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RINGKASAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh
pemberian level dedak yang berbeda dengan penambahan
enzim xilanase dalam pakan terhadap berat organ dalam dan
kualitas karkas ayam pedaging. Penelitian tersebut diharapkan
dapat dipakai sebagai pedoman untuk pemakaian jumlah
dedak padi yang digunakan dalam pakan ayam pedaging
periode finisher. Materi penelitian adalah 100 ekor ayam
pedaging umur 21 hari yang tidak dibedakan jenis kelaminnya
dengan strain Lohman MB 202 produksi PT. Japfa Comfeed
Indonesia Tbk. Pakan yang digunakan berupa campuran dari
jagung, konsentrat dan dedak padi. Dedak dilevel untuk
membedakan kandungan serat kasarnya. Efek penggunaan
enzim xilanase dapat diketahui dengan ditambahkan xilanase
sebesar 0,01 % dari jumlah dedak yang digunakan.

Metode penelitian adalah metode dengan percobaan
Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan
dan 5 ulangan  dengan level dedak yang berbeda disetiap
pakan perlakuan yakni, P0 (dedak 10 %) tanpa enzim xilanase;
P1 (dedak 12 %); P2 (dedak 14 %); P3 (dedak 16 %); P4 (dedak
18 %) ditambahkan enzim xilanase 0,01% dari jumlah dedak.
Parameter yang diukur adalah bobot organ dalam dan kualitas
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karkas. Kualitas karkas terbagi menjadi 2 variabel yakni
persentase potongan karkas/ disposisi karkas dan kandungan
kolesterol daging. Data hasil penelitian akan dianalisis
menggunakan sidik ragam dari (RAL), jika terdapat perbedaan
yang nyata maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Duncan’s.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan
level dedak yang berbeda dengan penambahan enzim xilanase
dalam pakan memberikan perbedaan pengaruh nyata (P<0,05)
terhadap persentase potongan dada, memberikan perbedaan
pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap penurunan kadar
kolesterol daging dan memberikan pengaruh perbedaan yang
tidak nyata terhadap bobot organ dalam dan persentase
potongan sayap dan paha. Bobot jantung terendah terdapat
pada  P2 sebesar 0,50±0,04 g/100g BB dan bobot jantung
tertinggi terdapat pada P4 sebesar 0,55±0,05 g/100g BB. Bobot
hati terendah terdapat pada  P1 sebesar 2,22±0,42 g/100g BB
dan bobot hati tertinggi terdapat pada P0 sebesar 2,58±0,21
g/100g BB. Bobot gizzard terendah terdapat pada  P2 sebesar
1,38±0,16 g/100g BB dan bobot gizzard tertinggi terdapat
pada P4 sebesar 1,71±0,16 g/100g BB. Bobot limpa terendah
terdapat pada  P3 sebesar 0,13±0,02 g/100g BB dan bobot
limpa tertinggi terdapat pada P1 sebesar 0,18±0,04 g/100g BB.
Persentase potongan dada terendah terdapat pada perlakuan P1

yaitu sebesar 32,71±1,03 % dan tertinggi terdapat pada P3

sebesar 35,06±1,31%. Persentase potongan sayap terendah
terdapat pada perlakuan P0 yaitu sebesar 10,20±0,77 % dan
tertinggi terdapat pada P2 sebesar 10,32±0,37 %. Persentase
potongan paha terendah terdapat pada perlakuan P1 yaitu
sebesar 30,38±1,98  % dan tertinggi terdapat pada P4 sebesar
31,83±2,03 %. Kadar kolesterol daging bagian dada tertinggi
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terdapat pada P0 sebesar 85,27±0,62 mg/100g dan kadar
terendah terdapat pada P4 sebesar 63,75±0,96 mg/100g.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
pemberian level dedak 10, 12, 14, 16 dan 18 % yang
ditambahkan xilanase 0,01 % dari jumlah dedak akan
memberikan perkembangan berat organ dalam, persentase
potongan sayap dan paha yang sama. Level dedak 18 % yang
ditambah xilanase 0,01 % dari jumlah dedak akan memberikan
penurunan kadar kolesterol daging paling baik. Berdasarkan
hasil penelitian disarankan bahwa pakan ayam pedaging
periode finisher dapat ditambahkan dedak padi sampai 18 %
dengan tambahan enzim xilanase sebesar 0,01 % dari jumlah
dedak yang digunakan.


