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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengamatan suhu dan kelembaban selama
penelitian diperlihatkan pada Lampiran 1. Rata-rata suhu dan
kelembapan ditampilkan pada Tabel 5.
Tabel 5. Rata-rata suhu dan kelembaban

Pagi Siang Sore
Suhu (oC) 27 30 28
Kelembaban (%) 77 75 77

Kandang penelitian berada di Dusun Karangmloko, Desa
Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Dusun
Karangmloko berada di  ketinggian sekitar 768 meter di atas
permukaan laut. Dapat kita lihat pada pagi hari suhu rata-rata
kandang berada pada 27oC yaitu cendrung lebih dingin
dibandingakan siang ataupun malam hari. Kelembaban
kandang selama penelitian berkisar antara 75-77 %,
kelembapan kandang di pagi dan sore hari lebih tinggi
dibandingkan pada siang hari.

Koefisien keragaman bobot badan awal ayam pedaging
(umur 21 hari) dapat dilihat pada Lampiran 2. Diketahui bobot
awal rata-rata ayam yang digunakan dalam penelitian adalah
920±62,66 g dengan koefisien keragaman sebesar 6,81 %, hal
ini berarti ayam pedaging yang digunakan dalam penelitian
dapat dikatakan seragam karena memiliki koefisien keragaman
kurang dari 10 %.
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4.1  Pengaruh Perlakuan Terhadap Disposisi Karkas
Hasil pengamatan disposisi karkas diperlihatkan pada

Lampiran 6 (% dada), Lampiran 7 (% sayap) dan Lampiran 8
(% paha). Rataan hasil pengamatan diperlihatkan pada Tabel
6.
Tabel 6. Pengaruh pemberian level dedak yang berbeda

dengan penambahan xilanase terhadap disposisi
karkas

Variabel Perlakuan
P0 P1 P2 P3 P4

Disposisi karkas (%) :
a. Dada 34,46

±1,62ab
32,71
±1,03a

35,06
±1,31b

35,61
±1,15b

34,27
±1,03ab

b. Sayap 10,20
± 0,77

10,51
± 0,53

10,82
± 0,37

10,39
± 0,59

10,26
± 0,54

c. Paha 31,40
± 1,44

30,38
± 1,98

30,84
± 1,55

31,83
± 0,43

31,83
± 2,03

Keterangan :
Nilai dengan superskrip (a-b) dalam baris yang sama
menunjukkan perbedaan yang berbeda nyata (P<0,05)

4.1.1  Persentase Potongan Dada
Potongan karkas bagian dada merupakan salah satu

bagian ayam yang sangat dikomersialkan dan banyak peminat
dikarenakan bagian dada sangat rendah kandungan lemaknya,
banyak dagingnya dan sedikit tulang. Rataan nilai persentase
potongan dada dari nilai tertinggi sampai terendah berturut-
turut yaitu perlakuan P3 (35,61±1,15), P2 (35,06±1,31), P0

(34,46±1,62), P4 (34,27±1,03) dan P1 (32,71±1,03) %. Hasil
analisis statistik (Lampiran 6) menunjukkan bahwa F hitung
lebih besar dari F tabel pada taraf 0,05.
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Hasil tersebut menunjukkan bahwa perlakuan
penambahan enzim xilanase dalam pakan dengan level dedak
yang berbeda memberikan perbedaan yang nyata (P<0,05)
terhadap persentase potongan dada. Enzim xilanase sudah
berusaha membantu proses metabolisme untuk mencerna serat
kasar dalam organ pencernaan. Dibuktikan dari hasil statistik
persentase potongan sayap dan paha yang memberikan hasil
analisis tidak berbeda nyata F hitung kurang dari F tabel.

Secara teori ketika persentase potongan sayap dan paha
memberikan hasil yang tidak berbeda nyata, seharusnya
persentase potongan dada pun tidak berbeda nyata. Tetapi
hasil analisa statistik menunjukkan persentase daging bagian
dada memberikan hasil yang berbeda nyata. Perlu diketahui
mulai tahun 1991 para peneliti genetika ayam pedaging mulai
memusatkan pertumbuhan daging dibagian dada, sehingga
pertumbuhan dibagian dada lebih optimal yang menyebabkan
kerja enzim xilanase kurang terlihat maksimal. Dinyatakan
oleh Soeparno (1994) faktor genetik dan lingkungan
mempengaruhi laju pertumbuhan komposisi tubuh yang
meliputi distribusi otot, komposisi kimia dan komponen
karkas. Selain itu faktor lain yang mempengaruhi persentase
potongan karkas antara lain : bangsa, umur, bobot badan dan
pakan (Dwiyanto et al., 1980).

Perlakuan memberikan pengaruh berbeda nyata sehingga
dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s untuk
mengetahui pengaruh tiap perlakuan yang diujikan.
Berdasarkan hasil analisis statistik Uji Jarak Berganda
Duncan’s P0 dan P4 mempunyai notasi sama, P2 dan P3 juga
mempunyai notasi yang sama sedangkan P1 mempunyai notasi
yang berbeda karena nilai rataannya paling kecil yaitu
32,71±1,03 %.
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4.1.2  Persentase Potongan Sayap
Potongan karkas bagian sayap juga termasuk dalam

potongan ayam komersial. Persentase potongan sayap
diperoleh dari menimbang potongan sayap, angka yang
didapat kemudian dibagi dengan berat karkas ayam lalu
dikalikan 100 %. Berdasarkan Tabel 6. diketahui persentase
potongan sayap dari yang tertinggi sampai yang terendah
berturut-turut adalah P2 (10,82±0,37), P1 (10,51 ± 0,53), P3

(10,39 ± 0,59), P4 (10,26 ± 0,54) dan P0 (10,20 ± 0,77)  %.
Dapat kita amati bahwa rataan persentase potongan sayap
tidak berbeda jauh yaitu berkisar antara 10,20-10,82 %.

Hasil analisis statistik (Lampiran 7) menunjukkan bahwa
penggunaan level dedak yang berbeda memberikan pengaruh
yang tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap persentase
potongan sayap. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang dibuat.
Persentase dedak yang berbeda disetiap pakan perlakuan
memberikan hasil persentase potongan sayap yang sama
setelah ditambahkan enzim xilanase sebesar 0,01 % dari
jumlah dedak yang membuktikan bahwa enzim xilanase
berpengaruh positif dalam membantu mencerna serat kasar.
Ketaren dkk. (2002) menyebutkan bahwa enzim xilanase dapat
memperbaiki proses penyerapan nutrien dalam tubuh ayam
pedaging untuk mengubah menjadi daging yaitu mampu
meningkatkan ketersediaan fosfor, energi dan protein.

Hasil di atas sesuai dengan penelitian Ketaren dkk. (2002)
yang menyebutkan persentase potongan sayap adalah berkisar
antara 11-12  % tetapi kurang sesuai dengan Wibowo (2010)
yang menyatakan bahwa persentase potongan sayap ayam
pedaging berkisar antara 22,4-23,6 %. Chiang (2005)
menyebutkan dalam sebuah penelitiannya bahwa kecilnya
rata-rata persentase potongan sayap dari hasil penelitian



29

diduga disebabkan oleh konsumsi ransum, kualitas ransum,
lama pemeliharaan dan aktivitas ternak.

4.1.3 Persentase Potongan Paha
Persentase potongan paha terdiri dari paha bagian bawah

dan paha bagian atas. Persentase potongan karkas bagian paha
didapatkan melalui pemotongan pada pangkal paha
(sambungan antara femur) dan tulang pinggul. Berdasarkan
Tabel 6. diketahui persentase potongan paha dari yang
tertinggi sampai yang terendah berturut-turut adalah P4 (31,83
± 2,03),  P3 (31,83 ± 0,43), P0 (31,40 ± 1,44), P2 (30,84 ±
1,55), dan P1 (30,38 ± 1,98) %.

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa penggunaan
level dedak yang berbeda memberikan pengaruh yang tidak
berbeda nyata terhadap persentase potongan paha (P>0,05)
(Lampiran 8). Rataan persentase potongan paha setelah
diamati tidak berbeda jauh yaitu berkisar antara 30,38 – 31,83
%.  Hasil ini didukung dengan penelitian Ketaren dkk. (2002)
yang menyebutkan persentase potongan paha adalah berkisar
antara 29-33  % tetapi hasil penelitian Wibowo (2010)
menyatakan bahwa persentase potongan paha ayam pedaging
berkisar antara 33,0-34,3 %. Persentase potongan paha pada
penelitian menunjukkan hasil yang lebih rendah dibandingkan
dengan penelitian Wibowo (2010) tetapi sesui dengan
penelitian Ketaren dkk. (2002).

Enzim xilanase memberikan pengaruh yang positif dalam
membantu proses pencernaan serat kasar di dalam organ
pencernaan dari level dedak yang berbeda dengan melihat
hasil analisis yang tidak berbeda nyata pada persentase
potongan paha. Ketaren dkk. (2002) melaporkan bahwa
penambahan enzim xilanase ke dalam pollard mampu
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meningkatkan kualitas persentase bobot karkas yang lebih
besar dan meningkatkan efisiensi penggunaan ransum basal
pollard sebesar 4 %. Ditambahkan oleh Janssen (1989) bahwa
penggunaan suplementasi enzim xilanase dapat meningkatkan
kecernaan protein dan lemak disamping kenaikan kecernaan
serat kasar.

4.2.  Pengaruh Perlakuan Terhadap Berat Organ Dalam
Hasil pengamatan berat organ dalam diperlihatkan pada

Lampiran 9 (jantung), Lampiran 10 (hati), Lampiran 11
(gizzard), Lampiran 12 (Limpa). Rataan hasil pengamatan
diperlihatkan pada Tabel 7.
Tabel 7. Pengaruh pemberian level dedak yang berbeda

dengan penambahan xilanase terhadap berat organ
dalam

Variabel Perlakuan
P0 P1 P2 P3 P4

Berat Organ Dalam
(g/100g BB) :

a. Jantung 0,50
± 0,12

0,53
± 0,05

0,50
± 0,04

0,51
± 0,05

0,55
± 0,05

b. Hati 2,58
± 0,21

2,22
± 0,42

2,50
± 0,19

2,39
± 0,21

2,43
± 0,17

c. Gizzard 1,63
± 0,48

1,46
± 0,14

1,38
± 0,16

1,70
± 0,46

1,71
± 0,16

d. Limpa 0,14
± 0,03

0,18
± 0,04

0,17
± 0,02

0,13
± 0,02

0,15
± 0,07

4.2.1 Berat jantung
Hasil analisis statistik (Lampiran 9) menunjukkan  bahwa

penggunaan level dedak yang berbeda memberikan pengaruh
yang tidak berbeda nyata terhadap rata-rata berat jantung
(P>0,05). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan enzim
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xilanase dalam pakan ayam pedaging memberikan pengaruh
positif terhadap metabolisme tubuh ayam, dilihat dari kondisi
organ dalam seperti jantung yang tetap normal setelah diberi
pakan perlakuan dengan menggunakan enzim xilanase.

Berat jantung diperoleh dari berat jantung kemudian
dibagi dengan berat hidup dan dikalikan 100 %. Tabel 7.
memberikan rataan berat jantung berkisar antara 0,50-0,55
g/100g BB. Menurut Nicklet et al. (1977) rata-rata berat
jantung ayam pedaging berkisar 0,5-1,42  % dari berat badan.
Ditambahkan oleh Resang (1984) bahwa ukuran jantung
sangat dipengaruhi oleh jenis, umur, besar dan aktivitas ternak.
Hasil dari penelitian menunjukkan rata-rata berat jantung
berada pada kisaran yang rendah dari standar yang ada, hal ini
diduga karena adanya perbedaan aktivitas ayam pada masing-
masing perlakuan.

4.2.2  Berat Hati
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 %. Diamati kondisi organ hati
juga dan warnanya, rata-rata kondisi hati dalam keadaan
normal yaitu permukaannya halus,  tidak ditemukan kerusakan
pada hati dan memiliki warna coklat kemerahan. Berdasarkan
Tabel 7. diketahui berat organ hati dari yang tertinggi sampai
yang terendah berturut-turut adalah P0 (2,58 ± 0,21), P2 (2,50 ±
0,19), P4 (2,43 ± 0,17), P3 (2,39 ± 0,21) dan P1 (2,22 ± 0,42)
g/100g BB.

Hasil analisis statistic (Lampiran 10) menunjukkan bahwa
penggunaan level dedak yang berbeda memberikan pengaruh
yang tidak berbeda nyata terhadap rata-rata berat hati
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(P>0,05). Hasil analisis ini menunjukkan bahwa enzim
xilanase berpengaruh positif terhadap metabolisme tubuh
ayam. Rata-rata berat hati dari hasil penelitian berkisar antara
2,22-2,58 (g/100g BB). Hasil ini sesuai dengan pernyataan
Putnam (1991) yang menyebutkan berat rata-rata hati adalah
berkisar antara 1,70-2,80  % dan ditambahkan oleh Resang
(1984) yang menyatakan bahwa berat hati ayam pedaging
berkisar antara 1,95-2,27  %. Sturkie (1976) menyebutkan
dalam sebuah penelitiannya bahwa berat dan besar hati dapat
dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya jenis hewan, besar
tubuh, genetika serta pakan yang diberikan. Besarnya berat
hati disebabkan oleh kerja hati yang semakin berat pada proses
detoksifikasi sehingga kebengkakan hati terjadi.

Fungsi fisiologis hati yaitu sekresi empedu untuk
mengemulsi lemak, penetralisir racun, tempat penyimpanan
energi yang siap untuk dipakai glikogen serta menguraikan
hasil sisa protein menjadi asam urat untuk dikeluarkan oleh
ginjal (Brake, 1993). Senyawa beracun akan mengalami proses
detoksifikasi seluruhnya. Hal inilah yang dapat mengakibatkan
kerusakan dan pembengkakan pada hati.

4.2.3 Berat Gizzard
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 7. dapat diketahui berat gizzard yang
diperoleh selama penelitian dari yang tertinggi hingga
terendah adalah P4 (1,71±0,16), P3 (1,70±0,46), P0

(1,63±0,48), P1 (1,46±0,14) dan P2 (1,38±0,16) g/100g BB.



33

Tabel 7. menunjukkan bahwa berat gizzard berkisar antara
1,71-1,38 g/100g BB. Hal ini sesuai dengan Putnam (1991)
yang menyatakan bahwa berat gizzard ayam pedaging pada
umur 35 hari berkisar antara 1,60-2,30 %.  Hasil penelitian ini
persentase gizzard berada dibawah kisaran normal. Hal ini
membuktikan bahwa penambahan enzim xilanase dalam pakan
dapat meringankan beban kinerja gizzard dengan membantu
proses memecah serat kasar di dalam organ pencernaan.

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa penggunaan
level dedak yang berbeda memberikan pengaruh yang tidak
berbeda nyata terhadap rata-rata berat gizzard (P>0,05)
(Lampiran 11). Secara statistik penambahan enzim xilanase
tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap berat gizzard,
tetapi secara numerik setiap perlakuan memiliki perbedaan
rata-rata berat gizzard, berat gizzard tertinggi terdapat pada
perlakuan P4 yaitu dengan penggunaan dedak pada level 18 %.
Syahrudin (1998) menyatakan bahwa jumlah serat kasar yang
semakin tinggi di dalam pakan ternyata meningkatkan berat
gizzard untuk memperluas daerah penyerapan. Pemakaian SK
5, 7, 9 % menghasilkan secara berturut-turut berat gizzard
1,66, 1,76, 1,77 g/100g BB.

Gizzard berfungsi memeperkecil partikel pakan secara
mekanik, jadi gizzard harus mempunyai lapisan otot yang
tebal. Gizzard adalah organ yang memiliki otot unik yang
penting sekali dalam proses pencernaan mekanik pakan.
Faktor yang mempengaruhi gizzard adalah ukuran ternak dan
jenis pakan yang dikonsumsi. Pemberian grit dalam pakan dan
bertambahnya kandungan serat kasar pada pakan dapat
mempengaruhi gizzard (Pond et al., 1995).
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4.2.4 Berat Limpa
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa penggunaan

level dedak yang berbeda memberikan pengaruh yang tidak
berbeda nyata terhadap rata-rata berat limpa (P>0,05)
(Lampiran 12). Hasil ini menunjukkan bahwa enzim xilanase
berpengaruh positif terhadap kinerja limpa dalam proses
metabolisme serat kasar dalam tubuh ayam. Rata-rata berat
limpa ayam pedaging dari hasil penelitian berkisar antara 0,14-
0,18 (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 35
hari berkisar antara 0,15-0,23 %.

Berat limpa diperoleh dari menimbang organ limpa,
angka yang diperoleh kemudian dibagi dengan berat hidup dan
dikalikan 100 %. Dari Tabel 7. Dapat dilihat berat limpa hasil
penelitian adalah P0 (0,14±0,03), P1 (0,18±0,04), P2
(0,17±0,02), P3(0,13±0,02 dan P4 (0,15±0,07) g/100g BB.
Fungsi limpa adalah sebagai penyaring darah dan penyimpan
zat besi untuk dimanfaatkan kembali dalam sintesis
hemoglobin (Dellman and Brown, 1989). Ressang (1984)
menyatakan bahwa aktivitas limpa dapat mengakibatkan limpa
membesar ukurannya atau bahkan mengecil karena limpa
terserang penyakit atau benda asing. Adanya benda-benda
asing di dalam limpa menyebabkan proses reaktif yang secara
makroskopik terlihat sebagai bengkak limpa.

4.3  Pengaruh Perlakuan Terhadap Kandungan Kolesterol
Daging Bagian Dada

Hasil pengamatan kandungan kolesterol daging bagian
dada diperlihatkan pada Lampiran 13. Rataan hasil
pengamatan diperlihatkan pada Tabel 8.
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Tabel 8. Pengaruh pemberian level dedak yang berbeda
dengan penambahan xilanase terhadap kandungan
kolesterol daging

Variabel Perlakuan
P0 P1 P2 P3 P4

Kolesterol
daging
(mg/100g) :

85,27
± 0,62a

78,57
± 0,53b

74,71
± 0,66c

68,74
± 0,60d

63,75
± 0,96e

Keterangan :
Nilai dengan superskrip (a-e) dalam baris yang sama
menunjukkan perbedaan yang sangat berbeda nyata (P<0,01).

Kadar kolesterol daging dada diperoleh dari pengujian
kadar kolesterol menggunakan  uji Spectofotometer yang dapat
dilihat hasilnya pada Tabel 8. Nilai kadar kolesterol daging
bagian dada rata-rata dari yang tertinggi sampai terendah
berturut-turut yaitu perlakuan P0 (85,27±0,62), P1(78,57±0,53),
P2 (74,71±0,66), P3(68,74±0,60) dan P4 (63,75±0,96) mg/100g.
Hasil analisis statistik (Lampiran 13)  menunjukan bahwa F
hitung lebih besar dari F tabel pada taraf 0,01. Hal tersebut
berarti bahwa penggunaan level dedak yang berbeda
memberikan pengaruh yang sangat berbeda nyata (P<0,01)
terhadap rataan kandungan kolesterol daging ayam bagian
dada.

Kandungan kolesterol sangat erat hubungannya dengan
kandungan serat yang terkandung dalam pakan ayam
pedaging. Enzim xilanase sudah membantu proses
metabolisme dengan memecah ikatan serat kasar pada dedak,
tetapi perlu diketahui ketika serat kasar sudah berhasil dipecah
oleh enzim xilanase kandungan serat kasar pada saluran
pencernaann tetap ada dan tidak berkurang. Serat kasar inilah
yang nantinya berpengaruh terhadap kandungan kolesterol
daging.

Penurunan kadar kolesterol daging bagian dada
disebabkan oleh adanya efek hipokolesterolemia melalui
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peningkatan sekresi cairan empedu pada serat kasar (dedak
padi). Ismoyowati dan Widiastutik (2003) menjelaskan bahwa
cairan empedu mengandung substansi warna bilirubin,
biliverdin yang berasal dari sintesis kolesterol. Bisa
disimpulkan kadar kolesterol tubuh akan menurun akibat dari
peningkatan sekresi cairan empedu. Kandungan serat kasar
yang tinggi, dedak padi sulit dicerna oleh dinding usus
sehingga cepat meninggalkan usus yang menyebabkan absorsi
lemak dan kolesterol makanan menurun. Dedak padi juga
mengandung pektin yang dapat menghalangi penyerapan
kolesterol makanan.

Perlakuan memberikan pengaruh sangat berbeda nyata
sehingga dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s
untuk mengetahui pengaruh tiap perlakuan yang diujikan.
Berdasarkan hasil analisis statistik dengan Uji Jarak Berganda
Duncan’s mempunyai notasi yang berbeda dari P0 hingga P4.
Kandungan kolesterol daging paling rendah terdapat pada P4
63,75 mg/100g sedangkan paling tinggi yaitu P0 85,27
mg/100g. Kadar kolesterol daging ayam bagian dada menurut
Saidin (2000) sebesar 110 mg/100g. Siswanto (2010)
menyatakan bahwa kadar kolesterol daging ayam dipengaruhi
oleh umur pemotongan ayam dan distribusi pada saluran
pencernaan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan :

1. 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 karkas bagian sayap dan paha yang
sama.

2. Level dedak 18 % yang ditambah xilanase 0,01 % dari
jumlah dedak akan memberikan penurunan kadar
kolesterol daging bagian dada paling baik.

5.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian disarankan bahwa pakan

ayam pedaging periode finisher dapat ditambahkan dedak padi
sampai 18 % dengan penambahkan enzim xilanase sebesar
0,01% dari jumlah dedak yang digunakan.
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