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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ayam Pedaging 

Ayam pedaging adalah strain ayam hasil budidaya 

teknologi yang memiliki karakteristik ekonomis yang 

ekonomis dengan ciri khas pertumbuhan yang cepat, konversi 

pakan yang baik, dan dapat dipotong pada usia yang relatif 

muda sehingga dalam pemeliharaannya lebih cepat, efisien, 

dan menghasilkan daging yang berkualitas baik (Mahfudz 

dkk.,2000). 

 Ayam pedaging merupakan salah satu alternatif yang 

dipilih dalam upaya pemenuhan kebutuhan protein hewani 

karena ayam pedaging memiliki pertumbuhan dan 

pertambahan berat badan yang sangat cepat, efisiensi pakan 

cukup tinggi, ukuran badan besar dengan bentuk dada yang 

lebar, padat, dan berisi sehingga sangat efisien diproduksi. 

Ayam pedaging bisa mencapai bobot 1,8 kg pada umur 39-40 

hari. Dengan kata lain ayam ras pedaging yang dipelihara saat 

ini lebih cepat besar dibandingkan ayam ras pedaging di masa 

yang silam. Secara umum ayam pedaging dapat memenuhi 

selera konsumen atau masyarakat, selain daripada itu ayam 

pedaging lebih dapat terjangkau masyarakat karena harganya 

relatif murah (Mahfudz dkk., 2000). 

Hal yang perlu diperhatikan dalam pakan adalah 

kandungan energy, protein, keseimbangan asam amino, lemak, 

serat kasar, serta kandungan vitamin dan mineral. Standar 

kebutuhan zat makanan ayam pedaging disajikan pada Tabel 

1.Karbohidrat, lemak, dan protein dalam pakan merupakan 

sumber energy bagi ternak. Zat makanan yang utama dipakai 

sebagai sumber energy yaitu karbohidrat. Ayam pedaging 
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dapat menyesuaikan energy yang cukup untuk pertumbuhan 

maksimal dengan kisaran kebutuhan EM 2800-3400 kkal/kg 

pakan (Syahruddin, 2002). 

 Lemak adalah sumber dan cadangan energy, penahan 

terhadap suhu lingkungan yang tinggi, pelindung organ-organ 

dalam tubuh terhadap benturan dari luar, membantu 

penyerapan vitamin A, D, E, K dan untuk meningkatkan 

palatabilitas pakan. Protein berfungsi dalam proses 

pertumbuhan serta pembentukan jaringan dan organ tubuh, 

menyediakan asam amino, dan menyediakan komponen 

tertentu dalam DNA. Pada ayam pedaging protein dan asam 

amino berfungsi untuk pembentukan daging dan mempercepat 

pertumbuhannya(Anonimous, 2003). Sedangkan serat kasar 

dibutuhkan dalam jumlah yang  relatif kecil pada unggas untuk 

memperlancar pengeluaran feses. Penggunaan serat kasar pada 

ayam terbatas antara 3-5% (Rizal, 2006). 

 

2.2  Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging 

Kebutuhan makanan untuk ayam pedaging strain 

lohmann dapat menggunakan pakan lengkap ayam pedaging 

pada umur 1 - 21 hari dan pakan lengkap ayam pedaging 

setelah umur 21 hari atau dapat juga menggunakan konsentrat 

ayam pedaging dengan perbandingan konsentrat 40% :  60% 

jagung untuk umur 1 - 21 hari dan konsentrat 30% :  jagung 

60% :  bekatul 10% untuk umur 22 hari dan seterusnya. Hal 

yang perlu diperhatikan dalam pakan adalah kandungan 

energy, protein, keseimbangan asam amino, lemak, serat kasar 

serta kandungan vitamin dan mineral (Wahju, 2004).  

Untuk mengetahui kebutuhan zat makan ayam 

pedaging periode starter dan finisher data dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Standar kebutuhan zat makanan ayam pedaging 

Zat Makanan (%) 
Periode 

       Starter                      Finisher 

Energy Metabolis 

(EM)(Kkal/kg) 

Protein Kasar (PK) 

Lemak Kasar (LK) 

Serat Kasar (SK) 

Kalsium (Ca) 

Phospor (P) 

Natrium (Na) 

Kalium (K) 

Klorida (Cl) 

Mn (ppm) 

Zn (ppm) 

Arginin 

Sistin 

Glisin 

Histidin 

Isoleusin 

Leusin 

Lisin 

Metionin 

Fenilalamin 

Treonin 

Triptofan 

Tirosin 

3100 

22 

5-8 

3-5 

0,9-1,1 

0,7-0,9 

0,2 

0,3 

0,2 

60 

40 

1,25 

0,4 

1 

0,35 

0,8 

1,2 

1,1 

0,5 

0,72 

0,8 

0,2 

0,62 

0.9 

3200 

20 

5-8 

3-5 

0,9-1,1 

0,7-0,9 

0,15 

0,3 

0,15 

60 

40 

1,1 

0,34 

0,9 

0,32 

0,73 

1,09 

1 

0,38 

0,65 

0,18 

0,18 

0,57 

0,82 

Sumber : (Wahju, 2004) 
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2.3 Bahan Pakan Ayam 

 

2.3.1 Jagung 

Jagung merupakan tanaman monoktil dengan tinggi 

antara 2-3 m dengan ciri-ciri berakar serabut,tulang daun 

sejajar daun, dan bunga berjumlah ganjil. Tanaman jagung 

tumbuh dengan baik di daerah tropis dengan tanah gembur, 

dapat ditanam pada lahan kering, sawah irigasi, dan sawah 

tadah hujan. Suhu optimum pertumbuhan 26-30°C dan pH 

tanah 5,7-6,8. Tumbuh pada pola tanam tumpang sari, selain 

itu dimanfaatkan sebagai makanan pokok selain padi. Jagung 

juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak. 

Jagung telah menjadi sumber energy utama dalam 

pakan unggas. Pemakaiannya dalam pakan ayam pedaging 

dapat mencapai taraf hingga 70%. Pakan yang sumber 

energynya mengandalkan jagung disebut corn soy diet. Ini 

karena jagung memang kaya dengan energy. Jagung 

merupakan bahan makanan berbutir yang paling banyak 

dipergunakan dalam menyusun pakan ayam pedaging. Jagung 

merupakan sumber energy yang cukup tinggi, jagung yang 

berwarna kuning mengandung pro-vit. A, mudah dicerna dan 

palatable, serat kasarnya rendah tetapi bahan ini miskin akan 

unsur mineral. Jika didalam penyusunan pakan dipergunakan 

jagung putih, maka dianjurkan agar pakan tadi ditambahkan 

feed-supplement vit. A, atau  bahan-bahan yang banyak 

mengandung pro-vit. A, seperti tepung daun lamtoro, atau turi 

dan lain sebagainya (Iriany dan Andy, 2007). 

Jagung kuning merupakan salah satu komponen bahan 

pakan,dan menempati urutan tertinggi dalam hal persentase 

komponen bahan pakan dalam pakan ayam pedaging. Jagung 
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kuning merupakan makanan yang digemari ayam pedaging 

karena jagung kuning mempunyai pigmen crytoxanthin yang 

merupakan precusor vitamin A yang menyebabkan warna 

yang menarik pada karkas ayam broiler. Namun,ayam 

pedaging tidak akan makan jagung berlebihan (tidak lebih dari 

33%) karena kualitas protein dan asam amino yang terkandung 

membatasi pemakaian jagung kuning sebagai bahan makanan 

sumber energy yang handal. 

Ayam pedaging masa awal sebaiknya menggunakan 

jagung tidak lebih dari 25% dan tidak kurang dari 10%. 

Sedangkan untuk masa akhir maksimum 28%-31% dan 

dianjurkan tidak kurang dari 5%. Penggunaan jagung untuk 

ayam pedaging berupa jagung halus atau jagung giling pecah 

dalam formula pakan atau tercampur dengan bahan makanan 

lainnya. Di samping itu jagung kuning juga dapat diberikan 

terpisah bila mempergunakan sistem pemberian makanan 

“mash-grain”. Hingga kini jagung masih diikutsertakan dalam 

formula pakan unggas umumnya dan ayam pedaging 

khususnya (Budi Tangendjaja dkk., 2010). 

 

2.3.2 Onggok 

Pembuatan tapioka adalah salah satu pengolahan ubi 

kayu yang menghasilkan sampingan onggok. Hernaman 

(2007) merincikan limbah yang dihasilkan selama proses 

pengolahan berturut-turut tepung tapioka untuk kulit luar, 

kulit, dan onggok adalah 2%,15%,dan 5-15%. Ditinjau dari 

komposisi zat makanannya, onggok merupakan sumber energy 

dengan kandungan karbohidrat sekitar 97,29%, namun 

kandungan protein kasar onggok sangat rendah yaitu sekitar 

1,45% dengan serat kasar yang tinggi sekitar 10,94%. (Halid, 

1991). Komposisi kimia onggok beragam, tergantung pada 
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mutu bahan baku, efisiensi proses ekstraksi pati dan 

penanganan onggok itu sendiri (Ciptadi dkk.,1983).  

Onggok merupakan limbah pengolahan tepung 

tapioka, dan dapat digunakan sebagai bahan pakan unggas dan 

ruminansia. Onggok terutama ditujukan sebagai sumber 

energy. Penggunaan onggok pada ayam belum banyak 

dimanfaatkan. Pada ayam pedaging dapat digunakan sebesar 

5-10% dalam pakan (Sinurat dkk., 2002). Pada Tabel 2 dapat 

dilihat komposisi zat makanan onggok dari beberapa 

penelitian sebelumnya. 

Tabel 2.Komposisi zat makanan onggok 

Zat Makanan Kandungan Nutrisi 

Protein Kasar (PK)(%) 

Lemak Kasar (LK)(%) 

Serat Kasar (SK)(%) 

Kalsium (Ca)(%) 

Phospor (P)(%) 

Energy Metabolis 

(Kkal/Kg) 

1,6 

0,4 

10,4 

0,8 

0,6 

2670 

Sumber : Halid (1991) 

Supriyati dkk.,(2003) menyatakan bahwa onggok 

merupakan limbah dari pengolahan tepung tapioka yang 

sangat potensial sebagai pakan ternak, tapi bahan ini miskin 

akan protein sehingga perlu ditambahkan bahan lain sebagai 

sumber nitrogen, Anwar (1989) melaporkan bahwa onggok 

setelah difermentasi dengan kapang Aspergillus niger, 

kandungan serat kasar turun dari 14,24% menjadi 13,72% dan 

terjadi peningkatan kandungan Ca dan P masing-masing dari 

0,22% dan 0,05% menjadi 0,25% dan 0,06%.  

Penggunaan onggok sebanyak 15% dapat 

menggantikan jagung dan memberikan nilai maksimal berat 
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hidup akhir dan berat karkas ayam pedaging, semakin tinggi 

kadar onggok dalam pakan menyebabkan penurunan berat 

badan akhir dan berat karkas ayam pedaging (Nuraini 

dkk.,2008). Nurhayati (2005) melaporkan bahwa onggok yang 

difermentasi dengan urea 3%, zeolit  2,5%, dan Aspergillus 

niger mengalami perubahan komposisi kimia seperti yang 

disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3.Kandungan zat makanan onggok terfermentasi 

Zat Makanan Onggok Onggok Fermentasi 

Bahan Kering (%) 

Abu (%) 

Protein Kasar (%) 

Lemak Kasar (%) 

Serat Kasar (%) 

BETN (%) 

GrossEnergy 

(Kkal/Kg) 

95,04 

0,85 

2,21 

0,33 

11,16 

85,45 

3558 

93,03 

4,33 

12,97 

0,66 

12,73 

69,31 

4026 

Sumber : Nurhayati, (2005) 

2.3.3 Ampas Tahu 

 Ampas tahu merupakan limbah industri pembuatan 

tahu yang dihasilkan dari sisa pengolahan kedelai menjadi 

tahu. Ampas tahu dapat dijadikan salah satu bahan pakan 

alternatif karena memiliki kandungan protein kasar yang 

cukup baik yaitu 28,36%, lemak 5,52%, serat kasar 7,06%, 

dan BETN 45,44%. Kendala utama pemanfaatan ampas tahu 

sebagai bahan pakan unggas adalah kandungan serat kasar 

yang tinggi (Nuraini dkk., 2008). 

Ampas tahu dapat dijadikan sebagai sumber nitrogen 

pada fermentasi media padat Ganoderma lucidum selain itu 

juga mengandung asam ammino lisina dan metiona serta 
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vitamin B (Syahruddin, 2002). Ditinjau dari komposisi 

kimianya ampas tahu dapat digunakan sebagai sumber protein. 

Suprapti (2005) menyatakan bahwa ampas tahu lebih tinggi 

kualitasnya dibandingkan dengan kacang kedelai. Nuraini dkk, 

(2008) melaporkan bahwa ampas tahu mengandung NDF, 

ADF yang rendah sedangkan persentase protein tinggi yang 

menunjukkan ampas tahu berkualitas tinggi, tetapi 

mengandung bahan kering rendah. Komposisi zat gizi ampas 

tahu dapat dilihat pada Tabel 4. 

Suprapti (2005) menyatakan bahwa protein ampas 

tahu mempunyai nilai biologis lebih tinggi daripada protein 

biji kedelai dalam keadaan mentah, karena bahan ini berasal 

dari kedelai yang telah dimasak, disamping memiliki 

kandungan nutrisi yang baik, ampas tahu juga antinutrisi 

berupa asam fitat yang akan mengganggu penyerapan mineral 

bervalensi 2 terutama Ca, Zn, Co, Mg, dan Cu sehingga 

penggunaannya untuk unggas perlu hati-hati (Karossi et al., 

1982). 

Tabel 4.Komposisi zat-zat makanan ampas tahu 

Zat Makanan Ampas Tahu 

Bahan Kasar (BK) % 

Protein Kasar (PK) % 

Serat Kasar (SK) %)* 

Lemak Kasar (LK) %** 

NDF % 

ADF % 

Abu % 

Kalsium (Ca) % 

Phospor (P) % 

Gross Energy (kkal/kg) 

13,3 

21,0 

23,58 

10,49 

51,93 

25,63 

2,96 

0,53 

0,24 

4730 

  Sumber:  Nuraini dkk, (2008) 
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2.4  Fermentasi 

Fermentasi adalah proses penguraian unsur organik 

kompleks terutama karbohidrat untuk menghasilkan energy, 

melalui reaksi enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme, 

yang biasanya terjadi dalam keadaan anaerob dan diiringi 

dengan pembebasan gas (Taram, 1995). 

Menurut jenis mediumnya, proses fermentasi dibagi 

menjadi dua yaitu fermentasi medium padat dan fermentasi 

medium cair. Fermentasi medium padat yaitu dimana medium 

yang digunakan tidak larut tetapi cukup mengandung air untuk 

keperluan mikroorganisme, sedangkan fermentasi medium cair 

adalah proses fermentasi yang substratnya terlarut atau 

tersuspensi di dalam fase cair. Keuntungan penggunaan 

medium padat antara lain tidak memerlukan tambahan lain 

kecuali air, persiapan inokulum lebih sederhana, dapat 

menghasilkan produk dengan kepekaan tinggi, kontrol 

terhadap kontaminan lebih mudah, kondisi medium mendekati 

keadaan tempat tumbuh alamiah, produktivitas tinggi, aerasi 

optimum, tidak diperlukan kontrol terhadap pH mau pun suhu 

yang teliti. Proses fermentasi medium padat perlu 

memperhatikan beberapa faktor yaitu sifat substrat terutama 

yang berhubungan dengan derajat kristalisasi dan derajat 

polimerisasi, sifat organisme karena masing-masing 

mikroorganisme mempunyai kemampuan yang berbeda dalam 

memecah komponen substrat untuk keperluan 

metabolismenya, kinetika metabolisme, dan kinetika enzim 

(Hardjo dkk., 1989). 
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2.5 Mikroorganisme Fermentasi 

 

2.5.1 Aspergillus niger 
Aspergillus niger adalah kapang anggota genus 

Aspergillus, family Eurotiaceae, ordo Eutiales, sub-klas 

Plectomycetetidae, kelas Ascomycetes, sub-divisi 

Ascomtcotina dan divisi Amastiqmycota. Aspergillus niger 

menghasilkan beberapa enzim ekstra seluler diantaranya 

amilase, glukoamilase, selulase, hemiselulase, pektinase, 

glukosidase yang berperan sebagai pemecah karbohidrat, dan 

protease sebagai pemecah protein (Rosyidi dkk., 2009). 

Aspergillus niger mempunyai kepala pembawa konidia yang 

besar, dipak secara padat, bulat, dan berwarna hitam coklat 

atau ungu coklat. Kapang ini memiliki bagian yang khas yaitu 

hifanya berseptat, spora yang bersifat aseksual dan tumbuh 

memasang di atas stigma, memiliki sifat aerobik, sehingga 

dalam pertumbuhannya memerlukan oksigen dalam jumlah 

yang cukup. 

Aspergillus niger salah satu jenis kapang yang 

menghasilkan enzim yang mampu menghidrolisis karbohidrat 

seperti amylase, selulase dan mannanase. Selanjutnya 

Aspergillus niger adalah kapang yang dapat menghasilkan 

enzim-enzim ekstra seluler antara lain enzim selulolitik, 

amilolitik dan proteolitik (Sudarmadji dkk., 1989). Aspergillus 

niger termasuk mikroba mesofillik dengan pertumbuhan 

maksimum pada suhu 35˚-37˚C. Derajat keasaman untuk 

pertumbuhan mikroba ini adalah 2-8,8, tetapi pertumbuhannya 

akan lebih baik pada kondisi asam atau pH yang rendah 

(Mairizal, 2005). 

Hardjo dkk., (1989) menyatakan bahwa Aspergillus 

niger di dalam pertumbuhannya berhubungan secara langsung 
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dengan zat makanan yang terdapat dalam medium. Molekul 

sederhana seperti gula dan komponen lain yang larut di 

sekeliling hifa dapat langsung diserap. Molekul lain yang lebih 

kompleks seperti selulosa, pati dan protein, harus dipecah 

terlebih dahulu sebelum diserap ke dalam sel. Untuk itu 

Aspergillus niger menghasilkan beberapa enzim ekstraseluler 

seperti amilase, amiloglukosidase, pektinase, selulase, 

katalase, dan glukosidase. Menurut Lehninger (1991) kapang 

Aspergillus niger menghasilkan enzim urease untuk memecah 

urea menjadi asam amino dan CO
2 
yang selanjutnya digunakan 

untuk pembentukan asam amino. 

 

2.5.2 Rhizopus oligosporus 

 Rhizopus oligosporus merupakan kapang dari genus 

Rhizopus, family Mucoraceae, ordo Mucorales, sub-divisi 

Zygomicotina, divisi Eumycota. (Hardjo dkk,1989). Kapang ini 

banyak digunakan dalam pembuatan tempe dan banyak 

ditemukan di alam karena hidupnya bersifat saprofit. Kapang 

ini dikenal sebagai kapang yang mampu memproduksi enzim 

lipase untuk merombak media. 

Karakteristik Rhizopus oligosporus yaitu struktur 

tubuh mempunyai tiga tipe hifa, yaitu stolon (hifa yang 

membentuk jaringan pada permukaan substrat), rizoid (hifa 

yang menembus substrat dan berfungsi sebagai jangkar untuk 

menyerap makanan), dan sporangiofor (hifa yang tumbuh 

tegak pada permukaan substrat dan memiliki sporangium 

globuler di ujungnya) (Pratiwi dkk., 2006). 

Rhizopus oligosporus merupakan salah satu kapang 

dari genus Rhizopus sp. yang paling sering ditemukan pada 

tempe dan termasuk kelompok kapang karena memiliki hifa 

yang bersekat dan membentuk miselium. Rhizopus 
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oligosporus banyak dikenal di Indonesia dan merupakan 

kapang terbaik dibandingkan spesies yang lain dengan ciri-ciri 

: tumbuh dengan cepat pada suhu 30˚- 42˚C, membentuk 

miselium seperti kapas, tumbuh sempurna setelah 18 – 20 jam, 

tidak dapat memfermentasi sukrosa, memiliki aktifitas 

proteolitik yang tinggi, dan lipolitik akan membentuk amina 

setelah fermentasi selama 48 – 72 jam, menghasilkan 

antioksidan yang kuat dan menghasilkan aroma dan flavor 

yang spesifik (Sudarmadji dkk., 1989). 

 

2.6      Persentase Bobot Karkas 

Karkas ayam merupakan ayam yang telah dikeluarkan 

jeroannya, kepala dipisahkan dengan leher hingga batas 

pemotongan dan kaki.Karkas ayam dibuat klasifikasinya 

berdasarkan bagian - bagian tubuh (Akil, 2007). Persentase  

bobot karkas  merupakan  bobot  badan  yang  dihitung  

dengan menimbang  tubuh  ayam  yang  telah  dipotong  pada  

umur  5  minggu  dikurangi dengan darah, bulu, kepala, kaki 

dan organ dalam. Faktor - faktor yang mempengaruhi 

persentase bobot karkas antara lain bobot badan akhir, 

kegemukan dan deposisi daging. Badan Standardisasi Nasional 

(1997), menyatakan ukuran karkas berdasarkan bobotnya yaitu 

:  (1) ukuan kecil :  0,8 - 1,0 kg, (2) ukuran sedang :  1,0 - 1,2 

kg, dan (3) ukuran besar :  1,2 - 1,5 kg. Hasil dari komponen 

tubuh pedaging berubah dengan meningkatnya umur dan 

bobot badan .Soeparno (2005), menyatakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi persentase bobot karkas ayam pedaging 

adalah bobot hidup. Ensminger (1992), menjelaskan bahwa 

persentase karkas yaitu jumlah perbandingan bobot karkas dan 

bobot badan akhir dikalikan 100%. 
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2.7        Kualitas Fisik Daging 

 Daging didefinisikan sebagai semua jaringan hewan 

dan semua produk hasil pengolahan jaringan-jaringan yang 

sesuai untuk dimakan serta tidak menimbulkan gangguan 

kesehatan bagi yang memakannya (Soeparno, 2005). Lawrie 

(2003) mendefinisikan daging sebagai jaringan hewan yang 

dapat digunakan sebagai makanan, sering pula diperluas 

dengan memasukkan organ-organ seperti hati dan ginjal, otot 

dan jaringan lain yang dapat dimakan disamping urat daging.  

Pengujian kualitas fisik daging secara objektif dapat 

dilakukan dengan cara mengetahui daya putus Warner-

Bratzler (WB), kekuatan tarik dan kompresi, kehilangan berat 

selama pemasakan (susut masak), pH, daya ikat air dan 

keempukan juga merupakan komponen kualitas daging yang 

diuji (Soeparno, 2005) 

 

2.7.1       Derajat Keasaman (pH) 

Nilai pH merupakan salah satu faktor penting dalam 

menentukan kualitas daging. Pada ternak yang masih hidup, 

pH daging berkisar antara 6,8 – 7, 2 dansetelah disembelih 

terjadi penurunan pH karena terjadi penimbunan asam laktat 

dalam jaringan otot akibat proses glikolisis anaerob dan 

kemudian pH meningkat akibat pertumbuhan mikroorganisme 

(Rosyidi dkk., 2009). Nilai pH daging menurun pasca 

pemotongan, kemudian pH akan mencapai konstan pada 

beberapa waktu dan akan naik lagi pH-nya pada saat kondisi 

pembusukan. Bila pH mencapai 6,7 atau lebih, secara objektif 

pembusukan telah terjadi dan akan terbentuk perubahan bau, 

warna, dan susunan komposisinya (Rosyidi dkk., 2009). 

Daging yang telah mengalami kebusukan memiliki pH sekitar 

7. Kenaikan pH pada daging busuk diakibatkan penurunan 
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aktivitas mikroba penghasil asam karena persediaan glikogen 

yang semakin terbatas (Kasih dkk.,2012). 

Kualitas karkas dan daging dipengaruhi oleh faktor 

sebelum dan setelah pemotongan. Proses  pemotongan sangat 

berpengaruh terhadap kualitas daging yang dihasilkan. Setelah 

ternak dipotong akan terjadi perubahan secara fisik maupun 

kimia sampai dihasilkan daging. Proses glikolisis setelah 

ternak dipotong berpengaruh pada nilai pH. Semakin lama 

waktupostmortem akan terjadi penurunan pH yang semakin 

rendah akibat proses konversi otot menjadi daging pada jarak 

waktu postmortem tertentu. Nilai pH ultimat daging yang 

normal berkisar antara 5,4 - 5,8 pada 6 jam postmortem dan 

warna daging akan menjadi merah cerah (Aberle dkk.,2001). 

Nilai pH daging tidak dapat diukur segera setelah pemotongan 

(biasanya dalam waktu 45 menit) untuk mengetahui penurunan 

pH awal. Pengukuran selanjutnya biasanya dilakukan setidak-

tidaknya setelah 24 jam untuk mengetahui pH akhir dari 

daging atau karkas (Soeparno, 2005). 

Nilai pH daging menurun pasca pemotongan, 

kemudian pH akan mencapai konstan pada beberapa waktu 

dan akan naik lagi pH-nya pada saat kondisi pembusukan. Bila 

pH mencapai 6,7 atau lebih, secara objektif pembusukan telah 

terjadi dan akan terbentuk perubahan bau, warna, dan susunan 

komposisinya (Rosyidi dkk., 2009). Daging yang telah 

mengalami kebusukan memiliki pH sekitar 7. Kenaikan pH 

pada daging busuk diakibatkan penurunan aktivitas mikroba 

penghasil asam karena persediaan glikogen yang semakin 

terbatas (Kasih dkk., 2012). 

Menurut Rosyidi dkk., (2009), penurunan pH daging terdiri 

dari 3 pola: 

1. Penurunan pH secara normal (penurunan pH yang 
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lambat), yaitu dari nilai pH sekitar 7,0 – 7,2 akan 

mencapai nilai pH menurun secara bertahap dari 7,0 

sampai 5,6 – 5,7 dalam waktu 6 – 8 jam postmortem dan 

akan mencapai nilai pH akhir sekitar 5,5 – 5,6. Nilai pH 

akhir (ultimate pH value) adalah nilai pH terendah yang 

dicapai pada otot setelah pemotongan (kematian). 

2. Sedangkan pola nilai pH PSE atau Pale Soft and 

Exudative (penurunan pH yang cepat), nilai pH menurun 

relatif cepat sampai sekitar 5,4 – 5,5 pada jam-jam 

pertama setelah pemotongan dan mencapai nilai pH akhir 

5,3 – 5,6. 

3. Pola nilai pH DFD atau Dark Firm and Dry (penurunan 

pH yang lambat dan tidak lengkap), nilai pH menurun 

sedikit sekali pada jam-jam pertama setelah pemotongan 

dan relatif tetap tinggi,mencapai pH akhir sekitar 6,5 – 

6,8 atau nilai pH akhir dicapai di atas 6,2. 

Perubahan pH sesudah ternak mati pada dasarnya 

ditentukan oleh kandungan asam laktat yang tertimbun dalam 

otot, yang selanjutnya ditentukan oleh kandungan glikogen 

dan penanganan sebelum penyembelihan. Menurut Soeparno, 

(2005), pH akhir yang tercapai mempunyai beberapa pengaruh 

yang berarti terhadap mutu daging, yaitu :  

1. pH rendah  (5,1-6,1), menyebabkan daging mempunyai 

struktur terbuka, warna  merah muda cerah yang disukai 

konsumen, aroma yang lebih disukai dan stabilitas yang 

lebih baik terhadap kerusakan akibat mikroorganisme. 

2. pH tinggi (6,2-7,2), menyebabkan daging daging 

memiliki struktur yang tertutup atau padat dengan warna 

merah ungu tua, rasa kurang enak, dan keadaan yang 

lebih memungkinkan untuk perkembangan 

mikroorganisme. Penurunan derajat keasaman (pH) yang 
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diakibatkan oleh penambahan asam dalam bahan pangan 

seperti daging akan memberikan keuntungan tersendiri. 

Makanan dengan pH yang rendah lebih cenderung stabil 

terhadap kerusakan microbial dibandingkan dengan pH 

netral (Lawrie, 2003). Daging yang memiliki ultimate 

yang tinggi secara umum sangat baik bagi pertumbuhan 

bakteri (Rosidi dkk, 2009). 

 

2.7.2      Daya Ikat Air / WHC (Water Holding Capacity) 

Daya ikat air merupakan parameter kualitas daging 

yang sangat terkait dengan kemampuan air, oleh karena itu 

daya ikat air berhubungan dengan parameter kualitas. Daya 

ikat air juga menunjukkan seberapa besar kemampuan daging 

untuk mengikat air dalam persen. Daya ikat air  diartikan 

sebagai kemampuan daging untuk menahan air selama aplikasi 

external. Besar atau kecilnya WHC dapat mempengaruhi 

warna (colour), teksture (texture), kekenyalan (firmness), 

juiceness, dan keempukan (tenderness). 

Soeparno (2005) menyatakan, bahwa daya ikat air 

(WHC) oleh protein daging adalah kemampuan daging untuk 

mengikat airnya atau air yang ditambahkan selama ada 

pengaruh kekuatan dari luar, misalnya pemotongan daging, 

pemanasan, penggilingan, dan tekanan. Absorpsi air atau 

kapasitas gel adalah kemampuan daging menyerap air secara 

spontan dari lingkungan yang mengandung cairan. Protein 

daging berperan dalam pengikatan air daging. Kadar protein 

daging yang tinggi menyebabkan meningkatnya kemampuan 

menahan air daging sehingga menurunkan kandungan air 

bebas, dan begitu pula sebaliknya. Semakin tinggi jumlah air 

yang keluar, maka daya mengikat airnya semakin rendah 

(Lawrie, 2003). 
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Lawrie (2003) menyatakan bahwa daya mengikat air 

daging sangat dipengaruhi oleh pH, semakin tinggi pH akhir 

semakin tinggi daya mengikat air atau nilai mgH2O rendah. 

Tingkat penurunan pH postmortem berpengaruh terhadap daya 

mengikat air. Penurunan pH yang semakin cepat, terjadi 

karena semakin banyaknya protein sarkoplasmik yang 

terdenaturasi dan selanjutnya akan meningkatkan aktomiosin 

untuk berkontraksi, sehingga akan memeras cairan keluar dari 

protein daging. Daya mengikat air pada daging selain 

dipengaruhi oleh pH, juga dipengaruhi oleh faktor yang 

mengakibatkan perbedaan daya mengikat air diantara otot, 

misalnya spesies, umur dan fungsi otot serta pakan, 

transportasi, temperatur kelembaban, penyimpanan, jenis 

kelamin, kesehatan, perlakuan sebelum pemotongan dan 

lemak intramuskuler (Soeparno, 2005). 

Nilai pH yang tinggi dapat memperbaiki daya ikat 

air (Buckle et al., 1985). Pearson dan Young (1989) 

menyatakan bahwa daya ikat air akan meningkat jika nilai pH 

daging meningkat. Hal ini disebabkan karena rendahnya nilai 

pH daging mengakibatkan struktur daging terbuka sehingga 

menurunkan daya ikat air, dan tingginya nilai pH daging 

mengakibatkan struktur daging tertutup sehingga daya ikat air 

tinggi (Bouton et al., 1971; Buckle et al., 1985). 

 

2.7.3      Susut Masak (Cooking Loss) 

Susut masak merupakan salah satu penentu kualitas 

daging yang penting, karena berhubungan dengan banyak 

sedikitnya air yang hilang serta zat makanan yang larut dalam 

air akibat pengaruh pemasakan. Semakin kecil persen susut 

masak berarti semakin sedikit air yang hilang dan nutrien yang 

larut dalam air. Begitu juga sebaliknya semakin besar persen 
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susut masak maka semakin banyak air yang hilang dan nutrien 

yang larut dalam air (Prayitno dkk.,2010). 

Susut masak merupakan salah satu indikator nilai 

nutrisi daging yang berhubungan dengan kadar jus daging 

yaitu banyaknya air yang terikat di dalam dan diantara serabut 

otot. Susut masak dipengaruhi oleh temperatur dan lama 

pemasakan Semakin tinggi temperatur pemasakan maka 

semakin besar kadar cairan daging yang hilang sampai 

mencapai tingkat yang konstan. Susut masak dapat 

dipengaruhi oleh pH, panjang  sarkomer serabut otot, panjang 

potongan serabut otot, status kontraksi miofibril, ukuran dan 

berat sampel daging serta penampang lintang daging 

(Soeparno, 2005). Besarnya susut masak dipengaruhi oleh 

banyaknya kerusakan membran  seluler, banyaknya air yang 

keluar dari daging, umur simpan daging, degradasi protein dan 

kemampuan daging untuk mengikat air (Shanks  et al., 2002). 

Daging yang berkualitas mempunyai susut masak yang rendah 

(Lawrie, 2003; Soeparno, 2005; Dilaga dan Soeparno, 2007) 

karena kehilangan nutrisi selama pemasakan akan lebih sedikit 

dan konsumsi pakan dapat mempengaruhi besarnya susut 

masak (Soeparno, 2005). 

Lawrie (2003) menyatakan bahwa jumlah cairan yang 

diperoleh dalam pemanasan akan meningkat lebih lanjut pada 

suhu antara 107˚C  dan 155˚C. Hal ini mungkin 

menggambarkan beberapa kerusakan protein, dengan 

kerusakan asam-asam amino yang akan terjadi dalam kisaran 

suhu tersebut. Susut masak dapat digunakan untuk 

meramalkan jumlah kandungan cairan dalam daging masak. 

Daging yang mempunyai susut masak yang rendah 

mempunyai kualitas fisik yang relatif lebih baik dari pada 

daging dengan susut masak yang lebih besar, karena 
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kehilangan nutrisi selama pemasakan lebih sedikit. Penurunan 

susut masak ini disebabkan terjadinya penurunan pH daging 

postmortem yang mengakibatkan banyak protein miofibriler 

yang rusak, sehingga diikuti dengan kehilangan kemampuan 

protein untuk mengikat air yang pada akhirnya semakin 

besarnya susut masak (Suradi, 2008). 

 

 


