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 BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian penggunaan onggok dan ampas tahu 

difermentasi dengan kombinasi Aspergilus nigger dan 

Rizophus oligosporus sebagai pengganti jagung ke dalam 

pakan ayam pedaging yang telah dilakukan, diperoleh rata  -  

rata persentase karkas, persentase lemak abdominal, deposisi 

daging dada dan kolesterol daging dada dapat dilihat pada 

Tabel 9. 

Tabel 9. Rata - Rata Persentase Karkas, Persentase Lemak 

Abdominal, Deposisi Daging Dada, Kolesterol 

Daging Dada  Ayam Pedaging Selama Penelitian 

Perlakuan 

Variabel 

Persentase 

Karkas  

(%) 

Persentase 

Lemak 

Abdominal  

(%) 

Deposisi 

Daging Dada 

(g/100 g BB) 

Kolesterol 

Daging Dada 

(mg/100 g 

sampel) 

P0 59,30 ± 6,43 2,07 ± 0,71 14,36  ± 4,60 80,51 ± 0,78 

P1 62,03 ± 1,98 1,88 ± 0,54 15,28  ± 2,21 80,17 ± 0,48 

P2 60,24 ± 5,20 2,30 ± 0,38 16,40  ± 2,25 78,77 ± 0,62 

P3 63,37 ± 3,41 1,92 ± 0,40 16,49  ± 2,50 77,72 ± 0,58 

P4 62,27 ± 3,71 1,86 ± 0,38 16,60  ± 2,14 76,22 ± 0,95 

 

4.1  Pengaruh Perlakuan Terhadap Persentase Karkas 

Persentase karkas yang dihasilkan dari penelitian 

dapat menolak hipotesis 1 yang digunakan. Persentase karkas 

yang dihasilkan dari penelitian berkisar antara 59,30  -  

63,37%. Hasil ini tidak jauh berbeda dengan yang dilaporkan 

Mahata et al. (2008), menyebutkan bahwa persentase karkas 
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ayam pedaging berumur 4 minggu berkisar antara 60,97  -  

65,58%. 

Persentase karkas yang dihitung dari berat karkas 

dibagi dengan berat hidup dikalikan 100%. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa persentase 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 P0 59,30 ± 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 4 menunjukkan 

bahwa perlakuan penggunaan OAF sebagai pengganti jagung 

dalam pakan memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata 

(P>0,05) terhadap rata - rata persentase karkas. Hal ini 

mengindikasikan bahwa peggunaan 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 control. Indarto (2000) 

berpendapat  bahwa substitusi fermentasi ampas tahu dalam 

pakan tidak berpengaruh nyata terhadap persentase karkas 

ayam pedaging. Pertumbuhan daging sangat ditentukan oleh 

kandungan nutrisi pakan (Wahju, 1997).  

Walaupun perlakuan tidak berpengaruh nyata terhadap 

persentase karkas tetapi dilihat hasil nomerik terjadi 

peningkatan bobot karkas sampai level 20% diindikasikan 

semakin tinggi pemberian protein pada pakan maka semakin 

meningkat karkas yang dihasilkan. Protein dalam pakan 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi bobot karkas 
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ayam. Protein adalah zat makanan yang diperlukan untuk 

pertumbuhan serta pembentukan dan perbaikan jaringan 

(Tillman, Hartadi, Reksohadiprodjo, Prawirokusumo, dan 

Lebdosoekojo 1991).  Hal ini didukung oleh Soerparno (1994) 

persentase karkas biasanya meningkat seiring dengan 

meningkatnya bobot hidup, tetapi persentase bagian non 

karkas seperti darah dan organ vital menurun.  

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Persentase Lemak 

Abdominal 

Persentase lemak abdominal yang dihasilkan dari 

penelitian dapat menolak hipotesis  2 yang digunakan. 

Persentase lemak abdominal yang dihasilkan berkisar antara 

1,88 - 2,30%. Sesuai pendapat lndarto (2000) menunjukkan 

bahwa subtitusi ampas tahu fermentasi dalam pakan tidak 

berpengaruh nyata terhadap persentase lemak abdominal. 

Dengan kandungan lemak kasar  dalam pakan perlakuan 

hampir sama yaitu 4,59 – 7,07, akan menghasilkan persentase 

lemak abdominal yang hampir sama pula. Sesuai pendapat 

Wahju (2004) kebutuhan Lemak Kasar untuk periode Finisher 

adalah 5 – 8 %.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase lemak 

abdominal dari yang tertinggi beturut  -  turut yaitu P2 2,30 ± 

0,38%, P0 2,07 ± 0,71%, P3 1,92 ± 0,40%, P1 1,88 ± 0,54%, P4 

1,86 ± 0,38%. Pengaruh penggunaan OAF sebagai pengganti 

jagung dalam pakan terhadap persentase lemak abdominal 

dapat diketahui melalui analisis statistik.  

Hasil analisis statistik Lampiran 4 menunjukkan 

bahwa perlakuan penggunaan OAF sebagai pengganti jagung 

dalam pakan memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata 

(P>0,05) terhadap persentase lemak  abdominal. Hal ini 
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mengindikasikan bahwa dengan peningkatan level ampas tahu 

dan onggok fermentasi dalam pakan menghasilkan persentase 

lemak abdorninal yang relatif sama dengan kontrol.  

Walaupun perlakuan tidak berpengaruh nyata terhadap 

persentase karkas tetapi dilihat hasil nomerik terjadi 

penurunan lemak abdominal dibanding control. Persentase 

lemak abdominal yang dihasilkan dari penelitian berkisar 

antara 1,86 - 2,30%, hasil penelitian ini lebih rendah dari yang 

dilaporkan Bilgili, Moran and Acar (1992) bahwa persentase 

lemak abdomen ayam pedaging 2,6 - 3,6%. Semakin tinggi 

penggunaan onggok dan ampas tahu fermentasi pada pakan 

akan menurunkan persentase lemak abdominal ayam 

pedaging. Hal ini disebabkan kandungan serat kasar dalam 

pakan semakin meningkat. Sesuai pandapat Poendjiadi (2005) 

menyatakan serat kasar yang berasal dari pakan setelah 

dikonsumsi akan mengikat asam empedu sesampainya 

disaluran pencernaan, sehingga menyebabkan fungsi empedu 

untuk membantu penyerapan lemak akan terhambat. 

Selanjutnya asam empedu yang sudah terikat oleh serat kasar 

akan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk feses sehingga 

mengakibatkan penurunan deposisi lemak abdominal. 

Ditambahkan oleh Sarikhan, Shahryar, Gholizadeh, 

Hosseinzadeh, Beheshti, Mahmoodnejab. (2010) menyatakan 

bahwa ayam yang mengkonsumsi pakan yang mengandung 

serat kasar yang lebih tinggi mempunyai kandungan lemak 

abdomen yang lebih rendah dibandingkan dengan pakan yang 

memiliki serat kasar yang lebih rendah. Mahfudz (2000) 

bahwa untuk mencerna serat kasar dibutuhkan energi yang 

banyak sehingga ayam tidak memiliki energi yang berlebihan 

untuk disimpan dalam bentuk lemak daging (lemak abdomen). 
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Deaton dan Loft (1985) yang menyatakan bahwa 

persentase lemak abdomen itu dipengaruhi oleh umur 

pemeliharaan dan tingkat energi pakan. Matram (1994) 

menyatakan bahwa penimbunan lemak dipengaruhi oleh faktor 

genetik, jenis kelamin, pertumbuhan, pakan, umur 

pemotongan dan strain. Menurut Mountney (1976) bobot 

lemak abdominal di pengaruhi jenis kelamin, persentase lemak 

abdominal ayam jantan lebih rendah dari pada persentase 

lemak abdominal ayam betina. 

4.3  Pengaruh Perlakuan Terhadap Deposisi Daging Dada 

 Deposisi daging dada yang dihasilkan dari penelitian 

dapat menolak hipotesis  3 yang digunakan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa deposisi daging dada dari yang tertinggi 

berturut  -  turut yaitu P4 16,60 ± 2,14 g/100 g BB, P3 16,49 ± 

2,50 g/100 g BB, P2 16,40 ± 2,25 g/100 g BB, P1 15,28 ± 2,21 

g/100 g BB, P0 14,36 ± 4,60 g/100 g BB. Pengaruh Pengaruh 

penggunaan OAF sebagai pengganti jagung dalam pakan 

terhadap deposisi daging dada dapat diketahui melalui analisis 

statistik. 

Hasil analisis statistik Lampiran 5 menunjukkan 

bahwa perlakuan penggunaan OAF sebagai pengganti jagung 

dalam pakan memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata 

terhadap deposisi daging dada (P>0,05). Kisaran rataan 

persentase deposisi daging pada penelitian ini adalah 14,36 - 

16,60% hasil ini lebih rendah dari hasil penelitian Lippens, 

Room, Groote and Decuypere, (2000) menyatakan berat 

daging dada merupakan 26,5% dari berat karkas. Selle et 

al.(2003) yang mengemukakan bahwa berat daging dada 24% 

dari berat karkas. Hal ini diduga tejadi peningkatan protein 

bahan pakan. Peningkatan kualitas protein dalam pakan akan 
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meningkatkan protein dalam tubuh (Soeparno, 1994). 

Kandungan protein dan energi pada masing - masing pakan 

perlakuan yang hampir sama yaitu 18,01 - 21,01%, sesuai 

pendapat wahju, (2004) menyatakan kandungan protein 

finisher ayam pedaging 20%. Protein dalam pakan merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi bobot daging dada 

ayam. Protein adalah zat makanan yang diperlukan untuk 

pertumbuhan serta pembentukan dan perbaikan jaringan 

(Tillman dkk, 1984). Data rata - rata konsumsi protein, 

efisiensi protein (%) dan konversi protein untuk bobot karkas 

masing - masing perlakuan disajikan pada Tabel 9. Dari segi 

kualitas OAF mengandung protein dengan nilai efisiensi dan 

konversi yang hampir sama dengan jagung. Hal ini merupakan 

salah satu faktor yang menyebabkan bobot dan persentase 

daging dada ayam pedaging berbeda tidak nyata pada masing - 

masing perlakuan.  

4.4 Pengaruh Perlakuan Terhadap Kolesterol Daging 

Dada 

 Kolesterol daging dada yang dihasilkan dari penelitian 

dapat menerima hipotesis 4 yang digunakan. Kolesterol daging 

dada yang dihasilkan selama peneliaian yaitu 76,22 - 80,51 

mg/100g. Hasil ini lebih rendah dari hasil penelitian Fathullah, 

Iriyanti, dan Sulistiyawan (2013) yaitu kolesterol daging ayam 

pedaging yang diberi pakan fungsional dalam pakan berkisar 

antara 73.82 - 93.50 mg/100g. Al-Najdawi dan Abdullah 

(2002), yaitu kolesterol daging ayam broiler tanpa kulit 

berkisar antara 133 - 202 mg/I00g berdasarkan bobot kering, 

sedangkan untuk daging utuh adalah 261 - 407 mg/100g BK. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa deposisi daging 

dada dari yang tertinggi berturut - turut yaitu P0 80,51 ± 0,78 
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mg/100 g Sampel, P1 80,17 ± 0,48 mg/100 g Sampel, P2 78,77 

± 0,62 mg/100 g Sampel, P3 77,72 ± 0,58 mg/100 g Sampel, P4 

76,22 ± 0,95 mg/100 g Sampel. Pengaruh penggunaan OAF 

sebagai pengganti jagung dalam pakan terhadap kolesterol 

daging dada dapat diketahui melalui analisis statistik. Hasil 

analisis statistik Lampiran 6 menunjukkan bahwa perlakuan 

penggunaan OAF sebagai pengganti jagung dalam pakan 

memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap 

kolesterol daging dada (P>0,05). Hal ini dapat diindikasikan 

semakin banyak penggunaan OAF dalam pakan akan 

menurunkan kolasterol pada daging ayam.  

Perlakuan tidak berpengaruh nyata terhadap kolesterol 

daging dada tetapi dilihat hasil nomerik terjadi penurunan 

kolesterol daging dada pemberian perlakuan OAF sampai level 

20% dibanding kontrol. Hal ini mengindikasikan bahwa 

penambahan campuran OAF sebagai pengganti jagung dapat 

menurunkan kandungan total kolesterol pada daging dada 

ayam. Hal ini diduga semakin tinggi penggunaan serat kasar 

pada pakan akan menurunkan kolesterol daging yang 

dihasilkan. Serat kasar yang di konsumsi ayam akan 

digunakan untuk membentu proses pencernaan pada saluran 

pencernaan ayam terutama proses penyerapan kembali 

kolesterol dan garam - garam empedu pada hati. Dengan 

demikian akan meningkatkan ekskresi feses yang membawa 

unsur-unsur empedu (kolesterol). maka kolesterol yang 

disintesa oleh sel hati, usus halus akan semakin berkurang 

juga. Hal ini akan menurunkan kolesterol daging yang 

dihasilkan. Menurut Sitepoe (1992) serat kasar dapat 

meningkatkan produksi dan mengeluakan empedu untuk 

diekskresikan bersama dengan feses, dengan demikian hati 

berusaha untuk mensekresikan garam empedu dalam tubuh 
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yang hilang bersama feses. Linder (1992) berpendapat bahwa 

penyerapan kembali garam-garam empedu dan kolesterol dari 

saluran pencernaan, sebagian tergantung pada tingkat 

peningkatan serat kasar dalam pakan. 

Menurut Piliang dan Djojosoebagio (1990) kadar 

kolesterol dipengaruhi oleh jumlah lemak dalam pakan dan 

metabolismenya. Kolesterol daging dada ayam terendah 

terdapa pada perlakuan P4 dengan panambahan OAF 20% 

yaitu (76,22 ± 0,95) mg/100g Sampel. Hal ini menunjukkan 

bahwa makin banyak pemberian OAF sebagai pengganti 

jagung pada pakan akan menurunkan kadar kolesterol daging. 

Hal tersebut diduga OAF dapat mempercepat metabolisme 

lemak dalam pakan menyebabkan sintesis kolesterol dari 

tubuh melalui konversi oleh hati menjadi asam empedu lebih 

banyak, sehingga absorbsi kolesterol di jejenum sedikit dan 

kadar kolesterol karkas menurun. Semakin banyak lemak yang 

dikeluarkan oleh tubuh, dengan demikian kadar kolesterol 

dalam tubuh akan menurun (Syahruddin 2002). Kolesterol 

yang tidak diperlukan akan dikeluarkan bersama - sama 

dengan feses dalam bentuk garam - garam empedu dan dalam 

hormon - hormon steroid netral (Mayes et al, 1992). 


