galat 15 1004,1229 66,9415       
Total 19 1140,1602         

Keterangan : F hitung < F tabel 5% , maka perlakuan memberikan perbedaan  pengaruh tidak 
berbeda nyata (P>0,05)

  


