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EFFECT OF USING WHITE CUMIN POWDER 

(Cuminum cyminum, L.) AS FEED ADDITIVE 

ON CARCASS PERCENTAGE, COLOUR 

AND pH OF BROILER MEAT 

Catur Susanti1), Eko Widodo2), and M. Halim Natsir2) 

1) Student at Faculty of Animal Husbandry, 

University of Brawijaya, Malang 
2) Lecturer at Department Nutrition and Animal Feed, Faculty 

of Animal Husbandry,University of Brawijaya, Malang 

Email: catursusanti9@gmail.com 

ABSTRACT 

This research was conducted to study the effect of 

using white cumin powder (Cuminum cyminum , L.) as feed 

additive on carcass percentage, colour and pH of broiler meat. 

Materials used in this research were 160 unsex chickens from 

Lohmann Strain. Initial body weight of Day Old Chicken 

(DOC) was 34.11 ± 1.09 g/chicken with coefficient variability 

of 3.18 %. The experiment consisted of 4 treatments and 5 

replicates and each replication involved 8 broilers. Dietary 

treatments consisted of basal diet (P0), basal diet added with 

0,4% white cummin, basal diet added with 0,8% white 

cummin and basal diet added with 1,2% white cummin. 

Parameters observed were percentage carcass, colour and pH. 

The experiment used Completely Randomized Design and any 

significantly difference was further tested by Duncan Multiple 

Range Test. The result of this research the addition of  white 

cumin powder showed significantly different effect (P<0,05) 

on lightness meat colour and most profound was for P3, but 

did not show a siqnificantly different effect on yellowness, 

redness, pH and carcass percentage. It can be concluded that 

mailto:catursusanti9@gmail.com
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white cumin powder did not improve physical quality of 

broiler meat. 

Keywords: broiler, white cumin, percentage carcas, colour 

meat, pH. 
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PENGARUH PENGGUNAAN TEPUNG 

JINTAN PUTIH (Cuminum cyminum, Linn) 

SEBAGAI ADITIF PAKAN TERHADAP 

PERSENTASE KARKAS, WARNA 

DAN pH AYAM PEDAGING 

RINGKASAN 

Penggunaan jintan putih dalam pakan ini mampu 

meningkatkan nilai nutrisi pakan. Peningkatan nilai 

nutrisi pakan akan mempengaruhi kecernaan pakan pada 

ternak. Hal ini dapat berpengaruh pada kualitas fisik 

daging yang dihasilkan. Penelitian dilaksanakan pada 

tanggal 22 Januari sampai dengan 25 Februari 2014 di 

Laboratorium Lapang SMK Muhammadiyah 01 Batu. 

Analisis bahan pakan dilaksanakan di Laboratorium 

Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya, Malang, sedangkan analisis 

kualitas fisik daging dilaksanakan di Laboratorium 

Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Fakultas 

Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh penggunaan tepung jintan putih (Cuminum 

cyminum, L.) sebagai aditif pakan terhadap persentase 

karkas, warna dan pH pada ayam pedaging. Hasil 

penelitian diharapkan dapat memberikan informasi 

maupun kajian tentang pengaruh penggunaan tepung 

jintan putih (Cuminum cyminum, L.) dalam pakan 
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terhadap persentase karkas, warna dan pH ayam 

pedaging. 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah 

160 ekor strain Lohmann berasal dari PT Wonokoyo 

yang tidak dibedakan jenis kelaminnya. Rata-rata bobot 

badan awal DOC adalah 34,11±1,089 g dengan koefisien 

keragaman sebesar 3,19%. Kandang yang digunakan 

dalam penelitian adalah kandang sistem litter yang 

disekat sebanyak 20 petak dengan masing-masing petak 

berukuran panjang x lebar x tinggi ± 100 cm x 100 cm x 

60 cm yang berisi 8 ekor DOC setiap petaknya. Tepung 

jintan putih yang digunakan dalam penelitian ini 

diperoleh dari Medica Center Dinas Kesehatan Provinsi 

Jawa Timur Jalan Lahor Kota Batu dengan harga Rp 

75.000,00/kg. Pakan jadi yang digunakan berbentuk 

crumble diproduksi oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia 

Tbk. Level perlakuan yaitu P0 (pakan basal tanpa 

penambahan tepung jintan putih), P1 (pakan basal 

dengan penambahan 0,4% tepung jintan putih), P2 

(pakan basal dengan penambahan 0,8% tepung jintan 

putih) dan P3 (pakan basal dengan penambahan 1,2% 

tepung jintan putih). Variabel yang diamati dalam 

penelitian ini meliputi persentase karkas, warna dan pH. 

Metode yang digunakan adalah percobaan lapang dan 

dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri 

dari 4 perlakuan dan 5 ulangan. Data yang dihasilkan 

akan dianalisa menggunakan analisis statistik, apabila 
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terdapat perbedaan perlakuan dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan’s. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

penambahan tepung jintan putih (Cuminum cyminum, L.) 

sebagai aditif pakan t dapat meningkatkan terhadap nilai 

kecerahan daging tetapi tidak dapat meningkatkan 

persentase karkas, kualitas warna dan pH daging ayam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sektor perunggasan memegang peranan penting dalam 

mewujudkan ketahanan pangan nasional khususnya kebutuhan 

akan pangan hasil hewani. Salah satu bentuk hasil pangan asal 

unggas adalah daging ayam. Daging ayam merupakan jenis 

daging yang dikonsumsi oleh berbagai lapisan masyarakat. 

Statistik Peternakan Kesehatan Hewan tahun 2013 

menyatakan bahwa populasi ayam ras pedaging nasional pada 

tahun 2013 mencapai 1.335.288.419 ekor, sedang kan untuk 

provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 mencapai 159.844.575 

ekor. 

Pemenuhan produksi ayam pedaging terus 

ditingkatkan seiring meningkatnya kebutuhan konsumsi akibat 

meningkatnya jumlah penduduk. Upaya menyediakan daging 

ayam yang sehat perlu dilakukan, salah satunya adalah melalui 

perbaikan kualitas pakan yang diberikan. Perlu dilakukan 

pemilihan bahan pakan yang tepat sehingga menghasilkan 

pakan yang mempunyai kualitas yang mampu memenuhi 

kebutuhan ternak sehingga kualitas daging yang dihasilkan 

lebih berkualitas. Pengujian secara fisik dapat dilakukan 

dengan cara melihat nilai warna, keempukan tekstur, pH, 

WHC dan susut masak. Pengujian secara fisik ini dilakukan 

untuk melihat kualitas daging secara keseluruhan. 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. Pengaruh dari pakan yang 

berbeda komposisi atau kualitasnya terhadap kualitas daging 

bervariasi karena adanya variasi dari faktor lain seperti umur, 
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spesies, bangsa, jenis kelamin, bahan aditif, berat potong atau 

berat karkas, laju pertumbuhan, tipe ternak, dan perlakuan 

sebelum dan setelah pemotongan 

 Penggunaan feed additive yang berkembang saat ini 

diyakini dapat meningkatkan konsumsi pakan, sehingga dapat 

mengejar target produksi karena dapat memberikan 

pertambahan bobot badan yang maksimal walaupun 

penggunaannya dalam jumlah sedikit. Namun demikian, feed 

additive yang beredar saat ini sebagian besar bahannya berasal 

dari bahan kimia murni dan bahan sintetik. Menurut Van den 

Bogaard dkk., (2001) bahwa kesalahan dalam cara 

memberikan antibiotik baik dalam hal batas penggunaan 

maupun penggunaan yang terus menerus dapat meningkatkan 

resistensi mikroba yang terdapat dalam saluran pencernaan. 

Penggunaan antibiotik mengakibatkan diproduksinya produk 

metabolit dalam bentuk residu antibiotik dan dapat 

terakumulasi kedalam produk ternak seperti daging, telur, susu 

dan jaringan tubuh lainnya. 

Bahan alami sebagai alternatif pengganti antibiotik 

diharapkan mampu menghasilkan produk ternak yang bebas 

dari residu kimia. Salah satu cara untuk mengantisipasi hal 

tersebut adalah dengan memanfaatkan bahan baku lokal yang 

mempunyai potensi sebagai feed additive seperti tepung jintan 

putih (Cuminum cyminum, Linn). Rebey et ala (2012) 

menyatakan bahwa antioksidan aktif yang terdapat dalam 

jintan putih banyak diminati oleh industri makanan lebih 

cenderung beralih dari bahan pengawet sintetis ke bahan alami 

dan manipulasi teknologi pertanian. Dalam jinten terkandung 

senyawa zat aktif utama gama-terpinene (29,1%), para-

cymene (25,2%), beta-pinene (19,9%), cuminaldehyde 

(18,7%), perrialdehyde (2,4%), myrcene (1,5%) and alpha-
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pinene (1,2%). Jintan putih sebagai aditif pakan mampu 

meningkatkan nilai nutrisi pakan. Peningkatan nilai nutrisi 

pakan mempengaruhi konsumsi pakan. Hal ini dapat 

berpengaruh pada kualitas fisik daging yang dihasilkan. Usaha 

untuk meningkatkan kualitas daging ayam dilakukan melalui 

penanganan yang baik atau dapat dipengaruhi oleh pakan yang 

diberikan. Jintan putih memiliki beberapa senyawa 

antimikroba yang dapat meningkatkan palatablitas sehingga 

dapat meningkatan konsumsi pakan. Konsumsi pakan yang 

meningkat diharapkan mampu meningkatkan pertambahan 

bobot badan sehingga akan berpengaruh pada persentase 

karkas.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan 

permasalahan apakah pengaruh penambahan tepung jintan 

putih (Cuminum cyminum, linn) dalam pakan terhadap 

persentase karkas, warna dan pH daging ayam pedaging. 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penambahan tepung jintan putih (Cuminum cyminum, linn) 

pada pakan terhadap persentase karkas, warna dan pH daging 

ayam pedaging. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar 

mengenai penggunaan jintan putih dalam pakan terhadap 

kualitas fisik ayam pedaging. 
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1.5 Kerangka Pikiran 

Daging merupakan jaringan otot ternak yang telah 

berubah secara biokimia setelah ternak disembelih dan 

merupakan bagian ternak yang dapat dimakan. Daging 

merupakan salah satu hasil ternak yang mudah rusak, yang 

diakibatkan karena komposisi gizinya (Purnomo, 2012). 

Pertumbuhan ayam pedaging sangat aktif sehingga diperlukan 

keseimbangan kandungan zat makanan di dalam pakan 

(Wahju, 2004), untuk mengimbangi pertumbuhan ayam 

pedaging yang cepat, diperlukan bahan pakan tambahan yang 

dapat meningkatkan kecernaan dan mencegah penyakit. 

Antibiotik merupakan bahan yang sering ditambahkan dalam 

ransum ayam pedaging. Penggunaan antibiotik untuk 

pencegahan dan pengobatan penyakit perlu dihentikan 

penggunaanya setelah ayam berumur 35 hari atau dua minggu 

sebelum ayam dipotong (Amrullah, 2004). Elagib (2013) 

menyatakan bahwa penggunaan antimikroba alami dalam 

pakan ayam pedaging diharapkan tidak menimbulkan efek 

negatif seperti adanya residu pada penggunaan antibiotik 

sintetis. 

Jintan mengandung minyak atsiri, luteolin, apigenin, 

minyak lemak, hans, dan zat samak. Biji jintan putih 

mengandung unsur minyak menguap (terbang) sebanyak 

kurang dari 8 %. Komponen utama dalam minyak menguap 

adalah cumical dan safranal (sejumlah 32% dan 24%). 

Komponen lain yang berisi lebih dari 1 % adalah monoterpen, 

sesquiterpen, aldehid aromatik dan oksida aromatik. 

Komponen lain yang jumlahnya kecil adalah terpen terpenol, 

terpenal, terpenon, ester terpen, dan komponen aromatik 

(Rugayah, 2009). Jintan putih yang telah lama dikenal yang 

dapat berkhasiat sebagai obat karena kandungan kimianya 
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seperti minyak atsiri (Biofarmaka, 2002). Ayam yang diberi 

perlakuan dengan jintan putih 1% memiliki peningkatan berat 

badan lebih tinggi ( P<0,05 ) bila dibandingkan dengan 

perlakuan lain, diikuti oleh perlakuan 2 yang menerima 

perlakuan dengan 0,5 % (Galib, 2010). 

 Berdasarkan kajian diatas maka perlu dilakukan 

penelitian untuk mengevaluasi tentang pengaruh penambahan 

jintan putih (cuminum cyminum, linn) pada pakan ayam 

pedaging agar diperoleh kualitas fisik daging yang optimal. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.Skema kerangka pikir 

1.6 Hipotesis 

Penggunaan tepung jintan putih (Cuminum cyminum, 

linn) pada pakan memberikan pengaruh terhadap persentase 

karkas, warna dan pH daging ayam pedaging. 
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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Jintan Putih (Cuminum cyminum. Linn) 

Jintan putih (Cuminum cyminum, Linn) merupakan 

tanaman dengan tinggi 1,5-5 meter. Batang bergaris-garis dan 

tidak berbulu. Berbentuk pita, panjang 3-10 cm. Bunga 

berbentuk payung, panjang mahkota bunga 1 mm, warna putih 

atau merah. Panjang buah 5-7 mm, dan lebar 3 mm. Tanaman 

ini mempunyai batang kayu dan daunnya bersusun melingkar 

dan bertumpuk. Daun jintan putih mempunyai pelepah daun 

seperti ranting-ranting kecil. Bentuk daun jintan putih tidak 

berwujud lembaran, tetapi lebih mirip benang-benang kaku 

dan pendek. Warna dominan tumbuhan ini hijau dan bunganya 

berukuran kecil berwarna kuning tua ditopang oleh tangkai 

yang agak panjang (Galib, 2010). Prakash (2014) menyatakan 

bahwa jintan putih mengandung zat anti-karsinogenik, 

antioksidan, anti-tumor dan mencegah pertumbuhan sel 

kanker. 

 Klasifikasi tanaman Cuminum cyminum L. 

dikenal dengan nama biji Jintan putih. Klasifikasi tanaman ini 

adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Divisio  : Magnoliophyta 

Klas  : Magnoliopsida 

Subklas  : Rosidae 

Bangsa   : Apiales 

Suku   : Apiaceae / Umbelliferae 

Marga   : Cuminum 

Jenis   : Cuminum cyminum L. 
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Tanaman ini mengandung minyak atsiri, luteolin, 

apigenin, minyak lemak, hans, dan zat samak. Biji jintan putih 

mengandung unsur minyak menguap (terbang) sebanyak 

kurang dari 8 %. Komponen utama dalam minyak menguap 

adalah cumical dan safranal (sejumlah 32% dan 24%). 

Komponen lain yang berisi lebih dari 1 % adalah monoterpen, 

sesquiterpen, aldehid aromatik dan oksida aromatik. 

Komponen lain yang jumlahnya kecil adalah terpen terpenol, 

terpenal, terpenon, ester terpen, dan komponen aromatik 

(Rugayah,2009). Komponen yang diduga mempunyai aktivitas 

antikarsinogenik dari Cuminum cyminum, linn salah satunya 

adalah senyawa glikosida lakton sesquiterpen. Bentuk 

senyawa tersebut adalah glikosida yang mempunyai karakter 

dapat larut di dalam pelarut yang relatif polar salah satunya 

adalah etanol. Oleh karena itu proses ekstraksi dengan pelarut 

etanol dapat melarutkan senyawa glikosida dari biji jintan 

putih. 

Jintan hitam (Nigella sativa) dan jintan putih 

(Cuminum cyminum, linn) mampu menghambat pertumbuhan 

jamur Aspergillus fumigatus dan Aspergillus flavus (Khosravi, 

2011). Osman dan El- Barody., (1999) menemukan bahwa 

penambahan Nigella Sativa sebesar 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1% 

dalam pakan memiliki efek signifikan pada berat badan rata-

rata di semua interval usia. Pemberian sebesar 0,8% dan 1% 

jintan hitam (Nigella sativa) mengurangi konsumsi pakan dan 

meningkatkan konversi pakan pada umur 4 minggu. Kadar air 

6,54%, protein kasar 24,46 %, lemak kasar 28,38 %, serat 

kasar 11,44 %, abu 5,69 %, N.F.E. 23,49 % (Abaza, 2001). 

Babayan et al.(1978) jintan hitam (Nigella sativa) memiliki 15 

asam amino (alanin 3,77%, valin 3,06%, glysin 4,17%, 

isoleusin 4,03%, leusin 10,88%, prolin 5,34%, threonin 
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1,23%, serin 1,98%, aspartik 5,02%, Methionin 6,16%, phenyl 

alanin 7,93%, glutamik 13,21%, tyrosin 6,08%, lysin 7,62% 

and arginin 19,52% dalam protein kasar). El- Alfy et al, 

(1975) menyatakan bahwa jintan hitam mengandung VFA 

0,40-0,45%.  

2.2 Additif Pakan 

Muwarni (2008) menyebutkan bahwa aditif pakan 

baik berupa bahan pakan alami, ekstrak bahan alami, 

mikroorganisme bermanfaat, sediaan murni alami dari hasil 

pemisahan atau purifikasi atau sintetis, yang ditambahkan atau 

diimbuhkan dalam ransum untuk memperbaiki dan 

meningkatkan tampilan produksi ternak (baik kualitas maupun 

kuantitas). Komponen penting dalam pakan adalah aditif 

pakan sebagai bahan pemacu pertumbuhan dan peningkatan 

efisiensi pakan. Aditif pakan berfungsi sebagai pemacu 

pertumbuhan dan meningkatkan efisiensi pakan pada ayam, 

antara lain antibiotik, hormon dan sebagainya. 

Tanaman dapat digunakan sebagai aditif pakan untuk 

meningkatkan performa ayam dan kesehatan ayam, sehingga 

dihasilkan produk yang lebih baik kualitasnya dan aman 

(Rahayu, 2005). Sayuran, bumbu, rempah-rempah dan 

tanaman pangan sebagai aditif dalam pakan ayam pedaging 

meningkatkan efisiensi pakan, konversi pakan dan mengurangi 

biaya pakan  (Abaza, 2001). Penelitian Rahayu (2005) 

menyatakan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan  

aditif alami mampu meningkatkan performa dan kesehatan 

ayam. Hassan et al. (2004) menyatakan persentase hati ayam 

pedaging yang diberi aditif pakan alami mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan pakan kontrol.  
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2.2.1 Phytobiotik 

Menggunakan tanaman herbal yang mengandung 

phytobiotik minyak esensial dalam pemeliharaan unggas telah 

banyak dikembangkan dan memiliki hasil yang positif 

(Hashemi dan Davoodi, 2010). Penelitian Sirvydis (2012) 

menyatakan bahwa phytobiotik dapat mempengaruhi fisiologis 

ayam pedaging. Penggunaan protein, lemak dan karbohidrat 

mempengarugi pertumbuhan sehingga bobot hidup meningkat. 

Kandungan tanaman herbal dan rempah-rempah yang dapat 

dikombinasikan dengan minyak esensial dan ekstrak tanaman 

herbal disebut juga dengan phytobiotik berfungsi untuk 

memperkuat sistem kekebalan tubuh dan memiliki sifat 

antibakteri. 

Penggunaan pakan yang mengandung phytobiotik 

pada ayam jantan muda menunjukkan bobot badannya lebih 

tinggi dibanding dengan pakan kontrol. Tanaman herbal, 

rempah-rempah dan ekstrak tanaman (terutama minyak 

esensial) termasuk dalam kelompok phytobiotik. Phytobiotik 

terkenal dalam ilmu kesehatan karena banyak digunakan 

dalam pengobatan tradisional dan pengobatan alternatif. 

Dalam industri makanan phytobiotik berperan besar dalam 

meningkatkan rasa dan pengawet makanan. Aktifitas 

phytobiotik dalam ternak menstimulasi konsumsi pakan, 

antimikroba dan menstimulasi kekebalan tubuh (Panda et al., 

2006). Grashorm (2010) menyatakan bahwa kandungan nutrisi 

tanaman phytobiotik tidak memberikan efek siknifikan 

terhadap ternak, tetapi kandungan phytobiotik yang sangat 

penting.  
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Gambar 2. Komposisi dan bahan utama phytobiotik (Wald, 

2003) 

  

2.3 Ayam Pedaging 

Ayam pedaging merupakan ayam yang sangat efektif 

untuk menghasilkan daging. Karakteristik ayam pedaging 

bersifat tenang, bentuk tubuh besar, pertumbuhan cepat, bulu 

merapat ke tubuh, kulit putih dan produksi telur rendah. Ayam 

pedaging adalah istilah untuk menyebut strain ayam hasil 

budidaya teknologi yang memiliki karakteristik ekonomis, 

dengan ciri khas pertumbuhan cepat sebagai penghasil daging, 
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konversi pakan irit, siap dipotong pada usia relatif muda serta 

menghasilkan kualitas daging berserat lunak (Susilorini, 

2007). Menurut Zumrotun (2012) ayam pedaging merupakan 

jenis unggas hasil rekayasa manusia yang telah mengalami 

seleksi gen selama bertahun-tahun sehingga hanya dalam 

waktu 21 sampai 40 hari sudah layak dikonsumsi. Seperti 

makhluk hidup umumnya, ayam pedaging mengalami dua fase 

kehidupan, yaitu fase starter dan dilanjutkan ke fase finisher. 

Fase starter adalah fase awal yang dimulai dari ayam keluar 

dari cangkang telurnya sampai bulu tubuhnya sudah tumbuh 

sempurna. Pada fase brooding tersebut kondisi tubuh ayam 

masih lemah dan organ tubuhnya belum berfungsi secara 

optimal sehingga ayam memerlukan perhatian yang lebih 

intensif agar dapat tumbuh secara optimal. 

Ayam pedaging merupakan ayam yang sangat cepat 

berkembang antara lima dan enam minggu. Dalam kurun 

waktu 5-6 minggu ayam pedaging akan tumbuh 40-50 kali 

dari bobot awalnya, namun pertumbuhan yang cepat tesebut 

harus diimbangi dengan ketersediaan pakan yang cukup 

(Amrullah, 2004). Ayam pedaging strain Lohmann merupakan 

jenis ayam pedaging yang memiliki produktivitas yang tinggi 

serta memiliki kelebihan yakni mortalitasnya rendah. Rata–

rata bobot badan anak ayam pedaging strain Lohmann adalah 

42 g. Bobot badan tiap minggu yang baik pada ayam pedaging 

strain Lohman minggu pertama 165 g, minggu kedua 410 g, 

minggu ketiga 788 g, minggu keempat 1276 g, dan minggu 

kelima 1827 g. Konsumsi pakan per hari pada minggu pertama 

30 g/hari, minggu kedua 60 g/hari, minggu ketiga 99 g/hari, 

minggu keempat 141 g/hari, dan minggu kelima 176 g/hari. 

Angka konversi pakan pada minggu pertama 0,90; minggu 
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kedua 1,14; minggu ketiga 1,32; minggu keempat 1,49; dan 

minggu kelima 1,66 (Susilorini, 2007). 

Pertumbuhan ayam pedaging sangat aktif sehingga 

diperlukan keseimbangan kandungan zat makanan di dalam 

pakan (Wahju, 2004), untuk mengimbangi pertumbuhan ayam 

pedaging yang cepat, diperlukan bahan pakan tambahan yang 

dapat meningkatkan kecernaan dan mencegah penyakit. 

Antibiotik merupakan bahan yang sering ditambahkan dalam 

ransum ayam pedaging. Penggunaan antibiotik untuk 

pencegahan dan pengobatan penyakit perlu dihentikan 

penggunaanya setelah ayam berumur 35 hari atau dua minggu 

sebelum ayam dipotong (Amrullah, 2004). 

Jenis ternak, umur dan jenis kelamin mempengaruhi 

kebutuhan pakan, standar kebutuhan zat makanan ayam 

pedaging tercantum dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Standar kebutuhan zat makanan pada ayam 

pedaging 

Zat makanan 
Periode 

Starter Finisher 

Energi 

Metabolis 

Kkal /kg 3050,0 3150,0 

Protein Kasar % 22,0 18,0 

Lemak Kasar % 5,0 – 8,0 5,0 – 8,0 

Serat Kasar % 3,0 – 5,0 3,0 - 5,0 

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 

Cl % 0,2 0,15 

Mn Ppm 60,0 60,0 
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Zn Ppm 40,0 40,0 

Lisin  % 1,3 1,0 

Metionin  % 0,50 0,38 

Triptofan  % 0,2 0,18 

Phenilalanin  % 0,75 0,60 

Arginin % 1,40 1,10 

Sistin % 0,4 0,34 

Glisin % 1,0 0,9 

Histidin % 0,40 0,28 

Isoleusin % 0,75 0,55 

Leusin % 1,4 0,90 

Treonin  % 0,8 0,74 

Valin  % 0,85 0,56 

Sumber : Lesson dan Summers (2005) 

2.4 Daging ayam 

Daging merupakan jaringan otot ternak yang telah 

berubah secara biokimia setelah ternak disembelih dan 

merupakan bagian ternak yang dapat dimakan. Daging 

merupakan salah satu hasil ternak yang mudah rusak, yang 

diakibatkan karena komposisi gizinya (Purnomo, 2012). 

Daging adalah sebagian besar jaringan otot binatang. 

Kebanyakan otot hewan kira-kira 75% air, 20% protein, dan 

5% lemak, karbohidrat, dan berbagai macam protein. Otot 

terbuat dari kumpulan sel yang disebut serat. Setiap sel penuh 

sesak dengan filamen yang terbuat dari dua protein: aktin dan 

myosin. Otot merupakan alat gerak aktif karena berfungsi 

untuk kemampuan berkontraksi. Tiap serabut otot, banyak dari 

padanya di kelompokkan merupakan otot, memiliki empat 

sifat: Iritabilitas. Otot memiliki kemampuan menerima dan 

menanggapi bermacam rangsang. Kontraktilitas. Bila 
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menerima rangsang. Otot memiliki kemampuan untuk 

memendek. Ekstensibilitas.  Otot  memiliki  sifat  dapat  

memanjang,  baik  dalam  keadaan  aktif  maupun pasif. 

Elastisita. Bila otot dalam keadaan memendek atau 

memanjang, otot memiliki kemampuan untuk kembali kepada 

panjangnya waktu istirahat atau bentuk normal. 

Daging adalah sebagian besar jaringan otot binatang. 

Kebanyakan otot hewan kira-kira 75% air, 20% protein, dan 

5% lemak, karbohidrat, dan berbagai macam protein. Otot 

terbuat dari kumpulan sel yang disebut serat. Setiap sel penuh 

sesak dengan filamen yang terbuat dari dua protein: aktin dan 

myosin. Dalam hewan hidup, filamen protein ini membuat otot 

kontrak dan rileks. Kedua tindakan memerlukan sejumlah 

besar energi, yang mereka dapatkan dari ATP molekul 

(adenosin trifosfat) energi yang membawa. Generasi yang 

paling efisien dari ATP membutuhkan oksigen, yang otot 

dapatkan dari beredar darah. Setelah hewan disembelih, 

sirkulasi darah berhenti, dan otot knalpot pasokan oksigen 

mereka. Otot tidak bisa lagi menggunakan oksigen untuk 

menghasilkan ATP dan beralih ke glikolisis anaerobik, sebuah 

proses yang memecah gula tanpa oksigen, untuk menghasilkan 

ATP dari glikogen, gula disimpan dalam otot. 

Pemecahan glikogen menghasilkan energi yang cukup 

untuk kontrak otot, dan juga menghasilkan asam laktat. 

Dengan tidak ada aliran darah untuk membawa asam laktat 

jauh, asam menumpuk di jaringan otot. Jika kandungan asam 

terlalu tinggi, daging kehilangan kemampuan mengikat air dan 

menjadi pucat dan berair. Jika asam terlalu rendah, daging 

akan sulit dan kering. Penumpukan asam laktat juga 

melepaskan kalsium, yang menyebabkan kontraksi otot. 

Sebagai persediaan glikogen habis, regenerasi ATP berhenti, 
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dan aktin dan myosin tetap terkunci dalam kontraksi permanen 

yang disebut rigor mortis. Pembekuan bangkai terlalu cepat 

setelah kematian membuat protein semua berkumpul bersama-

sama, sehingga daging yang sangat sulit. Penuaan 

memungkinkan enzim dalam sel-sel otot untuk memecah 

protein tumpang tindih, yang membuat daging lembut. 

Molekul protein individu dalam daging mentah yang luka-up 

dalam gulungan, yang dibentuk dan diselenggarakan bersama 

oleh ikatan. Ketika daging dipanaskan, obligasi istirahat dan 

molekul protein terurai. Panas juga menyusut serat otot baik 

diameter dan panjangnya air diperas keluar dan molekul 

protein bergabung kembali, atau mengental. Karena struktur 

alami dari perubahan protein, proses ini melanggar, 

unwinding, dan koagulasi disebut denaturasi. 

Daging sebagai sumber protein hewani memiliki nilai 

hayati yang tinggi, mengandung 19% protein, 5% lemak, 70% 

air, 3,5% zat-zat non protein dan 2,5 % mineral dan bahan-

bahan lainnya (Forrest et al, 1975). Komposisi daging menurut 

Lawrie (2003) terdiri atas 75%  air, 18% protein, 3,5% lemak  

dan 3,5 zat-zat non protein yang dapat larut. Secara umum, 

komposisi kimia daging terdiri atas 70% air, 20% protein, 9% 

lemak dan 1% abu. Jumlah ini akan berubah bila hewan 

digemukkan yang akan menurunkan presentase air dan protein 

serta meningkatkan presentase lemak (Romans et al, 1994). 

Sirkulasi darah yang terhenti setelah ternak dipotong akan 

menyebabkan terjadinya terhentinya fungsi darah sebagai 

pembawa oksigen, sehingga respirasi terhenti dan berlangsung 

proses glikolisis anaerob. Proses ini dibagi menjadi 3 phase, 

yaitu fase prerigor, rigormortis dan postrigor (Forrest et al, 

1975). Daging pada fase pre rigor memiliki karakteristik 

daging yang lentur dan lunak, kemudian terjadi perubahan-
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perubahan, yaitu menjadi kaku, hal ini disebabkan bersatunya 

aktin dan miosin membentuk aktomiosin, kekakuan otot 

setelah pemotongan disebut rigormortis. 

Jaringan otot hewan pada saat masih hidup 

mempunyai pH pada kisaran 7,2 sampai 7,4, dan akan 

menurun setelah pemotongan (Bukcle et al., 1975) karena 

mengalami glikolisis dan dihasilkan asam laktat yang akan 

mempengaruhi pH (Forrest et al., 1975; Lawrie, 2003). Hasil 

penelitian Duna et al., (1993) bahwa rata-rata pH awal otot 

dada ayam pedaging 7,09 kemudian menurun menjadi 5,94 

yaitu pada 6 jam setelah dipotong, sedangkan pada otot dada 

kalkun pH menurun dari 6,22 pada 15 menit setelah dipotong 

menjadi 5,8  pada 120 menit setelah mati dan kemudian 

menjadi 5,47 pada kurang lebih 24 jam setelah dipotong. 

Daging sebagian besar merupakan otot yang terdiri dari 

bermacam-macam protein, myofibril, protein non nitrogen 

yang menyebabkan berbeda dengan jaringan lain. Komposisi 

daging adalah protein 18%, non protein 1,5%, lemak 3%, 

glikogen 1%, mineral 1,5%, air 75,5% (Soeparno, 2005). 

2.5 Uji Kualitas Fisik 

Sifat fisik daging biasanya berkaitan erat dengan 

kualitas daging. Sebab kualitas daging dapat diartikan sebagai 

ukuran sifat-sifat daging yang dikehendaki dan dinilai oleh 

konsumen. Selain dipengaruhi tujuan penggunaannya, kualitas 

daging juga dipengaruhi oleh faktor antemmortem dan 

postmortem. Faktor antemortem antara lain lokasi anatomis 

dan fungsi, kedewasaan fisiologis, tekstur dan ukuran serabut, 

kebasahan dan firmness, warna, marbling dan stress. 

Sedangkan faktor postmortem meliputi laju pendinginan, 

suspense karkas, stimulant elektris, pelayuan, pembekuan dan 
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perlakuan fisik atau kimiawi. Adapun sifat-sifat daging yang 

berpengaruh terhadap kualitas tersebut di atas yaitu Water 

holding capacity, warna, kesan jus (juiciness), keempukan 

(tenderness), susuk masak (cooking loss), cita rasa (flavor), 

struktur, firmness dan tekstur (Muttaqien, 2013). 

Abeni (2001) menyatakan bahwa karkas, kualitas fisik 

dan kimia juga dipengaruhi oleh strain dan umur potong ayam 

pedaging. Peningkatan produksi daging ayam untuk 

menyesuaikan permintaan pasar membuat pihak produsen 

semakin meningkatkan kualitas daging ayam. Warna dan 

tekstur daging ayam menjadi faktor pertama dalam uji kualitas 

fisik daging yang dilihat oleh pihak konsumen. Uji kualitas 

kimia daging banyak dilakukan dengan melihat pH daging 

ayam. 

Sifat fisik daging biasanya berkaitan erat dengan 

kualitas daging. Sebab kualitas daging dapat diartikan sebagai 

ukuran sifat-sifat daging yang dikehendaki dan dinilai oleh 

konsumen. Selain dipengaruhi tujuan penggunaan kualitas 

daging juga dipengaruhi oleh faktor antemortem dan 

postmortem. Faktor antermortem antara lain lokasi anatomis 

dan fungsi, kedewasaan fisiologis, tekstur dan ukuran serabut, 

kebasahan, warna, marbling dan stress. Sedangkan faktor 

postmortem meliputi laju pendinginan, suspensi karkas, 

stimulan elektris, pelayuan, pembekuan, dan perlakuan fisik 

dan kimiawi. Adapun sifat daging yang berpengaruh terhadap 

kualitas diatas yaitu Water Holding Capacity (WHC), warna 

(Colour). Kesan jus (Juiceness), keempukan (Tendernes), 

susut masak (Cooking Loss), cita rasa (Flavour), struktur dan 

tekstur (Nurwantoro dan Mulyani, 2003). 
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2.5.1 Kaskas 

Karkas adalah daging ayam tanpa kepala, darah, kaki, 

jeroan dan bulu-bulunya, yang diperoleh dari hasil 

pemotongan ayam yang tertib dan benar. Karkas terdiri dari 

komponennya yaitu otot, tulang, lemak dan kulit. Karkas ayam 

merupakan bentuk keseluruhan ayam potong tanpa bulu, 

kepala, kaki dan jeroan. Karkas unggas khususnya ayam 

merupakan bentuk komoditi yang paling banyak dan umum 

diperdagangkan. Karkas ayam adalah produk keluaran proses 

pemotongan, biasanya dihasilkan setelah melalui tahap 

pemeriksaan ayam hidup, penyembelihan, penuntasan darah, 

penyeduhan, pencabutan bulu dan dressing. Berat karkas 

bervariasi yaitu rata-rata antara 65 % (jantan) dan 75 % 

(betina) dari berat hidup. Karkas yang sehat dan bermutu 

diperoleh dari ayam hidup yang sehat. Tanda-tanda ayam 

sehat antara lain mata waspada dan aktif, bulu halus, tulang 

dada sempurna dengan daging dada yang montok dan penuh. 

Bentuk karkas ayam hampir sama dengan karkas golongan 

unggas yang lain, seperti kalkun, bebek, angsa dan merpati, 

tetapi sangat berbeda dengan karkas mamalia. Disamping itu, 

karkas ayam atau unggas yang lain masih mengandung kulit 

sedangkan pada karkas mamalia, kulit sudah dipisahkan. 

Karkas ayam ras dan buras mempunyai karakteristik 

penampakan yang berbeda. Karkas ayam ras biasanya lebih 

seragam dalam ukuran dan penampakan serta lebih berdaging 

dibandingkan karkas ayam buras (Koswara, 2009). 

Sharifi (2013) menyatakan bahwa pemberian jintan 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap karkas 

yang dihasilkan. Pemberian bahan herbal pada pakan memiliki 

efek pada pertumbuhan pada ayam pedaging, dilihat dari 

pertumbuhan, mikroba usus, sistem kekebalan tubuh dan profil 
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darahnya.  Kandungan zat aktif pada jintan berupa pinene, 

alpha-terpineol, apigenin, cuminaldehyde, p-cymene dan 

flavonoids. Elagib (2013) menyatakan bahwa pakan mampu 

menghabiskan sekitar 80% dari total biaya pemeliharaan ayam 

pedaging. Penggunaan antimikroba alami dalam pakan ayam 

pedaging diharapkan tidak menimbulkan efek negatif seperti 

adanya residu pada penggunaan antibiotik sintetis. 

Antimikroba alami banyak ditemukan pada rempah-rempah 

dan ekstrak tanaman yang dianggap mengandung antimikroba. 

Tanaman herbal tersebut mampu merangsang konsumsi pakan, 

sekresi endogen, sebagai antibakteri dan antikoksidial. 

Pemberian jintan putih sebesar 1% dan 2% berpengaruh pada 

sifat fisik karkas, pertambahan bobot badan dan konfersi 

pakan. Hal tersebut disebabkan karena fungsi fisiologis dari 

jintan putih yang penting untuk pertumbuhan. 

2.5.2 Warna 

Warna normal daging ayam bagian dada dalam 

kondisi mentah adalah pink pucat, sedangkan paha dan lengan 

memiliki warna merah gelap. Adakalanya, terjadi 

penyimpangan warna. Hal tersebut patut diwaspadai karena 

dapat menimbulkan masalah mutu yang serius. Warna daging 

ayam dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain umur, jenis 

kelamin, strain, pakan, lemak, intramuskular, kandungan air, 

kondisi sebelum disembelih, hingga pengolahan. Warna 

daging sangat bergantung kepada keberadaan pigmen 

myoglobin dan hemoglobin. Perubahan warna terjadi karena 

jumlah pigmen tersebut berkurang atau mengalami perubahan 

bentuk kimia. Penyebab terjadinya perubahan warna 

diantaranya adalah lingkungan yang ekstrim ataupun 

penanganan yang buruk pada ayam, sehingga mengakibatkan 
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stress. Selain itu, bisa juga akibat memar yang ditandai dengan 

pembentukan gumpalan darah pada daerah tertentu (Prayitno, 

2010). 

Daging ayam mempunyai ciri khusus antara lain 

berwarna keputih-putihan atau merah pucat, mempunyai serat 

daging yang halus dan panjang, diantara serat daging tidak ada 

lemak. Lemak daging ayam terdapat dibawah kulit dan 

berwarna ke kuning-kuningan. (Mullen, Stapleton, Corcoran, 

Hamill, and White. 2006). Daging yang berkualitas tinggi 

adalah daging yang mempunyai konsistensi kenyal, tekstur 

halus, warna terang dan lemak intramuskular (marbling) yang 

cukup (Anonimous, 2004). 

Penurunan pH daging dan nilai pH akhir post-rigor 

akan mempengaruhi warna daging. Penurunan pH dan pH 

akhir yang rendah menyebabkan warna daging menjadi sangat 

pucat. Makin rendah pH maka warna daging akan semakin 

pucat. Warna pucat ini disebabkan oleh karena banyaknya air 

bebas yang berada diluar serabut daging. Kandungan air 

ekstraseluler yang tinggi ini menyebabkan kemampuannya 

untuk memantulkan cahaya akan meningkat dan penyerapan 

cahaya menurun sehingga intensitas warna akan menurun 

(warna terlihat pucat) (Kasih 2012). Menurut Abustam (2009) 

bahwa persepsi warna daging, baik dalam keadan mentah 

maupun telah dimasak, mempengaruhi tingkat penerimaan 

oleh konsumen. Warna daripada daging sangat bervariasi 

menurut spesies, fungsi otot dalam setiap ternak, umur ternak, 

dan kondisi penanganan dan penyimpanan. Namun demikian, 

warna daging pada dasarnya dipengaruhi oleh kandungan 

mioglobin otot, suatu pigmen warna yang terdapat pada otot 

hewan. Peningkatan kandungan mioglobin, meningkatkan 

intensitas warna dari warna keunguan menjadi merah gelap. 
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Lawrie (2003) menyatakan bahwa warna daging tidak 

hanya disebabkan oleh kandungan mioglobin, tetapi juga oleh 

tipe molekul mioglobin  yang dikandungnya (tergantung pada 

status dan kondisi kimia serta kondisi fisik komponen lain 

dalam daging). Mioglobin yang berasal dari reduksi 

metmioglobin dan deoksigenasi oksimioglobin berwarna 

merah-ungu. Oksimioglobin yang berasal dari oksigenasi 

mioglobin berwarna merah cerah. Metmioglobin dari oksidasi 

mioglobin bewarna coklat. Lawrie (2003) menyatakan bahwa 

aktifitas otot yang tinggi menyebabkan terbentuknya 

mioglobin yang lebih banyak, merupakan penyebab variasi 

warna dari daging yang dihasilkan. Dengan demikian, daging 

kuda pekerja banyak mengadung mioglobin, daging sapi 

jantan mengandung mioglobin lebih banyak dari induk sapi, 

urat daging diafragma yang bekerja terus menerus lebih 

banyak dibanding dengan otot longissimus yang kurang 

digunakan. 

 Warna pada daging dipengaruhi oleh pakan spesies, 

bangsa, umur, jenis kelamin, stress (tingkat aktivitas dan tipe 

otot), pH, dan oksigen faktor-faktor ini dapat mempengaruhi 

penentuan utama warna pada daging, yaitu konsentrasi pigmen 

daging mioglobin, status mioglobin dan kondisi kimia serta 

fisik daging. Perbedaan warna permukaan daging terutama 

disebabkan oleh status kimia molekul mioglobin. Bentuk 

kimia warna daging segar yang diinginkan oleh kebanyakan 

konsumen adalah merah terang oksimioglobin. Proporsi relatif 

dan distribusi ketiga pigmen daging, yaitu mioglobin reduksi 

ungu, oksimioglobin merah terang dan metmioglobin coklat 

akan menentukan intensitas warna daging (Soeparno, 1994). 

Ada tiga macam mioglobin yang memberikan warna 

yang berbeda; pada jaringan otot yang masih hidup, mioglobin 
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dalam bentuk tereduksi dengan warna merah keunguan, 

mioglobin ini seimbang dengan mioglobin yang mengalami 

kontak dengan oxigen, oximioglobin yang berwarna merah 

cerah (Abustam 2009). Menurut Soekarto (1985) sistem notasi 

warna adalah suatu cara sistematik dan objektif untuk 

menyatakan atau mendeskripsikan suatu jenis warna. Dalam 

sistem notasi, warna produk pangan dinyatakan dengan notasi 

(symbol) berupa huruf dan atau angka. Sistem notasi warna 

yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sistem notasi 

Hunter. Sistem notasi Hunter menggunakan tiga dimensi 

warna, yaitu L* menyatakan warna kecerahan, dengan nilai 

dari 0 (hitam gelap) sampai 100 (putih terang); a* menyatakan 

warna kromatik campuran merah - hijau dengan nilai + a* dari 

0 sampai 100, untuk warna merah dan nilai –a* dari 0 sampai 

–80 untuk warna hijau; b* menyatakan warna kromatik 

campuran biru - kuning dengan nilai +b* dari 0 sampai +70 

untuk warna biru dan –b* dari nilai 0 sampai –70 untuk warna 

kuning. Pada pengamatan warna ini, kromameter (type CR- 

200) dikalibrasi dengan warna standar yang sifatnya 

mendekati warna daging yang diukur. Warna standar yang 

digunakan adalah warna putih dengan nilai +100 dengan 

panjang gelombang 400 - 700 nm. Setelah memasukkan nilai-

nilai warna standar kromameter, alat siap digunakan untuk 

mengukur warna daging. 

2.5.3 pH 

Penurunan pH akan mempengaruhi sifat fisik daging. 

Laju penurunan pH otot yang cepat akan mengakibatkan 

rendahnya kapasitas mengikat air, karena meningkatnya 

kontraksi aktomiosin yang terbentuk, dengan demikian akan 

memeras cairan keluar dari dalam daging. Suhu tinggi juga 
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dapat mempercepat penurunan pH otot pascamortem dan 

menurunkan kapasitas mengikat air karena meningkatnya 

denaturasi protein otot dan meningkatnya perpindahan air ke 

ruang ekstraseluler. Penurunan kapasitas mengikat air ini 

dapat diketahui dengan mengukur eksudasi cairan pada daging 

mentah atau kerut pada daging masak, sebaliknya pada pH 

akhir yang tinggi dapat menyebabkan daging berwarna gelap 

dan permukaan daging menjadi sangat kering karena cairan 

daging terikat secara erat dengan protein (Suradi, 2010). 

Nurwanto dan Mulyani (2003) menyatakan bahwa 

sifat fisik daging biasanya berkaitan erat dengan kualitas 

daging, sebab kualitas daging dapat diartikan sebagai ukuran 

sifat – sifat daging yang dikehendaki dan dinilai oleh 

konsumen. Prayitno, (2010) menyatakan bahwa nilai pH 

daging merupakan salah satu faktor penting dalam 

menentukan kualitas daging. Penurunan pH dikarenakan 

tertutupnya filamen-filamen miofibril yang terdapat pada 

protein daging sehingga air yang masuk semakin sedikit. 

Protein dalam daging tersebut mempengaruhi ion (H’) 

sehingga semakin sedikit protein daging ayam, pH akan 

semakin menurun karena rendahnya kemampuan untuk 

mengikat ion (H’) (Soeparno, 2005). 

Soeparno (2004) menyatakan bahwa besarnya 

penurunan pH otot postmortem dipengaruhi oleh banyak 

faktor, diantaranya faktor intrinsik termasuk spesies, bangsa, 

jenis kelamin, variasi individu ternak, tipe atau macam otot 

daging, glikogen otot dan aktivitas enzim yang mempengaruhi 

glikolisis serta faktor ekstrinsik termasuk temperatur, 

kelembaban, stres, dan obat-obatan. Prayitno (2010) 

menambahkan bahwa penggunaan pakan yang memiliki 

kandungan karbohidrat tinggi dapat mempengaruhi kadar 
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glikogen otot ayam pedaging sehingga dapat mempengaruhi 

nilai pH daging. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 

sampai 25 Februari 2014 di Laboratorium Lapang SMK 

Muhammadiyah 1 Batu. Analisis kandungan zat makanan 

dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya dan analisis 

kualitas fisik daging dilaksanakan di Laboratorium Pengujian 

Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya Malang. 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Ayam Pedaging 

Penelitian menggunakan 160 ekor strain Lohmann 

berasal dari PT Wonokoyo yang tidak dibedakan jenis 

kelaminnya. Rata-rata bobot badan awal DOC adalah 

34,11±1,089 g dengan koefisien keragaman sebesar 3,19%. 

Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1. 

3.2.2 Kandang dan Peralatan 

Kandang yang digunakan dalam penelitian adalah 

kandang sistem litter yang disekat sebanyak 20 petak dengan 

masing-masing petak berukuran panjang x lebar x tinggi ± 100 

cm x 100 cm x 60 cm yang berisi 8 ekor DOC setiap petaknya. 

Peralatan yang digunakan adalah tempat pakan, tempat 

minum, timbangan, thermometer, hygrometer, lampu dan 

peralatan kebersihan. Data suhu dan kelembaban dapat dilihat 

pada Lampiran 2. Denah tata letak penempatan kandang 

disajikan pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Tata Letak Penempatan Kandang 

3.2.3 Tepung Jintan Putih 

Tepung jintan putih yang digunakan dalam penelitian ini 

diperoleh dari Medica Center Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Timur Jalan Lahor Kota Batu dengan harga Rp 75.000,00/kg. 

Adapun zat makanan yang terkandung dalam tepung jintan 

putih sesuai hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan.  

Tabel 2. Kandungan zat makanan tepung jintan putih 

Zat Makanan Kandungan (%) 

Bahan Kering (BK) 90,43 

Protein Kasar (PK) 20,56 

Lemak Kasar (LK) 12,60   

Serat Kasar (SK) 28,64 

Kadar Abu 7,39 

Keterangan: Hasil Analisis Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Universitas Brawijaya (2014) 
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3.2.4 Pakan 

Pakan basal yang digunakan berupa pakan jadi 

berbentuk crumble berasal dari PT Japfa Comfeed Indonesia 

Tbk. dengan kebutuhan zat makanan ayam pedaging periode 

starter dan finisher yang diperoleh dari Poultry Shop Gangsar 

dengan harga Rp 6.700,00/kg. Pakan peroide starter diberikan 

mulai DOC sampai umur 3 minggu, sedangkan pakan finisher 

diberikan setelah umur 3 minggu sampai ayam berumur 35 

hari. Pemberian pakan (pakan basal ditambahkan tepung 

jintan) dan air minum diberikan secara ad libitum. Kandungan 

zat makanan dalam bahan pakan dan susunan pakan pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Kandungan zat makanan dalam bahan pakan 

Zat Makanan 
Pakan Basal 

Starter Finisher 

PK (%) minimum 21 19 

SK (%) maksimum 3-5 5-8 

LK (%) minimum 3-7 5-8 

Abu (%) minimum 7 5-7 

Energi Metabolis (Kkal/kg) 2900-3200 2900-3200 

Sumber: PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan 

lapang dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) terdiri dari 4 perlakuan dan 5 ulangan, dimana setiap 

ulangan menggunakan 8 ekor ayam, sehingga total ayam yang 

digunakan penelitian sebanyak 160 ekor. 

Pakan perlakuan yang diberikan sebagai berikut : 

P0: pakan basal tanpa penambahan tepung jintan putih 
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P1: pakan basal dengan penambahan 0,4% tepung jintan putih 

P2: pakan basal dengan penambahan 0,8% tepung jintan putih 

P3: pakan basal dengan penambahan 1,2% tepung jintan putih 

3.4. Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

persentase karkas, warna daging dan pH daging yang nantinya 

akan dianalisis menggunakan: 

a. Uji persentase karkas prosedurnya yaitu dengan 

menimbang bobot hidup ayam kemudian dibagi dengan 

bobot karkas dikali 100% (Sharifi, 2013). 

b. Uji warna daging ditentukan dengan alat Chromameter 

Minolta colour reader dengan prosedur sebagai berikut: 

disiapkan sampel berupa daging ayam. Dihidupkan colour 

readeer, dipilih colour space L* a* b*. Colour reader 

dikalibrasi dan dipilih warna putih. Hasil kalibrasi 

disimpan. Lensa fokus (bagian ujung alat) diletakkan pada 

target sampel. Tombol pengukuran diletak sampai berbunyi 

beep display menunjukkan hasil pengukuran nilai L*, a*, 

b*. Hasil yang didapat lalu dicatat tabel (Fletcher, 1999). 

c. Uji pH prosedurnya yaitu test mode selective diatur pada 

posisi pH. Knop pengatur suhu diatur sesuai dengan suhu 

sampel. pH meter dikalibrasi dengan memasukkan 

elektroda dari pH meter kedalam buffer dengan pH 7, 

kemudian elektroda dibilas dengan aquades dan 

dikeringkan dengan kertas tissu. Setelah itu dilakukan 

kalibrasi dengan menggunakan buffer pH 4. Elektroda yang 

telah dikalibrasi kemudian dimasukkan ke dalam larutan 

sampel yang diuji. Angka yang terbaca pada layar pH 

meter dicatat setelah angka konstan. Kemudian bilas 

elektroda dengan aquades (Suradi, 2006).  
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3.5. Analisis Statistik 

Data hasil penelitian dicatat dan ditabulasi 

menggunakan program Microsoft excel dengan analisis ragam 

dari Rancangan Acak Lengkap (RAL). Apabila dari 

perhitungan terdapat perlakuan signifikan (nyata), maka akan 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dengan penambahan tepung jintan 

putih dalam pakan terhadap persentase karkas, warna 

(kecerahan, kemerahan, dan kekuningan) dan pH secara 

lengkap dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Data warna, pH dan persentase daging ayam selama 

penelitian. 

Perlakuan 

Variabel yang diamati 

Persentase 

Karkas 

(%) 

Warna 

pH 

Kecerahan Kemerahan Kekuningan 

P0 74,70±0,59 38,84±2,65 a 14,02±1,23 11,14±1,09 5,78±0,11 

P1 74,71±1,34 39,74±1,53 a 14,14±1,18 12,10±0,70 5,78±0,05 

P2 75,21±1,50 41,86±2,27 ab 13,64±0,92 12,70±1,43 5,73±0,13 

P3 74,22±5,40 43,38±2,23   b 13,94±1,36 12,68±1,09 5,75±0,06 

 

4.1 Pengaruh perlakuan terhadap persentase karkas 

Persentase karkas merupakan hasil dari perhitungan 

bobot hidup ayam kemudian dibagi dengan bobot karkas dikali 

100%. Hasil penelitian pada Tabel 4 menunjukkan persentase 

karkas yang tertinggi sampai yang terendah yaitu P2 

(75,21±1,50), P1 (74,71±1,34), P0 (74,70±0,59) dan P3 

(74,22±5,40). Perlakuan tertinggi pada P2 dengan rata-rata 

persentase karkas (75,21±1,50) sedangkan nilai terendah pada 

P3 (74,22±5,40), dari hasil penelitian diperoleh rata-rata 

persentase karkas berkisar antara 74,22-75,21. Berdasarkan 

hasil analisa statistik Lampiran 7 menunjukkan bahwa 

penggunaan tepung jintan putih pada pakan tidak memberikan 

pengaruh (Fhitung< Ftabel) terhadap persentase karkas ayam 
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pedaging, namun secara angka panggunaan jintan putih 

cenderung lebih menurun dibandingkan dengan tanpa 

penggunaan jintan putih. Kecenderungan tersebut 

mengindikasikan bahwa penggunaan tepung jintan putih pada 

perlakuan tidak mempengaruhi nilai nutrisi pakan sehingga 

menyebabkan nutrisi pakan yang terkandung dalam pakan 

tidak berpengaruh dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan 

produksi termasuk pembentukan daging. 

Pengaruh tidak nyata ini diduga karena penggunaan 

tepung jintan putih pada perlakuan tidak mempengaruhi 

kandungan nutrisi pakan, level pemberian jintan sebesar 0,4%, 

0,8% dan 1,2%  tidak mempengaruhi kandungan energi dalam 

pakan.. Hal tersebut didukung oleh Prasetio (2014) yang 

menyatakan bahwa penggunaan tepung jintan Putih (Cuminum 

cyminum, Linn) sebagai aditif pakan tidak dapat meningkatkan 

penampilan produksi ayam pedaging meliputi pertambahan 

bobot badan, konversi pakan, sedangkan konsumsi pakan 

meningkat. Konsumsi pakan yang meningkat memberikan 

pengaruh terhadap pertambahan bobot badan mungkin karena 

kecernaan zat makanan tidak berbeda. Sedangkan menurut 

Elagib (2013) pemberian jintan putih sebesar 1% dan 2% 

berpengaruh pada sifat fisik karkas, pertambahan bobot badan 

dan konversi pakanayam pedaging. Hal tersebut disebabkan 

karena fungsi fisiologis dari jintan putih yang penting untuk 

pertumbuhan. 

Persentase karkas berkisar antara 74,22-75,21 sesuai 

dengan pernyataan Koswara (2009) yang menyatakan bahwa 

persentase karkas bervariasi yaitu rata-rata antara 65 % 

(jantan) dan 75 % (betina) dari berat hidup. Hasil penelitian 

Sharifi (2013) menyatakan bahwa pemberian jintan putih 
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sebesar 1,5% tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap karkas ayam pedaging yang dihasilkan.  

4.2 Pengaruh perlakuan terhadap kecerahan warna daging 

ayam 

Kecerahan warna daging ditentukan dengan alat 

Chromameter Minolta colour reader dengan colour space L*. 

Hasil penelitian pada Tabel 4 menunjukkan warna kecerahan 

daging yang tertinggi sampai yang terendah yaitu P3 

(43,38±2,23), P2 (41,86±2,27), P1 (39,74±1,53) dan P0 

(38,84±2,65). Perlakuan tertinggi pada P3 dengan rata-rata 

nilai kecerahan (43,38±2,23) sedangkan nilai terendah pada P0 

(38,84±2,65), dari hasil penelitian diperoleh rata-rata nilai 

kecerahan daging berkisar antara 38,84-43,38. Berdasarkan 

hasil analisa statistik Lampiran 8 menunjukkan bahwa 

penggunaan tepung jintan putih pada pakan memberikan 

pengaruh nyata (P>0,05) terhadap nilai kecerahan warna 

daging ayam pedaging, namun secara angka panggunaan 

jintan putih cenderung lebih meningkat dibandingkan dengan 

tanpa penggunaan jintan putih. Kecenderungan tersebut 

mengindikasikan bahwa penggunaan tepung jintan putih pada 

perlakuan  mempengaruhi kecerahan warna daging. 

Galib (2010) menganalisis kandungan nutrisi jintan 

putih sebagai berikut: kandungan air 11,9; protein 18,7; 

ekstrak ether 15,0; karbohidrat 36,6; mineral 5,8; kalsium 

1,08; phospor 0,49; zat besi 31,0 mg/100g; karoten calculated 

as vitamin A 870 I.U./100 gm and vitamin C 3.0 mg/100 g. 

Karoten dalam jintan putih berfungsi sebagai antioksidant 

alamin sehingga mungkin berpengaruh terhadap kecerahan 

daging ayam pedaging. Hal tersebut didukung dengan 

pernyataan Chen et al (2014) bahwa terdapat antioksidan 
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terpiene dan karoten yang terdapat pada minyak jintan putih. 

Rebey et alb (2012) menyatakan bahwa antioksidan aktif β-

karoten/asam linoleik didalam jintan putih berkorelasi positif 

dengan phenolik. Penelitian Erener et al (2011) menyatakan 

bahwa warna dari ekstrak teh hijau dan antioksidan yang 

terkandung didalamnya mungkin berkaitan dengan kecerahan 

dan kemerahan daging ayam pedaging namun tidak ada 

hubungannya dengan nilai pH. Hal tersebut didukung dengan 

pernyataan Kasih (2012) yang menyatakan bahwa warna pucat 

ini disebabkan oleh karena banyaknya air bebas yang berada 

diluar serabut daging. Kandungan air ekstraseluler yang tinggi 

ini menyebabkan kemampuannya untuk memantulkan cahaya 

akan meningkat dan penyerapan cahaya menurun sehingga 

intensitas warna akan menurun (warna terlihat pucat). 

4.3 Pengaruh perlakuan terhadap kemerahan warna 

daging ayam 

Kemerahan warna daging ditentukan dengan alat 

Chromameter Minolta colour reader dengan colour space  a*. 

Hasil penelitian pada Tabel 4 menunjukkan warna kemerahan 

daging yang tertinggi sampai yang terendah yaitu P1 

(14,14±1,18), P0 (14,02±1,23), P3 (13,94±1,36) dan P2 

(13,64±0,92). Perlakuan tertinggi pada P1 dengan rata-rata 

nilai kemerahan daging (14,14±1,18) sedangkan nilai terendah 

pada P2 (13,64±0,92), dari hasil penelitian diperoleh rata-rata 

nilai kemerahan daging berkisar antara 13,64-14,14. 

Berdasarkan hasil analisa statistik Lampiran 9 menunjukkan 

bahwa penggunaan tepung jintan putih pada pakan tidak 

berpengaruh terhadap nilai kemerahan daging  ayam pedaging, 

namun secara angka panggunaan jintan putih cenderung lebih 

menurun dibandingkan dengan tanpa penggunaan jintan putih. 
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Kecenderungan tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan 

tepung jintan putih pada perlakuan yang tidak mempengaruhi 

mioglobin sehingga tidak berpengaruh  pada kemerahan 

daging. 

Warna kemerahan daging dipengaruhi oleh 

konsentrasi mioglobin yang terdapat pada daging ayam akibat 

dari pakan yang diberikan. Tidak adanya perbedaan yang 

nyata terhadap kemerahan daging ayam pedaging ini 

dipengaruhi oleh penggunaan jintan putih tidak mempengaruhi 

mioglobin.Warna pada daging ayam dapat disebabkan oleh 

konsentrasi pigmen mioglobin. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Prayitno (2010) yang menyatakan bahwa warna daging sangat 

bergantung kepada keberadaan pigmen myoglobin dan 

hemoglobin. Perubahan warna terjadi karena jumlah pigmen 

tersebut berkurang atau mengalami perubahan bentuk kimia. 

Penyebab terjadinya perubahan warna diantaranya adalah 

lingkungan yang ekstrim ataupun penanganan yang buruk 

pada ayam, sehingga mengakibatkan stress. Selain itu, bisa 

juga akibat memar yang ditandai dengan pembentukan 

gumpalan darah pada daerah tertentu. Sriwati (2014) 

menyatakan bahwa tepung jintan putih (Cuminum cyminum, 

L.) sebagai aditif pakan tidak dapat meningkatkan jumlah 

jumlah eritrosit, kadar hemoglobin, nilai hematokrit, nilai 

MCV, nilai MCHC, dan jumlah leukosit. 

4.4 Pengaruh perlakuan terhadap kekuningan warna 

daging ayam 

Kekuningan warna daging ditentukan dengan alat 

Chromameter Minolta colour reader dengan colour space b*. 

Hasil penelitian pada Tabel 4 menunjukkan warna kekuningan 

daging yang tertinggi sampai yang terendah yaitu P2 
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(12,70±1,43), P3 (12,68±1,09), P1 (12,10±0,70) dan P0 

(11,14±1,09). Perlakuan tertinggi pada P2 dengan rata-rata 

nilai kekuningan (12,70±1,43) sedangkan nilai terendah pada 

P0 (11,14±1,09), dari hasil penelitian diperoleh rata-rata nilai 

kekuningan daging berkisar antara 11,14-12,70. Berdasarkan 

hasil analisa statistik Lampiran 10 menunjukkan bahwa 

penggunaan tepung jintan putih pada pakan tidak berpengaruh 

terhadap nilai kekuningan ayam pedaging, namun secara 

angka panggunaan jintan putih cenderung lebih meningkat 

dibandingkan dengan tanpa penggunaan jintan putih. 

Kecenderungan tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan 

tepung jintan putih pada perlakuan yang tidak mempengaruhi 

nilai warna kekuningan daging. 

Warna kekuningan daging dipengaruhi xanthopyll 

yang terdapat dalam pakan, xanthopyll banyak terdapat dalam 

jagung. Tidak adanya perbedaan yang nyata terhadap 

kekuningan daging ayam pedaging ini dipengaruhi oleh jintan 

putih tidak mengandung xanthopyll. Sharifi (2013) 

menyatakan bahwa kandungan zat aktif pada jintan berupa 

pinene, alpha-terpineol, apigenin, cuminaldehyde, p-cymene 

dan flavonoids. Warna kekuningan daging dipengaruhi oleh 

xanthopyll yang terkandung dalam jagung. Hal ini diperkuat 

dengan peryataan Soeparno (2005) yang menyatakan bahwa 

jagung yang mengandung xanthopyll dapat mempengaruhi 

warna kekuningan pada daging. Xanthopyll merupakan 

pigmen kuning hingga orange pada jagung yang dapat 

memberikan warna kekuningan pada daging. 

4.5 Pengaruh perlakuan terhadap pH 

PH daging ditentukan dengan alat pH meter. Hasil 

penelitian pada Tabel 4 menunjukkan pH daging yang 
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tertinggi sampai yang terendah yaitu P0 (5,78±0,11), P1 

(5,78±0,05), P3 (5,75±0,06) dan P2 (5,73±0,13). Perlakuan 

tertinggi pada P2 dengan rata-rata pH (5,78±0,11) sedangkan 

nilai terendah pada P2 (5,73±0,13), dari hasil penelitian 

diperoleh rata-rata pH berkisar antara 5,73-5,78. Berdasarkan 

hasil analisa statistik Lampiran 11 menunjukkan bahwa 

penggunaan tepung jintan putih pada pakan tidak berpengaruh 

terhadap pH daging ayam pedaging, namun secara angka 

penggunaan jintan putih cenderung lebih menurun 

dibandingkan dengan tanpa penggunaan jintan putih. 

Kecenderungan tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan 

tepung jintan putih pada perlakuan yang tidak mempengaruhi 

nilai pH daging. 

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi nilai pH 

daging, diantaranya adalah protein dan energi dalam pakan. 

Tidak adanya perbedaan yang nyata terhadap pH daging ayam 

pedaging ini dipengaruhi oleh kandungan protein jintan putih 

sebesar 20,56% tidak mempengaruhi pH daging. Tertutupnya 

filamen-filamen miofibril yang terdapat pada protein daging 

sehingga air yang masuk semakin sedikit. Protein dalam 

daging tersebut mempengaruhi ion (H’) sehingga semakin 

sedikit protein daging ayam, pH akan semakin menurun 

karena rendahnya kemampuan untuk mengikat ion (H’) 

(Soeparno, 2005). Prayitno. (2010) menambahkan bahwa 

penggunaan pakan yang memiliki kandungan energi tinggi 

dapat mempengaruhi kadar glikogen otot ayam pedaging 

sehingga dapat mempengaruhi nilai pH daging. Soeparno 

(2004) menyatakan bahwa besarnya penurunan pH otot 

postmortem dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya 

faktor intrinsik termasuk spesies, bangsa, jenis kelamin, 

variasi individu ternak, tipe atau macam otot daging, glikogen 



40 
 

otot dan aktivitas enzim yang mempengaruhi glikolisis serta 

faktor ekstrinsik termasuk temperatur, kelembaban, stres, dan 

obat-obatan. 

Kualitas daging dapat diketahui dari beberapa faktor, 

salah satunya yaitu dengan pH. Sifat fisik daging biasanya 

berkaitan erat dengan kualitas daging, sebab kualitas daging 

dapat diartikan sebagai ukuran sifat-sifat daging yang 

dikehendaki dan dinilai oleh konsumen (Nurwanto, 2003). 

Prayitno, (2010) menambahkan bahwa nilai pH daging 

merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan 

kualitas daging. Ditambahkan oleh Suradi (2010) yang 

menyatakan bahwa penurunan pH akan mempengaruhi sifat 

fisik daging. Laju penurunan pH otot yang cepat akan 

mengakibatkan rendahnya kapasitas mengikat air, karena 

meningkatnya kontraksi aktomiosin yang terbentuk, dengan 

demikian akan memeras cairan keluar dari dalam daging. Suhu 

tinggi juga dapat mempercepat penurunan pH otot 

pascamortem dan menurunkan kapasitas mengikat air karena 

meningkatnya denaturasi protein otot dan meningkatnya 

perpindahan air ke ruang ekstraseluler. PH yang tinggi dapat 

menyebabkan daging berwarna gelap dan permukaan daging 

menjadi sangat kering karena cairan daging terikat secara erat 

dengan protein. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

penambahan tepung jintan putih (Cuminum cyminum, L.) 

sebagai aditif pakan dapat meningkatkan nilai kecerahan 

daging tetapi tidak dapat meningkatkan persentase 

karkas, kualitas warna dan pH daging ayam. 

5.2 Saran  

Untuk meningkatkan kualitas kecerahan warna 

daging ayam pedaging dapat dilakukan penggunaan 

jintan putih (Cuminum cyminum, L.) hingga level 1,2%. 
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Lampiran 1. Koefisiensi Keragaman bobot badan (g/ekor) 

ayam pedaging umur 1 hari yang digunakan 

dalam penelitian  

Perlakuan Ayam ke- Bobot badan (g) (x-�̅�) (x-�̅�)2 

P0U1 

1 35,15 1,0378 1,0770 

2 33,75 -0,3622 0,1312 

3 35,42 1,3078 1,7103 

4 36,10 1,9878 3,9513 

5 34,20 0,0878 0,0077 

6 33,48 -0,6322 0,3997 

7 35,18 1,0678 1,1402 

8 34,53 0,4178 0,1746 

P0U2 

9 34,62 0,5078 0,2579 

10 33,10 -1,0122 1,0245 

11 35,27 1,1578 1,3405 

12 34,22 0,1078 0,0116 

13 33,60 -0,5122 0,2623 

14 32,86 -1,2522 1,5680 

15 34,38 0,2678 0,0717 

16 33,42 -0,6922 0,4791 

P0U3 

17 33,93 -0,1822 0,0332 

18 33,10 -1,0122 1,0245 

19 34,73 0,6178 0,3817 

20 35,65 1,5378 2,3648 

21 32,92 -1,1922 1,4213 

22 34,16 0,0478 0,0023 

23 33,80 -0,3122 0,0975 

24 32,63 -1,4822 2,1969 

P0U4 

25 33,78 -0,3322 0,1104 

26 32,20 -1,9122 3,6565 

27 33,16 -0,9522 0,9067 
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Perlakuan Ayam ke- Bobot badan (g) (x-�̅�) (x-�̅�)2 

P0U4 

28 36,28 2,1678 4,6994 

29 35,40 1,2878 1,6584 

30 34,26 0,1478 0,0218 

31 33,80 -0,3122 0,0975 

32 35,19 1,0778 1,1617 

P0U5 

33 33,48 -0,6322 0,3997 

34 35,62 1,5078 2,2735 

35 33,10 -1,0122 1,0245 

36 33,74 -0,3722 0,1385 

37 36,40 2,2878 5,2340 

38 34,20 0,0878 0,0077 

39 35,19 1,0778 1,1617 

40 35,27 1,1578 1,3405 

P1U1 

41 34,90 0,7878 0,6206 

42 34,25 0,1378 0,0190 

43 35,84 1,7278 2,9853 

44 34,62 0,5078 0,2579 

45 33,10 -1,0122 1,0245 

46 33,53 -0,5822 0,3390 

47 35,60 1,4878 2,2135 

48 32,48 -1,6322 2,6641 

P1U2 

49 35,18 1,0678 1,1402 

50 33,30 -0,8122 0,6597 

51 33,84 -0,2722 0,0741 

52 36,41 2,2978 5,2799 
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Perlakuan Ayam ke- Bobot badan (g) (x-�̅�) (x-�̅�)2 

P1U2 

53 33,08 -1,0322 1,0654 

54 34,60 0,4878 0,2379 

55 33,29 -0,8222 0,6760 

56 34,48 0,3678 0,1353 

P1U3 

57 34,82 0,7078 0,5010 

58 35,64 1,5278 2,3342 

59 35,05 0,9378 0,8795 

60 33,27 -0,8422 0,7093 

61 36,12 2,0078 4,0313 

62 32,18 -1,9322 3,7334 

63 34,90 0,7878 0,6206 

64 34,15 0,0378 0,0014 

P1U4 

65 35,72 1,6078 2,5850 

66 32,36 -1,7522 3,0702 

67 34,47 0,3578 0,1280 

68 34,07 -0,0422 0,0018 

69 32,50 -1,6122 2,5992 

70 35,58 1,4678 2,1544 

71 33,62 -0,4922 0,2423 

72 33,40 -0,7122 0,5072 

P1U5 

73 34,82 0,7078 0,5010 

74 32,20 -1,9122 3,6565 

75 34,53 0,4178 0,1746 

76 34,10 -0,0122 0,0001 

77 35,87 1,7578 3,0899 
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Perlakuan Ayam ke- Bobot badan (g) (x-�̅�) (x-�̅�)2 

P1U5 

78 33,46 -0,6522 0,4254 

79 33,60 -0,5122 0,2623 

80 35,58 1,4678 2,1544 

P2U1 

81 34,70 0,5878 0,3455 

82 35,84 1,7278 2,9853 

83 33,35 -0,7622 0,5809 

84 33,58 -0,5322 0,2832 

85 35,62 1,5078 2,2735 

86 32,30 -1,8122 3,2841 

87 34,45 0,3378 0,1141 

88 33,72 -0,3922 0,1538 

P2U2 

89 35,17 1,0578 1,1189 

90 34,30 0,1878 0,0353 

91 34,55 0,4378 0,1917 

92 35,70 1,5878 2,5211 

93 33,28 -0,8322 0,6926 

94 34,25 0,1378 0,0190 

95 35,50 1,3878 1,9260 

96 33,46 -0,6522 0,4254 

P2U3 

97 34,20 0,0878 0,0077 

98 34,84 0,7278 0,5297 

99 33,05 -1,0622 1,1283 

100 35,65 1,5378 2,3648 

101 33,45 -0,6622 0,4385 

102 34,37 0,2578 0,0665 

103 35,17 1,0578 1,1189 

104 32,38 -1,7322 3,0005 
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Perlakuan Ayam ke- Bobot badan (g) (x-�̅�) (x-�̅�)2 

P2U4 

105 33,82 -0,2922 0,0854 

106 33,20 -0,9122 0,8321 

107 35,78 1,6678 2,7816 

108 33,10 -1,0122 1,0245 

109 34,28 0,1678 0,0282 

110 36,35 2,2378 5,0077 

111 34,45 0,3378 0,1141 

112 34,72 0,6078 0,3694 

P2U5 

113 34,55 0,4378 0,1917 

114 33,27 -0,8422 0,7093 

115 33,25 -0,8622 0,7434 

116 35,74 1,6278 2,6497 

117 33,10 -1,0122 1,0245 

118 35,30 1,1878 1,4109 

119 35,55 1,4378 2,0673 

120 34,48 0,3678 0,1353 

P3U1 

121 33,45 -0,6622 0,4385 

122 35,07 0,9578 0,9174 

123 32,57 -1,5422 2,3784 

124 32,85 -1,2622 1,5931 

125 34,55 0,4378 0,1917 

126 33,65 -0,4622 0,2136 

127 35,10 0,9878 0,9757 

128 33,73 -0,3822 0,1461 
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Perlakuan Ayam ke- Bobot badan (g) (x-�̅�) (x-�̅�)2 

P3U2 

129 33,25 -0,8622 0,7434 

130 34,55 0,4378 0,1917 

131 32,64 -1,4722 2,1674 

132 33,40 -0,7122 0,5072 

133 34,86 0,7478 0,5592 

134 32,45 -1,6622 2,7629 

135 33,95 -0,1622 0,0263 

136 32,10 -2,0122 4,0489 

P3U3 

137 34,48 0,3678 0,1353 

138 33,20 -0,9122 0,8321 

139 33,47 -0,6422 0,4124 

140 35,14 1,0278 1,0564 

141 34,20 0,0878 0,0077 

142 34,60 0,4878 0,2379 

143 32,45 -1,6622 2,7629 

144 32,72 -1,3922 1,9382 

P3U4 

145 34,62 0,5078 0,2579 

146 34,30 0,1878 0,0353 

147 33,10 -1,0122 1,0245 

148 32,45 -1,6622 2,7629 

149 32,84 -1,2722 1,6185 

150 33,25 -0,8622 0,7434 

151 34,83 0,7178 0,5152 

152 33,50 -0,6122 0,3748 
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Perlakuan Ayam ke- Bobot badan (g) (x-�̅�) (x-�̅�)2 

P3U5 

153 32,45 -1,6622 2,7629 

154 32,10 -2,0122 4,0489 

155 33,60 -0,5122 0,2623 

156 32,74 -1,3722 1,8829 

157 33,20 -0,9122 0,8321 

158 34,50 0,3878 0,1504 

159 33,28 -0,8322 0,6926 

160 33,16 -0,9522 0,9067 

Total 
 

5457,95 187,6741 

Rata-rata 
 

34,1122 
 

1,1730 

Sd 
 

1,0864 
  

 

 Rata-rata bobot badan doc ayam pedaging (x) :  

1122,34
160

95,5457



n

x
x  

 

 Standart deviasi rata-rata (SD) : 

 
0864,11803,1

1160

6741,187

1

2











n

xx
SD  

 

 Koefisiensi Keragaman (KK)  

%1848,3%100
1122,34

0864,1
%100  xx

x

SD
KK  

Kesimpulan : Ayam pedaging umur 1 hari yang digunakan 

dalam penelitian dapat dikatakan seragam karena 

memiliki koefisien keragaman kurang dari 10% 
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Lampiran 2. Data suhu dan kelembapan di dalam kandang 

selama penelitian 

Tanggal 
Hari 

ke- 

Pagi (pukul 07:00 wib) Sore (pukul 14:00 wib) 

Suhu 

(C) 

Kelembaban 

(%) 

Suhu 

(C) 

Kelembaban 

(%) 

22/01/2014 1 35 70 31 67 

23/01/2014 2 35 70 31 68 

24/01/2014 3 34 72 30 67 

25/01/2014 4 33 60 29 65 

26/01/2014 5 30 68 30 65 

27/01/2014 6 30 70 32 70 

28/01/2014 7 30 70 29 68 

29/01/2014 8 30 70 29 67 

30/01/2014 9 30 72 30 68 

31/01/2014 10 27 70 28 70 

01/02/2014 11 28 67 25 64 

02/02/2014 12 28 68 27 68 

03/02/2014 13 30 70 30 68 

04/02/2014 14 29 67 26 65 

05/02/2014 15 25 65 26 67 

06/02/2014 16 25 65 28 69 

07/02/2014 17 26 68 30 64 

08/02/2014 18 26 71 30 66 

09/02/2014 19 27 72 27 70 

10/02/2014 20 26 61 27 69 

11/02/2014 21 28 59 26 63 

12/02/2014 22 25 60 28 67 

13/02/2014 23 25 64 25 66 
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Tanggal 
Hari 

Ke- 

Pagi (pukul 07:00 wib) Sore (pukul 14:00 wib) 

Suhu 

(C) 

Kelembaban 

(%) 

Suhu 

(C) 

Kelembaban 

(%) 

14/02/2014 24 27 59 25 65 

15/02/2014 25 24 62 25 65 

16/02/2014 26 24 51 26 55 

17/02/2014 27 25 61 25 60 

18/02/2014 28 25 69 26 62 

19/02/2014 29 24 62 25 70 

20/02/2014 30 25 71 27 68 

21/02/2014 31 23 64 23 72 

22/02/2014 32 24 70 25 70 

23/02/2014 33 23 74 26 67 

24/02/2014 34 23 70 28 67 

25/02/2014 35 24 70 25 68 

Total 
 

953 2334 960 2330 

Rata-rata 
 

27,29 66,63 27,43 66,57 

Sd 
 

4,06 6,04 2,69 3,83 
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Lampiran 3. Rata-rata konsumsi pakan (g/ekor) ayam 

pedaging selama penelitian  

Perlakuan 

Minggu 

Kumulatif 
Rata- 

rata 
1 2 3 4 5 

P0U1 167,72 378,28 718,00 1091,81 1356,58 3712,39 742,49 

P0U2 163,71 379,71 716,57 1085,98 1295,08 3641,05 728,21 

P0U3 166,07 378,28 719,42 1089,50 1089,50 3442,77 688,55 

P0U4 166,87 378,28 716,57 1094,31 1094,31 3450,34 690,07 

P0U5 164,94 381,14 716,57 1090,94 1090,94 3444,53 688,91 

P1U1 163,97 379,71 715,14 1082,80 1287,89 3629,51 725,90 

P1U2 167,74 379,71 719,42 1090,32 1320,20 3677,39 735,48 

P1U3 166,58 376,85 716,57 1089,88 1279,77 3629,65 725,93 

P1U4 166,65 378,28 716,57 1089,73 1327,21 3678,44 735,69 

P1U5 165,92 381,14 714,92 1078,90 1333,31 3674,19 734,84 

P2U1 165,85 381,14 715,14 1085,60 1321,21 3668,94 733,79 

P2U2 165,54 375,42 718,00 1088,26 1370,76 3717,98 743,60 

P2U3 163,71 378,28 718,71 1081,29 1325,20 3667,19 733,44 

P2U4 166,00 378,28 718,00 1091,61 1312,23 3666,12 733,22 

P2U5 165,14 379,71 715,14 1084,13 1341,46 3685,58 737,12 

P3U1 164,45 376,85 716,14 1091,16 1371,64 3720,24 744,05 

P3U2 163,82 375,42 716,57 1089,00 1255,50 3600,31 720,06 

P3U3 169,35 381,14 716,57 1091,11 1294,65 3652,82 730,56 

P3U4 162,54 381,14 715,14 1090,24 1346,00 3695,06 739,01 

P3U5 168,45 376,85 718,00 1080,25 1292,08 3635,63 727,13 
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Lampiran 4. Rata-rata bobot badan akhir (g/ekor) ayam 

pedaging pada akhir penelitian  

Ulangan 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 

1 

2110 2160 2060 2251 

2100 2008 2120 2250 

2200 2142 2141 2240 

2150 2123 2150 2253 

2130 2007 2121 2300 

2106 2300 2114 2267 

2124 2110 2174 2269 

2120 2030 Mati 2200 

Jumlah 17040 16880 14880 18030 

Rata-rata 2130 2110 2125,71 2253,75 

Sd 32,32 97,98 35,74 28,40 

2 

2122 2009 2190 2159 

2132 2053 2180 2080 

2105 2242 2184 2040 

2050 2000 2228 2100 

2100 2062 2196 2050 

2101 2010 2191 2060 

Mati 2074 2200 2071 

Mati 2050 2201 2000 

Jumlah 12610 16500 17570 16560 

Rata-rata 2101,67 2062,50 2196,25 2070 

Sd 28,34 77,57 14,76 46,63 

3 

2102 2193 2032 2020 

2100 2160 2030 2022 

2101 2198 2050 2014 

2108 2153 2072 2052 

2150 2150 2012 2012 
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Ulangan 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 

 2054 2164 2033 2019 

3 2102 2162 2041 2018 

 2103 Mati 2000 2023 

Jumlah 16820 15180 16270 16180 

Rata-rata 2102,50 2168,57 2033,75 2022,50 

Sd 25,77 19,09 22,07 12,49 

4 

2170 2142 2020 2081 

2172 2120 2010 2096 

2160 2130 2002 2085 

2162 2141 2009 2102 

2166 2134 2017 2050 

2170 2110 2000 2085 

2180 2144 2012 2092 

2170 2139 Mati 2089 

Jumlah 17350 17060 14070 16680 

Rata-rata 2168,75 2132,50 2010 2085 

Sd 6,23 12,00 7,28 15,66 

5 

2150 2151 2280 2240 

2130 2140 2261 2165 

2115 2141 2273 2252 

2042 2145 2267 2198 

2138 2135 2280 2173 

2125 2148 2256 2250 

2140 2130 2253 2242 

2120 Mati Mati Mati 

Jumlah 16960 14990 15870 15520 

Rata-rata 2120 2141,43 2267,14 2217,14 

Sd 33,50 7,32 11,01 37,57 
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Lampiran  5. Rata-rata bobot karkas (kg/ekor) ayam pedaging 

yang digunakan dalam penelitian  

Perlakuan 
Ulangan 

Total 
Rata-

rata 
Sd 

I II III IV V 

P0 1,77 1,45 1,7 1,7 1,76 8,38 1,68 0,13 

P1 1,41 1,6 1,69 1,77 1,56 8,03 1,61 0,14 

P2 1,52 1,61 1,62 1,68 1,64 8,07 1,61 0,06 

P3 1,63 1,84 1,42 1,66 1,7 8,25 1,65 0,15 

Total 
     

32,73 
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Lampiran 7. Analisis statistik persentase karkas ayam 

pedaging 

Perlakuan 
Ulangan 

Total 
Rata-

rata 
Sd 

I II III IV V 

P0 74,06 74,74 74,24 75,56 74,89 373,49 74,70 0,59 

P1 73,82 74,42 75,45 76,62 73,24 373,55 74,71 1,34 

P2 72,73 76,30 76,42 75,00 75,58 376,03 75,21 1,49 

P3 73,42 76,42 76,67 73,45 71,13 371,09 74,22 2,32 

Total 
     

1494,16 
 

 

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK  = 
(∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑟

𝑗=1
𝑡
𝑖=1 )2

(t.r)
 

=  
(1494,16)2

(4.5)
 

  = 
2232514,11

20
 

  = 111625,7053 

Jumlah Koreksi Total (JKT) 

JK total = ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑟
𝑗=1

𝑡
𝑖=1

2  - FK 
  = 74,062+74,742+....+71,132 - 111625,7053 

  = 111667,3864 - 111625,7053  = 41,6793 

Jumlah Koreksi Perlakuan (JKP) 

JK perlakuan = 
∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗𝑟

𝑗=1 )𝑡
𝑖=1

2

r
 – FK   

  = 
373,492+ 373,552+…..+371,092

5
  - 111625,7053 

  = 2,4410 

Jumlah Koreksi Galat (JKG) 

JK galat = JK total– JK perlakuan  

  = 41,6793- 2,4410 = 39,2383 



67 
 

Analisis Ragam 

SK db JK KT Fhitung F0.05 F0.01 

Perlakuan 3 2,4410 0,8137 0,3318 3,24 5,29 

Galat 16 39,2383 2,4524 
   

Total 19 
     

Kesimpulan : Fhitung < Ftabel berarti perlakuan tidak memberikan 

pengaruh terhadap persentase karkas ayam 

pedaging. 
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Lampiran 8. Analisis ragam warna kecerahan daging ayam 

pedaging 

Perlakuan 
Ulangan 

Total 
Rata-

rata 
Sd 

I II III IV V 

P0 40,60 34,40 40,80 40,00 38,40 194,20 38,84 2,65 

P1 40,90 39,70 41,00 37,20 39,90 198,70 39,74 1,53 

P2 40,00 44,40 38,20 44,00 42,70 209,30 41,86 2,67 

P3 44,20 44,90 39,50 44,70 43,60 216,90 43,38 2,23 

Total 
     

819,10 
 

 

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK  = 
(∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑟

𝑗=1
𝑡
𝑖=1 )2

(t.r)
 

=  
(819,10)2

(4.5)
 

  = 
670924,81

20
 

  = 33546,2405 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKTotal  = ∑ ∑ Yij𝑟
𝑗=1

𝑡
𝑖=1

2  - FK 
  = 40,602+34,402+....+43,602 - 33546,2405 

  = 33695,5100 - 33546,2405 

  = 149,2695 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKPerlakuan = 
∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗𝑟

𝑗=1 )𝑡
𝑖=1

2

r
 – FK   

  = 
194,202+ 198,702+…..+216,902

5
  - 33546,2405 

  = 63,2455 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JK galat = JK total – JK perlakuan 

  = 149,2695 - 63,2455  = 86,0240 
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Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT Fhitung F0.05 F0.01 

Perlakuan 3 63,2455 21,0818 3,9211 3,24 5,29 

Galat 16 86,0240 5,3765 
   

Total 19 
     

Keterangan: Fhitung > F0,05 berarti pemberian jintan putih 

memberikan pengaruh nyata terhadap warna 

kecerahan daging. 

Uji jarak berganda duncan (UJBD) pengaruh perlakuan 

terhadap warna kecerahan daging : 

JNT 5% = JND 5% x √
𝐾𝑇𝑔𝑎𝑙𝑎𝑡

𝑟
 

  = JND 5% x √
5,3765

5
 

  = JND 5% x 1,0370 

Tabel nilai JND dan JNT pada berbagai selingan :  

Selingan 2 3 4 

JND 5 % 3,00 3,15 3,23 

JNT 5% 3,1109 3,2664 3,3494 

Hasil UJBD Warna Kecerahan Daging 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 38,84 a 

P1 39,74 a 

P2 41,86   ab 

P3 43,38     b 

  



70 
 

Lampiran 9. Analisis ragam warna kemerahan daging ayam 

pedaging 

Perlakuan 
Ulangan 

Total 
Rata-

rata 
Sd 

I II III IV V 

P0 14,70 13,40 13,50 15,80 12,70 70,10 14,02 1,23 

P1 14,10 14,00 16,00 12,70 13,90 70,70 14,14 1,18 

P2 14,40 14,00 12,10 14,20 13,50 68,20 13,64 0,92 

P3 13,10 13,50 13,80 13,00 16,30 69,70 13,94 1,36 

Total 
     

278,70 
 

 

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK  = 
(∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑟

𝑗=1
𝑡
𝑖=1 )2

(t.r)
 

=  
(278,70)2

(4.5)
 

  = 
77673,69

20
 

  = 3883,6845 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JK total = ∑ ∑ Yij𝑟
𝑗=1

𝑡
𝑖=1

2  - FK 
  = 14,702+13,402+....+16,302 - 3883,6845 

  = 3906,79 - 3883,6845 = 23,1055 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JK perlakuan = 
∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗𝑟

𝑗=1 )𝑡
𝑖=1

2

r
 – FK   

  = 
70,102+ 70,702+…..+69,702

5
  - 3883,6845 = 

0,6815 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JK galat = JK total – JK perlakuan  

  = 23,1055 - 0,6815  = 879,7317 
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Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT Fhitung F0.05 F0.01 

Perlakuan 3 0,6815 0,2272 0,1621 3,24 5,29 

Galat 16 22,4240 1,4015 
   

Total 19 
     

Kesimpulan : Fhitung < Ftabel berarti perlakuan tidak memberikan 

pengaruh terhadap intensitas warna merah 

daging ayam. 
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Lampiran 10. Analisis statistik warna kekuningan daging 

ayam pedaging 

Perlakuan 
Ulangan 

Total 
Rata-

rata 
Sd 

I II III IV V 

P0 12,00 10,60 10,30 12,60 10,20 55,70 11,14 1,09 

P1 12,40 11,60 11,70 13,20 11,60 60,50 12,10 0,7 

P2 14,60 13,00 11,00 13,30 11,60 63,50 12,70 1,43 

P3 12,70 14,50 12,00 11,70 12,50 63,40 12,68 1,09 

Total 
     

243,10 
 

 

 

Faktor Koreksi (FK)  

FK  = 
(∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑟

𝑗=1
𝑡
𝑖=1 )2

(t.r)
 

=  
(243,10)2

(4.5)
 

  = 
59097,61

20
 

  = 2954,8805 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JK total = ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑟
𝑗=1

𝑡
𝑖=1

2  - FK 
  = 12,002+10,602+....+12,502 - 2954,8805 

  = 2982,55 - 2954,8805 

  = 27,6695 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JK perlakuan = 
∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗𝑟

𝑗=1 )𝑡
𝑖=1

2

(r)
 – FK   

  = 
55,702+ 60,502+…..+63,402

(5)
  - 2954,8805 = 8,0295 

JK galat = JK total – JK perlakuan  

  = 27,6695 - 8,0295  = 19,6400 
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Tabel Analisis Ragam 

SK Db JK KT Fhitung F0.05 F0.01 

Perlakuan 3 8,0295 2,6765 2,1804 3,24 5,29 

Galat 16 19,6400 1,2275 
   

Total 19 
     

Kesimpulan : Fhitung < Ftabel berarti perlakuan tidak memberikan 

pengaruh terhadap intensitas warna kekuningan 

daging ayam. 
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Lampiran 11. Analisis statistik pH daging ayam pedaging 

Perlakuan 
Ulangan 

Total 
Rata-

rata 
Sd 

I II III IV V 

P0 5,71 5,78 5,90 5,64 5,87 28,90 5,78 0,11 

P1 5,86 5,77 5,79 5,75 5,74 28,91 5,78 0,05 

P2 5,64 5,79 5,84 5,54 5,83 28,64 5,73 0,13 

P3 5,69 5,80 5,83 5,76 5,69 28,77 5,75 0,06 

Total 
     

115,22 
 

 

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK  = 
(∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑟

𝑗=1
𝑡
𝑖=1 )2

(t.r)
 

=  
(115,22)2

(4.5)
 

  = 
13275,65

20
 

  = 663,7824 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JK total = ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑟
𝑗=1

𝑡
𝑖=1

2  - FK 
  = 5,712+5,782+....+5,692 - 663,7824 

  = 663,9342 - 663,7824 

  = 0,1518 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JK perlakuan = 
∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗𝑟

𝑗=1 )𝑡
𝑖=1

2

(r)
 – FK   

  = 
28,902+ 28.912+…..+28,772

5
  - 663,7824= 0,0097 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JK galat = JK total – JK perlakuan  

  = 0,1518 – 0,0097 = 0,1421 
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Tabel Analisis Ragam 

SK Db JK KT Fhitung F0.05 F0.01 

Perlakuan 3 0,0097 0,0032 0,3641 3,24 5,29 

Galat 16 0,1421 0,0089 
   

Total 19 
     

Kesimpulan : Fhitung < Ftabel berarti perlakuan tidak memberikan 

pengaruh terhadap pH daging ayam. 
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