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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Hasil penelitian fernando (2011) menyatakan 

penggunaan produk campuran dedak dan ampas tahu dengan 

Monascus purpureus sampai level 20% dalam pakan dapat 

meningkatkan persentase karkas (75,69%). 

Hasil penelitian Sofia, Palupi dan Amyesti (2012) 

menyatakan pengaruh penambahan ampas tahu dan dedak 

fermentasi terhadap karkas, usus dan lemak abdominal ayam 

pedaging menghasilkan persentase karkas 74,06 - 79,7%. 

Sofia, dkk (2012) menyatakan pengaruh penambahan 

ampas tahu dan dedak yang difermentasi dengan EM4 dalam 

ransum ayam pedaging sampai level 20% dapat menurunkan 

persentase lemak badominal yaitu 1,41- 1,21%. 

Hasil penelitian Haryati, Togatorop, Sinurat, 

Purwadaria Dan Murtiyeni (2006) menyataka, penggunaan 

bungkil kelapa fermentasi dengan Aspergillus niger dalam 

ransum ayam pedaging 1,66 – 2,03%. 

Hasil penelitian Indah (2009) menyatakan pengaruh 

tingkat penggantian jagung dengan nasi aking sampai level 

60% dalam pakan ayam pedaging menghasilkan persentase 

daging dada 23,14 - 24,73%. 

Hasil penelitian Fernando (2011) menyatakan 

penggunaan produk campuran dedak dan ampas tahu dengan 

Monascus purpureus sampai level 20% dalam pakan dapat 

menurunkan kolesterol daging dada ayam pedaging 132,8 

mg/100g ayam pedaging. Hasil penelitian Mahfudz (2006) 

menyatakan bahwa ampas tahu terfermentasi Neuspora sp. 
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dapat digunakan sampai level 20% sebagai bahan pakan 

menurunkan kolesterol daging 8,19 - 26,52mg. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Ayam Pedaging  

Ayam ras pedaging merupakan ayam yang 

mempunyai sifat tenang, bentuk tubuh besar, pertumbuhan 

cepat, kulit putih dan bulu merapat ke tubuh (Suprijatna dkk, 

2005). Ayam pedaging merupakan ayam penghasil daging 

yang memiliki kecepatan tumbuh pesat dalam kurun waktu 

yang singkat, memiliki siklus produksi lebih singkat 

dibandingkan dengan ternak unggas komersial lain karena 

mempunyai sifat genetik yang semakin baik, khususnya untuk 

karakter pertumbuhan. Faktor yang terlibat dalam menentukan 

produktivitas ayam ras pedaging, suhu dan kelembaban udara 

yang tinggi merupakan faktor utama yang dapat menyebabkan 

terjadinya heat stress (cekaman panas). Hampir setengah dari 

terlambatnya pertumbuhan pada daerah dengan iklim panas, 

disebabkan oleh pengaruh langsung dari suhu dan kelembaban 

udara yang tinggi (May dan Lott, 2000). Berbagai strain 

unggul ayam pedaging banyak tersedia di pasaran, salah 

satunya adalah Lohmann. Ciri-ciri dari strain ini adalah warna 

bulu putih, kulit kuning, jengger merah terang serta berkaki 

pendek dan besar. Pemeliharaan dalam waktu 35 hari dapat 

mencapai bobot badan hidup 1,7 kg/ekor (Anonymous, 2008). 

Jenis strain ayam pedaging  Lohman diberi nama 

strain New Lohman MB 202. Strain ini diproduksi oleh PT. 

Multibreeder Adirama Indonesia yang merupakan anak 

perusahaan dari PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk dimana 

induk usahanya adalah JAPFA GROUP. Persentase karkas 

ayam broiler adalah berkisar antara 65 - 75%, persentase 



11 
 

daging dada dengan berat hidup 1,6 - 1,9 kg berkisar antara 13 

- 14%, persentase lemak abdomen ayam pedaging 2,6 - 3,6%. 

kandungan kolesterol daging ayam pedaging sebesar 100 - 110 

mg/100 g (PT. Japfa Comfeed Indonesia, 2008). Adapun 

karakteristik strain New Lohman (MB 202) seperti pada Tabel 

1.  

Tabel 1. Karakter Produksi Strain New Lohman (MB 202) 

Umur   

(hari) 

Konsumsi Pakan 

(g/hari/ekor) 

Bobot badan 

(gr/ekor) 

0-5 3-18 42-116 

6-10 21-37 136-244 

11-15 41-63 278-441 

16-20 71-91 489-711 

21-25 97-120 773-1045 

26-30 127-147 1119-1428 

35 170 1839 

Sumber: PT. Japfa Comfeed Indonesia, (2008) 

2.2.2 Bahan Pakan Ayam 

2.2.2.1 Jagung 

 Jagung merupakan salah satu bahan pakan yang selalu 

ada dalam pakan ayam dan merupakan sumber energi utama 

dengan kandungan energi metabolis sebesar 3370 Kkal/kg dan 

protein kasar sebesar 8,5 %, lemak 3,5%, terutama terdapat di 

bagian lembaga biji. Kadar asam lemak linoleat dalam lemak 

jagung sangat tinggi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

ayam pedaging (NRC, 1994). Jagung merupakan sumber 

energi dan penyusun utama dalam campuran pakan untuk 

ayam pedaging 50% dalam pakan (Cooke, Bernard and West, 

2008). Kandungan zat makanan bahan pakan jagung dapat 

dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Kandungan Zat Makanan Bahan Pakan Jagung 

Zat zat makanan 
Kandungan dalam 

bahan* 

Kandungan dalam 

bahan** 

Energi metabolis 

(Kkal/kg)  

 

3.320 - 3.430 

 

3.350 

Protein (%)  9,00 8,5 

Lemak (%)  3,70 - 4,10 3,8 

Serat kasar (%)  1,90 - 2,20 2,2 

kalsium(%)  0,03 0,02 

Fosfor (%)  0,29 0,28 

Lisin (%)  0,26 - 0,27 0,26 

Sumber  :  * Wawan (2003) 

  ** NRC (1994) 

2.2.2.2 Onggok 

 Onggok  mempunyai potensi tinggi sebagai sumber 

makanan ternak. Onggok diperoleh dari  limbah pengolahan 

tapioca. Onggok merupakan limbah  padat agroindustri pada 

pembuatan tepung tapioca yang dapat dijadikan sebagai media 

fermentasi dan sekaligus sebagai pakan ternak. Onggok dapat 

dijadikan sebagai sumber karbon dalam suatu media 

fermentasi karena masih banyak mengandung pati (75,19%) 

dan kandungan protein kasarnya rendah yaitu 1,04% 

berdasarkan bahan kering, sehingga diperlukan tambahan 

bahan lain sebagai sumber nitrogen seperti ampas tahu yang 

sangat diperlukan untuk pertumbuhan kapang (Nuraini dkk, 

2009). 

Kandungan zat makanan yang terdapat pada onggok 

adalah protein 3,6%, lemak 2,3%, air 20,31% dan abu 4,4% 

(Anonymous, 2005
b
). Pendapat Wizna, Abbas, Rizal, Dharma 

dan Kompiang (2008) menyatakan kandungan zat makanan 

yang dimiliki onggok adalah protein kasar 1,88%, serat kasar 
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15,62%, lemak kasar 0,25%, abu 1,15%, Ca 0,31%, P 0,05% 

dan bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) 81,10%. Zat 

makanan lain yang harus diperhitungkan apabila onggok 

digunakan sebagai bahan pakan unggas adalah tingginya serat 

kasar, rendahnya protein, rendahnya kecernaan  dan adanya 

senyawa anti - zat makanan (Suliantri dan Rahayu, 1990), 

yang mana anti zat makanan tersebut adalah asam sianida 

(HCN). Onggok mempunyai kandungan protein kasar yang 

rendah dan serat kasar yang tinggi sehingga terbatas 

penggunaannya sebagai pakan ternak unggas. 

Nurhayati  (2005) menyatakan bahwa komposisi zat 

makanan onggok adalah energi metabolis 3.160,32 Kkal/kg, 

protein kasar 2,04%, serat kasar 14,54%, lemak kasar 7,22%, 

Ca 0,09%, P 0,03%, dan abu 1,78%. Onggok terfermentasi 

memiliki kandungan protein yang cukup tinggi serta dapat 

memberikan efisiensi pakan yang lebih baik sehingga bisa 

dijadikan alternatif bahan baku pakan untuk mengurangi 

ketergantungan pada sumber protein seperti bungkil kedele. 

Disamping itu penggunaan bahan baku terfermentasi seperti 

onggok relatif murah sehingga dapat mengurangi biaya 

produksi pakan (Supriyati dkk, 2003). Onggok yang 

difermentasi dengan Aspergillus niger selama 6 hari dan 

mampu meningkatkan protein murni 25,75%, kehilangan 

bahan kering  37,72% dan serat kasar 16,8%. Aspergillus niger 

mempunyai pertumbuhan yang paling tinggi dan kehilangan 

bahan kering yang tinggi bila dibandingkan dengan 

Aspergillus niger dan Rhizopus oryzae (Taram, 1995). 

2.2.2.3 Ampas Tahu 

 Ampas tahu merupakan limbah padat pada industri 

pembuatan tahu. Ampas tahu dapat dijadikan sebagai sumber 
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nitrogen pada fermentasi media padat dari Ganoderma 

lucidum (Hsieh, 2003). Ampas tahu dapat dijadikan sebagai 

sumber nitrogen pada media fermentasi dan dapat dijadikan 

sebagai bahan pakan sumber protein karena mengandung 

protein kasar cukup tinggi yaitu 27,55% dan kandungan zat 

nutrien lain adalah lemak 4,93%, serat kasar 7,11%, BETN 

44,50% (Nuraini dkk, 2009). Kandungan zat makanan ampas 

tahu bisa dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kandungan Zat Makanan Ampas Tahu (% Bahan 

Kering) 

Zat Makanan (%) 1
 

2 3 4 

Protein Kasar 

Lemak Kasar 

Serat Kasar 

21,29 18,66 22,64 22,01 

9,96 6,91 6,12 7,96 

19,94 20,19 22,65 10,17 

EM(Kkal/kg) - - 2.807 - 

Kalsium 0,61 - 0,04 3,00 

Phospor 0,35 - 0,06 2,32 

Sumber :    1. Anonymous (2009)  

2. Wahyuni (2003) 

3. Tanwiriah, dani dan Indrawati (2006) 

4. Mahfudz (2006) 

 

2.2.3  Fermentasi 

 Fermentasi adalah proses - proses yang menghasilkan 

komponen - komponen kimia yang komplek sebagai akibat 

adanya pertumbuhan maupun metabolisme mikroba. 

(Muchtadi, Palupi dan Astawan,1992). Proses fermentasi 

dihasilkan enzim yang merombak bahan organik komplek 

menjadi senyawa lebih sederhana dan molekul organik 

komplek yang sulit larut menjadi larut sehingga meningkatkan 

daya cerna bahan organik tersebut (Rahman, 1989). Suliantri 
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dan Rahayu (1990) menyatakan bahwa bahan bahan hasil 

fermentasi memberikan keuntungan yaitu mengawetkan, 

menghilangkan bau yang tidak diinginkan, meningkatkan nilai 

gizi dan daya cerna, membentuk warna dan aroma yang 

diinginkan. 

2.2.4 Microorgenisme Fermentasi 

2.2.4.1  Aspergillus niger 

Aspergillus niger adalah kapang anggota genus 

Aspergillus, famili Eurotiaceae, ordo Eurotiales, sub - klas 

Plectomycetidae, klas Ascomycetes, sub - divisi Ascomycotina 

dan divisi Amastigmycota (Hardjo et al, 1989). Aspergillus 

niger mempunyai kepala pembawa konidia yang besar, dipak 

secara padat, bulat dan berwarna hitam coklat atau ungu 

coklat. Kapang ini mempunyai bagian yang khas yaitu hifanya 

bersepta, spora yang bersifat seksual dan tumbuh memanjang 

di alas stigma, mempunyai sifat aerobik, sehingga dalam 

pertumbuhannya memerlukan oksigen yang cukup. 

Aspergillus niger termasuk mikroba mesofilik dengan 

pertumbuhan maksimum pada suhu 35 - 37°C. Derajat 

keasaman untuk pertumbuhannya adalah 2 - 8,5 tetapi 

pertumbuhan akan lebih baik pada kondisi keasaman atau pH 

yang rendah (Fardiaz, 1992).  

Hardjo et al. (1989) menyatakan bahwa Aspergillus 

niger di dalam pertumbuhannya berhubungan secara langsung 

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 
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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. Aspergillus niger 

membutuhkan unsur utama seperti N, S dan P di dalam 

pertumbuhnannya serta Fe, Zn, Mn, Co, Li, Na, K dan Rb 

(Hardjo et al, 1989). Komposisi kimia gel mikroorganisme 

menunjukkan bahwa unsur - unsur C, 0, N, H, P, Ca, Mg, Cl, 

Fe, Mn, Co, Cu dan Mo diperlukan oleh hampir semua 

mikroorganisme (Fardiaz, 1992). 

Aspergillus niger adalah kapang yang tumbuh pada 

pH 2,8 – 8,8 dan akan tumbuh lebih baik pada kondisi asam 

atau pH rendah (Mirwandhono dan Zulfikar, 2004). Kadar air 

untuk pertumbuhan kapang berkisar 50 – 70
o
C (Pelczar dah 

Chan, 1989). Penggunaan komponen karbon sebagai sumber 

energi oleh Aspergillus niger adalah 70% untuk pertumbuhan 

dan 30% untuk metabolisme (Risfaheri, 1998). 

2.2.4.2 Rizhopus oligosporus 

Rizhopus oligosporus merupakan salah satu kapang 

dari genus Rizhopus sp. Yang paling sering ditemukan pada 

tempe dan termasuk kelompok kapang karena memiliki hifa 

yang bersekat dan membentuk miselium. Rizhopus 

oligosporus banyak dikenal di Indonesia dan merupakan 

kapang terbaik dibandingkan spesies yang lain dengan ciri - 

ciri yaitu  :  tumbuh dengan cepat pada suhu 30 – 42
o
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 
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antioksidan yang kuat dan menghasilkan aroma dan flavor 

yang spesifik (Sudharmadji, 1989). 

Menurut Wizna, Novirman dan Yenti (2000) 

melaporkan terjadi peningkatan PK empat kali lipat pada 

proses fermentasi biji karet dengan Rizhopus oligosporus yaitu 

kadar protein dari 19,20% menjadi 30,15%. Nurbaeti (2007) 

menyatakan bahwa perlakuan biologis dengan penggunaan 

fermentasi Rizhopus oligosporus dapat memberikan respon 

terbaik dalam meningkatkan efisiensi penggunaan protein dan 

energi metabilis pada ayam pedaging. 

 

2.2.5  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 

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

serta kandungan vitamin dan mineral (Wahju, 2004). 

Kebutuhan zat makanan ayam pedaging dari DOC 

sampai umur potong dibagi menjadi dua bagian, yaitu starter 

(umur 0 - 3 minggu) dan finisher (umur 3 - 6 minggu) (Astuti 

dkk, 2005). Kebutuhan energi untuk ayam pedaging berkisar 

antara 2800 - 3300 Kkal/kg (Rizal, 2006). Kebutuhan zat 

makanan untuk ayam pedaging (Tabel 4 dan 5). 
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Tabel 4. Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging Per Ekor. 

Zat Makanan 

Kebutuhan zat makanan ayam 

pedaging 

Starter  Finisher  

Protein (%)  22 – 23 20 – 21 

Lemak (%)  5,5 – 8,0 5,5 – 8,5 

Serat kasar (%)  2,0 – 5,0 4,0 – 5,0 

Ca (%)  1,0 1,0 

P (%)  0,5 – 0,7 0,4 – 0,5 

Energi Metabolis  (EM) 

(kkal/kg)  2700  - 2900 2500 – 3400 

Sumber  :  Scott et al. (1976) 

Tabel 5. Standar Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging 

Zat Makanan 
Periode 

Starter Finisher 

Energi Metabolis 

(EM)(Kkal/kg) * 

 

2800 – 3500 

 

2900 – 3400 

PK (%)* 23 20 

LK (%)** 5 – 8 5 – 8 

SK (%)* 4 4,5 

Mineral   

Ca (%)** 0,9 - 1,1 0,9 - 1,1 

P (%)** 0,7 - 0,9 0,7 - 0,9 

N (%)** 0,2 0,15 

K (%)** 0,3 0,3 

Asam Amino   

Isoleusin (%)** 0,8 0,73 

Leusin (%)** 1,2 1,09 

Lisin (%)** 1,1 1 

Metionin (%)** 0,5 0,38 

Sumber  :  * CJ Feed Indonesia Corporation, (2008)   

     ** Wahju, (2004) 
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2.2.6  Kualitas Karkas Ayam Pedaging  

Karkas adalah potongan ayam tanpa bulu, darah, 

kepala, leher, kaki, cakar dan organ dalam (Leeson and 

Summers, 1980). Produksi ternak daging umumnya dinilai 

dengan menggunakan persentase karkas. McNitt (1983) 

menyatakan bahwa persentase bobot karkas ayam pedaging 

berkisar antara 65 - 75%. Menurut Soeparno (1994), 

persentase karkas ayam meningkat sesuai dengan 

meningkatnya bobot badan ayam.  

Amaefule et al, (2006) yang menunjukkan bahwa pola 

perbedaan persentase bobot karkas sesuai dengan perbedaan 

bobot badan dan pertambahan bobot badan yaitu semakin 

tinggi bobot badan maka semakin besar pula persentase karkas 

yang diperoleh. cara pemotongannya, karkas dapat dibedakan 

menjadi lima kelompok. Pertama karkas utuh, yaitu karkas 

ayam tanpa perlakuan berikutnya. Kedua potongan separuh 

(halves), yaitu karkas dibagi menjadi dua potong yang sama 

besar. Ketiga potongan seperempat (quarters), yaitu karkas 

dibagi menjadi empat potong yang sama besar. Keempat 

potongan bagian - bagian badan (chicken part). Kelima 

Debone, yaitu karkas ayam pedaging tanpa tulang atau tanpa 

kulit dan tulang. Karkas terbentuk dari 3 jaringan utama yang 

tumbuh secara teratur dan serasi. Jaringan tulang akan 

membentuk kerangka, dilanjutkan dengan pertumbuhan otot 

atau urat yang akan membentuk daging yang menyelubungi 

seluruh kerangka dan deposisi lemak cenderung meningkat 

sejalan dengan peningkatan bobot badan (Anggorodi, 1985). 

2.2.6.1 Persentase Karkas 

Karkas ayam merupakan ayam yang telah dikeluarkan 

jeroannya, kepala dipisahkan dengan leher hingga batas 
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pemotongan dan kaki. Karkas ayam dibuat klasifikasinya 

berdasarkan bagian - bagian tubuh (Rasyaf, 1992). Persentase  

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 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. Soeparno (2005), menyatakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi persentase bobot karkas ayam pedaging adalah 

bobot hidup. Ensminger (1990), menjelaskan bahwa 

persentase karkas yaitu jumlah perbandingan bobot karkas dan 

bobot badan akhir dikalikan 100%.  

2.2.6.2 Lemak Abdominal  

Pembagian lemak pada tubuh ternak terbagi atas 

subkutan (bawah kulit), bawah perut, dalam otot 

(intramuskuler), Lemak abdominal :  jantan lebih banyak dan 

semakin bertambah umur semakin tinggi jumlahnya dan 

Lemak subkutan :  13,25% umur 3 minggu, 33,87% pada 

umur 9 minggu (Resnawati, 2004). Salah satu dari beberapa 

bagian tubuh yang digunakan untuk menyimpan lemak pada 

ayam pedaging adalah bagian di sekitar perut yang disebut 

lemak abdomen. Rataan persentase bobot lemak abdomen 

berkisar 1,50% – 2,11% (Resnawati, 2004). Lemak abdomen 

merupakan salah satu komponen lemak tubuh, yang terdapat 

dalam rongga perut (Yusmaini, 2008). 

Yuniza (2002) menyatakan bahwa lemak merupakan 

sumber energi yang sangat penting, selain digunakan sebagai 
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cadangan energi, lemak tubuh juga penting untuk melindungi 

jaringan dan organ - organ tubuh. Sekurang - kurangnya tubuh 

mengandung 4% lemak untuk melindungi jaringan dan organ. 

Kandungan lemak tubuh yang tinggi pada ayam ras pedaging 

terdapat pada bagian lemak abdominal, lemak intramuskuler 

(diantara otot) dan lemak subkutan. Lemak abdominal adalah 

lemak yang berada di sekeliling gizzard, organ reproduksi dan 

lemak yang terdapat diantara otot abdominal, usus serta di 

sekitar kloaka. Kandungan lemak abdominal dipengaruhi oleh 

umur, jenis kelamin, spesies, kandungan zat makanan dan 

suhu lingkungan. Penambahan tingkat energi dalam pakan 

dapat meningkatkan kandungan lemak tubuh, sedangkan 

dengan menambah protein secara berlebih akan mengurangi 

lemak karkas (Kubena dkk, 1974). 

Berat lemak abdominal cendrung meningkat dengan 

bertambahnya berat badan. Lemak karkas ayam jantan lebih 

sedikit bila dibandingkan dengan lemak karkas ayam betina. 

Kualitas karkas dapat dilihat dari tebalnya penutupan lemak 

pada dada, punggung, pinggul. Persentase berat lemak 

abdominal ayam pedaging. Ayam pedaging yang di pelihara di 

kandang litter selama 28 hari berat lemak abdominalnya 

1,12g/100g, sedangkan yang di pelihara di kandang baterai 

berat lemak abdominalnya 0,97g/100g. lemak pada ayam 

pedaging betina lebih tinggi dai lemak ayam jantan (Fontana et 

al, 1993). Lemak subkutan meningkat dari 13,25% umur 3 

minggu menjadi 33,87 umur 9 minggu ( Muchtadi dan 

Sugiyono, 1992). Menurut Al - Batshan dan Hussein (1999) 

menyatakan kandungan energi, protein dan temperatur 

berpengaruh pada kandungan lemak tubuh. Kandungan protein 

yang tinggi dapat menurunkan persentase lemak abdominal. 
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2.2.6.3 Kolesterol Daging Dada 

Menurut Muchtadi dkk. (1993) menyatakan kolesterol 

merupakan steroid, yang berperan sebagai pelopor atau 

precusor biosintetik umum untuk garam empedu dan hormon 

steroid, termasuk aldosteron, estrogen dan testosteron. 

Peranan kolesterol sebagai precusor dari asam empedu di 

dalam hati adalah untuk menyerap Trigliserida dan vitamin 

yang larut dalam lemak yang berasal dari makanan. Steroid 

adalah molekul komplek yang larut dalam lemak dengan 

empat cincin yang saling bergabung. Steroid yang paling 

banyak adalah sterol, yang merupakan steroid alkohol. 

Montgomery, Dryer, Conway dan Spector (1993) 

mengemukakan bahwa substrat untuk sintesis kolesterol 

adalah asetil KoA. Senyawa antara metabolik ini diproduksi 

dari katabolisme karbohidrat, asam lemak dan banyak asam 

amino. Kolesterol dapat diesterkan dan ester kolesterol yang 

dihasilkan dapat dihidrolisis. Kolesterol dapat diubah bentuk 

menjadi asam empedu. Kolesterol juga merupakan substrat 

untuk sintesis hormon steroid. 

Piliang dan Djojosoebagio (1990) mengemukakan 

bahwa kolesterol disintesa dalam tubuh, terutama oleh sel-sel 

hati, usus dan kelenjar adrenal, meskipun seluruh sel-sel 

mempunyai kemampuan untuk menghasilkan sterol. Kadar 

kolesterol plasma naik jika mengkonsumsi pakan yang tinggi 

kadar kolesterol, akibatnya terjadi penyumbatan saluran 

empedu dan fungsi hati terganggu. Menurut Mayes et al, 

(1992) Kolesterol diperlukan untuk sintesis hormon-hormon 

steroid, garam-garam empedu dan vitamin D. Zat tersebut 

diangkut diantara jaringan yang terikat pada lipoprotein 

terutama chyclomikron - chyclomikron dan lipoprotein dengan 

densitas rendah (Low Density lipoprotein/LDL). Kolesterol 
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yang tidak diperlukan akan dikeluarkan bersama-sama dengan 

feses dalam bentuk garam-garam empedu dan dalam hormon-

hormon steroid netral. Penelitian Supadmo (1997) 

menyebutkan penggunaan 4 % minyak ikan lemuru dapat 

menurunkan kolesterol daging tetapi tidak dapat menurunkan 

lemak daging. 

2.2.6.4 Deposisi Daging Dada  

Daging didefinisikan sebagai urat daging (otot) yang 

melekat pada kerangka, kecuali urat daging bagian bibir, 

hidung dan telinga, yang berasal dari hewan yang sehat 

sewaktu dipotong Risma, (2009). Soeparno (1994) 

menyatakan bahwa jaringan urat daging terus bertambah 

selama proses pertumbuhan (hiperplasia maupun hipertropy). 

Pembentukan jaringan lemak penting pada ayam pedaging 

karena tujuan utamanya adalah produksi daging. Komposisi 

daging tersusun oleh air, karbohidrat, protein, lemak, vitamin 

dan mineral. Kadar masing - masing zat makanan dalam 

daging adalah 75% terdiri dari air, 20% protein dan 5% lemak, 

karbohidrat dan mineral. 

Kualitas daging dipengaruhi oleh jumlah zat makanan 

dalam konsumsi pakan. Peningkatan atau penurunan konsumsi 

pakan berhubungan dengan kualitas pakan yang tersedia, 

sehingga dapat mempengaruhi karakteristik atau kualitas 

daging. Pengaruh dari pakan yang berbeda komposisi atau 

kualitasnya terhadap kualitas daging bervariasi karena adanya 

variasi dari faktor lain seperti umur, spesies, bangsa, jenis 

kelamin, bahan aditif, berat potong atau berat karkas, laju 

pertumbuhan, tipe ternak dan perlakuan sebelum dan setelah 

pemotongan (Soeparno, 1994). Rata-rata presentase bobot 

dada pada penelitian Resnawati (2004) dengan menggunakan 
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tepung cacing tanah dalam pakan yaitu 24,13-26,79%, rata-

rata bobot sayap 24,13-26,79%, rata-rata bobot punggung 

antara 23,20-23,95% dan rata-rata bobot paha antara 29,78-

30,82%. Hayse dan Morion (1973) disitasi Resnawati (2004) 

menyatakan bahwa persentase bobot dada akan bertambah 

dengan bertambahnya bobot badan dan bobot karkas.  


