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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Data hasil penelitian pengaruh penambahan onggok 

dan ampas tahu terfermentasi mix culture Aspergillus niger 

dan Rhizopus oligosporus sebagai pengganti jagung dalam 

pakan terhadap persentase bobot karkas dan kualitas fisik 

daging pada ayam pedaging dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Pengaruh Perlakuan Terhadap Kualitas Fisik Daging 

Ayam Pedaging 

Perlakuan 

Persentase 

Bobot 

Karkas (%) 

pH WHC 
Cooking 

Loss (%) 

P0 59,30±6,43 5,52±0,14 41,89±6,50 30,78±3,67 

P1 62,02±1,98 5,58±0,12 39,80±4,10 32,32±1,95 

P2 60,24±5,20 5,45±0,06 46,59±7,73 29,10±2,94 

P3 63,37±3,41 5,54±0,07 44,26±5,66 34,60±5,82 

P4 62,27±3,71 5,54±0,02 50,33±3,19 32,93±2,42 

 

4.1. Pengaruh Perlakuan Terhadap Persentase Bobot 

Karkas 

Persentase bobot karkas yang dihitung dari berat karkas 

dibagi dengan berat hidup dikalikan 100%. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa persentase bobot karkas dari yang 

tertinggi berturut  -  turut yaitu P3 63,37 ± 3,41%, P4 62,27 ± 

3,71%,P1 62,03 ± 1,98%, P2 60,24 ± 5,20, P059,30 ± 6,43%. 

Pengaruh penggunaan Onggok Ampas tahu Fermentasi (OAF) 

sebagai pengganti jagung dalam pakan terhadap persentase 

karkas dapat diketahui melalui analisis statistik. 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 3 menunjukkan 

bahwa perlakuan penambahan OAF sebagai pengganti jagung 

dalam pakan memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata 

(P>0,05) terhadap rataan persentase bobot karkas. Hal ini 
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diindikasikan bahwa penggunaan pakan fermentasi onggok 

dan ampas tahu sebagai pengganti jagung dalam pakan 

memiliki kandungan nutrisi bahan pakan yang hampir sama 

dengan kandungan nutrisi jagung, dapat dilihat pada Tabel 7, 

sehingga kebutuhan zat makanan yang diperlukan oleh ayam 

pedaging dapat terpenuhi dan menghasilkan persentase karkas 

yang tidak berbeda dengan kontrol. Pendapat Indarto (2000), 

substitusi fermentasi ampas tahu dalam pakan tidak 

berpengaruh nyata terhadap persentase karkas ayam pedaging. 

Pertumbuhan daging sangat ditentukan oleh kandungan nutrisi 

pakan (Fadillah, 2004). 

Persentase bobot karkas yang dihasilkan pada level 10% 

mengalami penurunan dibandingkan pada level 15% hal ini 

diduga konsumsi pakan pada level 10% kurang untuk 

menghasilkan persentase karkas yang sama dengan level 15%. 

Rata – rata konsumsi pakan pada level 10% yaitu 2767,90 

g/ekor, dapat menghasilkan bobot hidup 1637,00 g/ekor, dan 

bobot karkas yang dihasilkan 988,15g/ekor dengan persentase 

karkas 60,24%. Persentase bobot karkas yang dihasilkan level 

10% agar menyamai persentase bobot karkas level 15% yaitu 

dengan menambahkan konsumsi pakan pada level 10% 

sebesar 133,53 g/ekor. Hal ini didukung oleh Soerparno 

(1994) persentase bobot karkas biasanya meningkat seiring 

dengan meningkatnya bobot hidup, tetapi persentase bagian 

non karkas seperti darah dan organ vital menurun. Nurhayati 

(2008), produksi karkas berhubungan erat dengan bobot badan 

dan besarnya karkas ayam pedaging cukup,perbedaan ini 

disebabkan oleh ukuran tubuh, tingkat kegemukan dan tingkat 

perdagingan yang melekat pada dada. 

Hasil penelitian ini menunjukkan level penggunaan 

OAF memberikan pengaruh paling baik terhadap persentase 
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karkas adalah sebesar 15%. Persentase bobot  karkas yang 

dihasilkan dari penelitian berkisar antara 59,30 -  63,37%. 

Hasil ini tidak jauh berbeda dengan yang dilaporkan Mahata 

dkk., (2008), menyebutkan bahwa persentase karkas ayam 

pedaging berumur 4 minggu berkisar antara 60,97  -  65,58%. 

Ditambahkan oleh Moreng  et al., (1985) persentase bobot 

karkas ayam pedaging berkisar antara 60  - 70%. 

 

4.2. Pengaruh Perlakuan Terhadap pH Daging 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai pH dari yang 

tertinggi berturut  -  turut yaitu P1 5,58±0,12, P2 5,45±0,06, 

P3 5,54±0,07, P4 5,54±0,02, P0 5,52±0,14. Data hasil analisis 

ragam pH daging ayam terdapat pada lampiran 3. Hasil 

analisis ragam menunjukkan penggunaan onggok dan ampas 

tahu terfermentasi sebagai pengganti jagung  tidak 

mempengaruhi pH daging. Hasil tidak memberikan perbedaan 

yang nyata (P>0,05) terhadap derajat keasaman (pH). Rataan 

nilai derajat keasaman (pH) pada berbagai perlakuan terdapat 

pada Tabel 7. 

Derajat keasaman (pH) yang dihasilkan pada penelitian 

ini tidak dipengaruhi oleh perbedaan pakan perlakuan yang 

diberikan. Faktor utama yang mempengaruhi derajat keasaman 

(pH) yaitu faktor sebelum dan setelah pemotongan. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan (Arbele et al., 2001) bahwa 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 waktu postmortem akan terjadi 

penurunan pH yang semakin rendah akibat proses konversi 
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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. 

 Derajat keasaman (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. 

Daging ayam berserat halus dan warna sedikit pucat, sehingga 

dapat dikelompokkan dalam golongan daging putih seperti 

halnya daging kelinci yang memiliki kadar lemak rendah dan 

glikogen tinggi. Serabut otot dengan konsentrasi mioglobin 

tinggi adalah aerobik atau mempunyai kemampuan aerobik-

anaerobik. Otot pucat pada suatu karkas mengandung banyak 

serabut putih anaerobik dengan kandungan glikogen yang 

tinggi (Soeparno, 2005). 

 

4.3. Pengaruh Perlakuan Terhadap Daya Ikat Air (WHC) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bobot hati dari 

yang tertinggi berturut  -  turut yaitu P4 50,33±3,19, P2 

46,59±7,73, P3 44,26±5,66, P0 41,89±6,50 , P1 39,80±4,10. 

Data hasil analisis ragam daya ikat air (WHC) daging ayam 

terdapat pada lampiran 5. Hasil analisis ragam menunjukkan 

penggunaan onggok dan ampas tahu terfermentasi sebagai 

pengganti jagung  tidak mempengaruhi daya ikat air (WHC) 

pada  daging. Hasil tidak memberikan perbedaan yang nyata 

(P>0,05) terhadap daya ikat air (WHC). Rataan nilai daya ikat 

air (WHC) pada berbagai perlakuan terdapat pada Tabel 7. 

Kemampuan menahan air menjadi faktor penting terutama 

pada daging yang akan digunakan dalam industri pangan. 
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Daya ikat air (WHC) daging adalah kemampuan protein 

daging dalam mengikat air di dalam daging, sehingga WHC 

ini dapat menggambarkan tingkat kerusakan protein daging. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Lawrie (2003) yang 

menyatakan bahwa 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) 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. Soeparno (2005) menambahkan daya ikat air 

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

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

isoelektrik ini protein daging tidak bermuatan dan 

solubilitasnya minimal. 

Nilai WHC (Water Holding Capacity) cenderung 

menurun, ini bisa disebabkan karena jumlah nutrisi yang 

tersedia berbeda di antara pakan. Peningkatan atau penurunan 

konsumsi pakan berhubungan dengan kualitas pakan yang 

tersedia, sehingga dapat mempengaruhi karakteristik atau 

kualitas daging. Sesuai dengan pendapat Pedersen, 1971 di 

dalam Soeparno (2005) yang menyatakan banyak faktor yang 

mempengaruhi daya ikat air daging, diantaranya pH, bangsa, 

pembentukan aktomiosin (rigormortis), temperatur dan 

kelembaban, pelayuan karkas, tipe daging dan lokasi otot, 

fungsi otot, umur, pakan, dan lemak intramuskuler. 
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4.4. Pengaruh Perlakuan Terhadap Susut Masak (Cooking 

Loss) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa cooking loss dari 

yang tertinggi berturut  -  turut yaitu P3 34,60±5,82, P4 

32,93±2,42, P1 32,32±1,95, P0 30,78±3,67, P2 29,10±2,94. 

Data hasil analisis ragam susut masak (cooking loss)  daging 

ayam terdapat pada lampiran 6. Hasil analisis ragam 

menunjukkan penggunaan onggok dan ampas tahu 

terfermentasi sebagai pengganti jagung  tidak mempengaruhi 

susut masak (cooking loss) pada  daging. Hasil tidak 

memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap susut 

masak (cooking loss). Rataan nilai susut masak (cooking loss) 

pada berbagai perlakuan terdapat pada Tabel 7. 

Nilai susut masak yang dihasilkan pada penelitian 

tidak dipengaruhi oleh perbedaan pakan perlakuan yang 

diberikan. 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).  

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 
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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 

kehilangan nutrisi selama pemasakan lebih sedikit. 

Susut masak dipengaruhi oleh nilai pH, panjang 

sarkomer serabut otot, panjang potongan serabut otot, status 

kontraksi miofibril, ukuran dan berat sampel, penampang 

melintang daging, pemanasan, bangsa terkait lemak daging, 

umur, dan konsumsi energy dalam pakan. Susut masak 

berkisar antara 1,5-54,5%. 

 

 


