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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Daging merupakan salah satu hasil ternak 

sumber protein hewani yang bermutu tinggi dan 

banyak dikonsumsi oleh masyarakat untuk 

memenuhi asam-asam amino esensial tubuh. Daya 

beli konsumen yang meningkat mengakibatkan 

konsumen memilih daging yang bermutu, disamping 

kuantitas. Daging yang banyak dikonsumsi di 

Indonesia adalah ayam pedaging, sapi, domba, 

kambing dan babi. Produksi ayam ± 682.000 ton, 

daging sapi ± 354.000 ton, daging domba ± 37.000 

ton, daging kambing ± 47.000 ton, daging babi ± 

138.000 ton (Lawrie, 2003). 

 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, dan White, 2006). Daging yang berkualitas 

tinggi adalah daging yang mempunyai konsistensi 

kenyal, tekstur halus, warna terang dan lemak 

intramuskular (marbling) yang cukup (Anonimous, 

2004). Komposisi kimia daging ayam yaitu kadar air 

74,86 %, protein 23,20 %, lemak 1,65 %, dan kalori 
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114 Kkal. Daging unggas merupakan sumber mineral 

dan vitamin B (riboflavin, thiamin dan asam 

askorbat) mineral yang lain adalah besi, khlor, 

sulfur, kalium dan fosfor. 

 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 dagimg juga 

dipengaruhi oleh faktor antemortem dan postmortem. 

Faktor antemortem 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 (color). Kesan jus (juiceness), 

keempukan (tendernes), susut masak (cooking loss), 

cita rasa (flavour), struktur dan tekstur. (Nurwantoro 

dan Mulyani, 2003). Kualitas daging juga 

dipengaruhi oleh jumlah nutrisi konsumsi pakan. 

Jumlah nutrisi yang tersedia berbeda diantara pakan. 

Peningkatan atau penurunan konsumsi pakan 

berhubungan dengan kualitas pakan yang tersedia, 

sehingga dapat mempengaruhi karakteristik atau 

kualitas daging. Pengaruh dari pakan yang berbeda 
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komposisi atau kualitasnya terhadap kualitas daging 

bervariasi karena adanya faktor lain seperti umur, 

spesies, bangsa, jenis kelamin, bahan aditif, berat 

karkas, laju pertumbuhan, tipe ternak dan perlakuan 

sebelum dan sesudah pemotongan (Sami, Augustini, 

dan Schwarz, 2004). 

 Ayam pedaging termasuk ke dalam ordo 

Galliformes, famili Phasianidae dan spesies Gallus 

domesticus. Ayam pedaging merupakan ayam tipe 

berat pedaging yang lebih muda dan berukuran lebih 

kecil. Ayam pedaging ditujukan untuk menghasilkan 

daging dan menguntungkan secara ekonomis. Ayam 

pedaging tumbuh sangat cepat sehingga dapat 

dipanen pada umur 6-7 minggu. Sifat pertumbuhan 

yang sangat cepat ini dicerminkan dari tingkah laku 

makannya yang sangat lahap. Nilai konversi ayam 

pedaging sewaktu dipanen mencapai nilai dibawah 2 

(Amrullah, 2003). 

Oleh karena itu perlu dilakukan pemilihan bahan 

pakan yang tepat sehingga menghasilkan pakan yang 

mempunyai kualitas yang mampu memenuhi 

kebutuhan ternak dengan efisiensi penggunaan 

pakannya yang tinggi dan bisa menekan biaya 

produksi. Salah satunya dengan memanfaatkan bahan 

pakan lokal dan mempunyai kandungan nutrisi 

tinggi, yaitu pada ayam pedaging, khususnya bagian 

dada tanpa sayap tanpa paha. 
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 Tanaman paku air (Azolla pinnata) merupakan 

tanaman yang biasa hidup di atas permukaan air. 

Azolla pinnata dapat ditemukan pada semua 

persawahan di Indonesia. Petani masih banyak yang 

menganggap tanaman Azolla sebagai gulma, oleh 

karena itu pembersihan Azolla dari lahan persawahan 

dan kolam merupakan salah satu pekerjaan rutin bagi 

petani. Azolla kemudian dibuang begitu saja, atau 

sebagian diantaranya kemudian digunakan sebagai 

pupuk hijau bagi tanaman (Hidayat, 2011). 

Pertumbuhan Azolla dalam waktu 3–4 hari dapat 

memperbanyak diri menjadi dua kali lipat dari berat 

segar (Haetami dan Sastrawibawa, 2005). 

 Tanaman Azolla memiliki kandungan protein 

yang cukup tinggi 28,12% berat kering (Handajani, 

2000), Hal ini berhubungan jika dilihat dari fungsi 

protein adalah sebagai jaringan penyusun 

pembentukan urat daging, hal ini sesuai dengan 

pernyataan dari Widodo, (2002) salah satu fungsi 

protein sebagai struktur penting untuk jaringan urat 

daging. Didukung oleh pernyataan dari Soeparno 

(2005), protein adalah komponen bahan kering yang 

terbesar dari daging.  Dengan kandungan protein 

yang tinggi terutama kandungan asam amino akan 

didigesti dan diabsorpsi untuk produksi daging dan 

lemak, sehingga diduga dapat mempengaruhi 

kualitas daging ayam broiler yang akan dihasilkan. 



5 
 

 Faktor yang menentukan kelezatan dan daya 

terima daging antara lain warna, daya ikat air oleh 

protein atau water-holding capacity (WHC), kesan 

jus daging (juiciness), tekstur, keempukan, rasa atau 

flavor, dan nilai pH daging (Soeparno, 2005). 

Sehingga kualitas fisik dan sensoris pangan termasuk 

daging sangat menentukan akseptabilitas konsumen 

terhadap daging yang akan dikonsumsi yang dapat 

dipengaruhi salah satunya oleh pakan (Sami, 

Augustini, dan Schwarz, 2004). Azolla pinnata 

sebagai tambahan pakan alternatif dalam pakan ayam 

pedaging masih belum banyak dimanfaatkan. 

Sehingga analisis kualitas fisik daging yang 

dipengaruhi oleh penggunaan bahan pakan daun 

Azolla pinnata, sampai saat ini belum didapatkan 

informasi maupun data tentang kualitas fisik daging 

yang berpengaruh terhadap water-holding capacity 

(WHC), susut masak (cooking loss), keempukan 

(tenderness), pH, warna dan meat bone ratio bagian 

dada tanpa sayap tanpa paha, persentase daging dada, 

persentase tulang dada, persentase daging punggung, 

dan persentase tulang punggung ayam pedaging. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut 

maka dapat dirumuskan permasalahan, bagaimana 

pengaruh penggunaan tepung daun paku air (Azolla 

pinnata) dalam pakan terhadap kualitas fisik daging 
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ayam pedaging yang meliputi water holding capacity 

(WHC), susut masak (cooking loss), keempukan 

(tenderness), pH, warna dan meat bone ratio bagian 

dada tanpa sayap tanpa paha, persentase daging dada, 

persentase tulang dada, persentase daging punggung, 

dan persentase tulang punggung ayam pedaging. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh pengunaan tepung daun paku 

air (Azolla pinnata) level terbaik dalam pakan 

terhadap kualitas fisik daging ayam pedaging yang 

meliputi water holding capacity (WHC), susut masak 

(cooking loss), keempukan (tenderness), pH, warna 

dan meat bone ratio bagian dada tanpa sayap tanpa 

paha, persentase daging dada, persentase tulang 

dada, persentase daging punggung, dan persentase 

tulang punggung ayam pedaging. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumber informasi baik bagi mahasiswa maupun 

peternak, sebagai bahan pertimbangan mengenai 

pengaruh penggunaan tepung daun paku air (Azolla 

pinnata) dalam pakan terhadap kualitas fisik daging 

dan meat bone ratio ayam pedaging yang meliputi 

water holding capacity (WHC), susut masak 

(cooking loss), keempukan (tenderness), pH, warna 

dan meat bone ratio bagian dada tanpa sayap tanpa 
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paha, persentase daging dada, persentase tulang 

dada, persentase daging punggung, dan persentase 

tulang punggung ayam pedaging. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Daging merupakan salah satu hasil ternak 

sumber protein hewani yang bermutu tinggi dan 

banyak dikonsumsi oleh masyarakat untuk 

memenuhi asam-asam amino esensial tubuh. Daya 

beli konsumen yang meningkat mengakibatkan 

konsumen memilih daging yang bermutu, disamping 

kuantitas. Daging yang banyak dikonsumsi di 

Indonesia adalah ayam pedaging, sapi, domba, 

kambing dan babi. Pada tahun 1999 produksi ayam ± 

682.000 ton, daging sapi ± 354.000 ton, daging 

domba ± 37.000 ton, daging kambing ± 47.000 ton, 

daging babi ± 138.000 ton (Lawrie, 2003). 

 Kualitas kimia (kadar protein, lemak, 

karbohidrat) dan kualitas fisik (WHC, pH, warna, 

keempukan dan cooking loos) daging sangat 

berpengaruh pada nilai penerimaan konsumen. 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas 

daging adalah genetik, umur, pakan, manajemen 

pemeliharaan serta penanganan ternak sebelum dan 

setelah di potong. Pakan adalah salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi kualitas fisik daging. 

Soeparno (2005) menjelaskan bahwa perbedaan 

kualitas dan kandungan nutrisi dalam pakan akan 
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mempengaruhi jumlah konsumsi pakan yang 

nantinya juga akan berpengaruh pada kualitas 

daging. Pakan merupakan komponen biaya terbesar 

dalam sistem produksi unggas terutama ayam 

pedaging. Natsir, Hartutik, Sjofjan, dam Widodo 

(2013) menyatakan bahwa biaya pakan memiliki 

kontribusi 60%-80% dari total biaya produksi ayam 

pedaging. Tingginya bahan pakan tersebut 

disebabkan karena mahalnya harga bahan pakan 

yang sebagian besar merupakan bahan impor dan 

masih bersaing dengan kebutuhan manusia. Usaha 

yang dapat dilakukan untuk mengurangi biaya pakan 

dan memperbaiki kualitas daging adalah dengan 

manfaatkan bahan pakan lokal seperti produk dari 

tanaman yang kurang dimanfaatkan, namun 

mempunyai kandungan nutrisi yang tinggi. Salah 

satu produk dari tanaman yang dapat digunakan 

sebagai bahan pakan ternak adalah tepung daun paku 

air (Azolla pinnata).  

 Tanaman paku air (Azolla pinnata) merupakan 

tanaman yang biasa hidup di atas permukaan air. 

Azolla pinnata dapat ditemukan pada semua 

persawahan di Indonesia. Petani masih banyak yang 

menganggap tanaman Azolla sebagai gulma, oleh 

karena itu pembersihan Azolla dari lahan persawahan 

dan kolam merupakan salah satu pekerjaan rutin bagi 

petani. Azolla kemudian dibuang begitu saja, atau 

sebagian diantaranya kemudian digunakan sebagai 
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pupuk hijau bagi tanaman (Hidayat, 2011). 

Pertumbuhan Azolla dalam waktu 3 – 4 hari dapat 

memperbanyak diri menjadi dua kali lipat dari berat 

segar (Haetami dan Sastrawibawa, 2005). 

 Komposisi nutrisi antar spesies Azolla bervariasi 

faktor yang mempengaruhinya antara lain fase 

pertumbuhan dan kondisi lingkungan hidup. 

Persentase bahan kering Azolla yang bervariasi 

dipengaruhi oleh spesies (Hasan dan Chakrabarti, 

2009). Tanaman Azolla mengandung protein kasar 

yang tinggi antara 23,49-25,78%. Kandungan serat 

kasar pada tanaman Azolla pinnata tinggi yakni 14,7-

15,7%, hal tersebut membuat penggunaan tepung 

Azolla pinnata dalam pakan dapat mempengaruhi 

zat-zat makanan lainnya. Sehingga kecernaan dan 

penyerapan didalam tubuh ternak tidak maksimal. 

Menurut Wahju (2004), menyatakan bahwa serat 

kasar yang tidak dapat dicerna dapat membawa zat-

zat makanan yang dapat dicerna dari bahan-bahan 

makanan lain yang keluar dengan faces. 

 Supaya memudahkan ayam pedaging dalam 

proses pencernaan dan penyerapan protein yang 

terkandung dalam pakan sempurna, maka Azolla 

pinnata diberi perlakuan fermentasi menggunakan 

Aspergillus oryzae. Menurut Mursyid (2005), dalam 

fermentasi onggok dengan menggunakan Aspergillus 

oryzae dengan waktu inkubasi 72 jam menunjukkan 

adanya peningkatan protein dari 2,11% menjadi 
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6,13%. Hal ini sesuai menurut Rochmani (2003), 

menyatakan bahwa selama proses fermentasi, kapang 

merubah senyawa-senyawa yang ada di dalam 

substrat untuk pertumbuhan dan pembentukan 

protein, sehingga proses fermentasi bahan pakan 

menghasilkan protein tinggi. Selain itu terjadi pula 

perombakan bahan-bahan yang kompleks menjadi 

lebih sederhana sehingga nutrisi pakan mudah 

dicerna dan diserap oleh ternak. Perombakan ini 

terjadi karena pada proses fermentasi, kapang 

memproduksi enzim. Keuntungan ganda diperoleh 

dari fermentasi limbah yaitu kandungan protein 

meningkat dan enzim yang diproduksi kapang 

membantu dalam kecernaan bahan untuk produksi 

daging dan lemak. Hal ini berhubungan jika dilihat 

dari fungsi protein adalah sebagai penyusun jaringan 

ikat yang tersusun dari serabut-serabut kolagen dari 

membran sel (sarkolema) yang tersusun dari lipid 

dan protein miofibril, membentuk sarkolema yang 

bersifat elastis, dan memegang peranan penting pada 

kotraksi atau pemendekan otot, relaksasi dan 

peregangan otot (Forrest et al.,1975). Hasil 

pembentukan lipid dan granula glikogen dalam 

jumlah yang bervariasi, non protein nitrogen, dan 

komponen anorganik selama proses glikolisis dengan 

bantuan ATP dalam daging, membentuk serabut-

serabut otot (sitoplasma) atau disebut sarkoplasma. 

Sarkoplasma merupakan substansi kolodial 
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intraseluler yang terutama terdiri dari air, yaitu 75-

80% dalam struktur daging (Aberle, Forest, Hedrick, 

Judge, dan Merkel, 1975) 

Berdasarkan uraian tersebut maka penggunaan 

tepung daun paku air terfermentasi dalam pakan 

dengan kosentrasi tertentu diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas fisik daging ayam pedaging 

yang meliputi water holding capacity (WHC), susut 

masak (cooking loss), keempukan (tenderness), pH, 

warna dan meat bone ratio bagian dada tanpa sayap 

tanpa paha, serta persentase daging dada, persentase 

tulang dada, persentase daging punggung, dan 

persentase tulang punggung ayam pedaging ayam 

pedaging. Adapun skema kerangka konsep tersaji 

pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka konsep penelitian. 
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1.6. Hipotesis 

Penggunaan tepung daun paku air terfermentasi 

dalam pakan dengan kosentrasi tertentu diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas fisik daging ayam 

pedaging yang meliputi water holding capacity 

(WHC), susut masak (cooking loss), keempukan 

(tenderness), pH, warna dan meat bone ratio. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging 

  Anggraeny dan Umiyasih (2008) menyatakan 

bahwa pada budidaya ternak secara intensif, pakan 

merupakan biaya terbesar yang dapat mencapai 70% 

dari biaya produksi. Menurut Syahruddin, Herawaty, 

dan Ningrat (2014), pada peternakan unggas pakan 

adalah komponen harga tebesar dalam sistem 

produksi. Pada peternakan ayam petelur harga pakan 

adalah 80% dari harga variabel, 73% pada ayam 

pedaging, 53% pada peternakan itik pedaging dan 

61.65% pada peternakan itik petelur. 

  Ayam pedaging merupakan jenis unggas 

yang pertumbuhan bobot badannya sangat cepat, 

untuk mencukupi kebutuhan pertumbuhan yang 

cepat tersebut memerlukan nutrisi yang berkualitas 

baik. Penyusunan pakan untuk ayam pedaging harus 

disesuaikan dengan umur atau fase pemeliharaan. 

Fase pemeliharaan pada yam pedaging terbagi 

menjadi dua bagian yatiu fase starter (0 – 21 hari) 

dan fase finisher (21 – 35 hari). Kebutuhan nutrisi 

untuk ayam pedaging fase starter dan finisher dapat 

dilihat pada Tabel 4. (Wahju, 2004). Kebutuhan zat–

zat makanan untuk unggas tergantung pada faktor 

intrinstik yaitu spesies unggas, tipe, bangsa, klas, 

strain begitu juga jenis kelamin dan umur. Faktor 
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lain yang berpengaruh terhadap kebutuhan zat 

makanan adalah faktor ekstrinsik yaitu faktor 

lingkungan daerah tropis atau subtropis serta 

ketinggian tempat dataran rendah atau dataran tinggi 

yang berkaitan dengan suhu dan kelembaban 

lingkungan sekitar (Achmanu dan Muharlien, 2011). 

  Pakan untuk ayam pedaging harus 

mengandung cukup energi untuk membantu reaksi-

reaksi metabolik, menyokong pertumbuhan dan 

mempertahankan suhu tubuh. Ayam pedaging juga 

membutuhkan protein yang seimbang, fosfor, 

kalsium, mineral, dan vitamin (Wahju, 2004). 

Achamanu dan Muharlien (2011) menambahkan 

bahwa nutrisi yang perlu diperhatikan dalam 

penyusunan bahan pakan unggas adalah kandungan 

protein kasar, lemak kasar, serat kasar, Ca, dan P 

serta disesuaikan dengan umur dan tujuan 

pemeliharaan. Kebutuhan zat makanan ayam 

pedaging dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 1. Kebutuhan nutrisi ayam pedaging fase starter 

dan finisher. 

Zat makanan 
Periode (Hari) 

Starter (0-21)* Finisher (22-35)** 
Energi metabolis 

(Kkal/kg) 

3100 3200 

Protein kasar (%) 23 20 
Lemak kasar (%) 5-8 5-8 
Serat kasar (%) 3-5 3-5 
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 

Sumber: NRC (1994) 

 

  Kandungan nutrisi dalam pakan berguna 

memenuhi hidup pokok dan produksi. Fungsi energi 

bagi ternak unggas adalah untuk mempertahankan 

suhu badan agar normal dapat melakukan reaksi fisik 

dan biologis atau mempertahankan agar tubuh hangat 

dan menjaga agar tubuh tidak kedinginan. Fungsi 

berikutnya dari energi adalah melangsungkan 

pertumbuhan normal dan produksi, seperti membuat 

daging, lemak, telur, bulu, kuku, sisik serta gerak 

(Achmanu dan Muharlien, 2011). Protein dalam 

tubuh ternak memiliki fungsi antara lain (Tilman, 

1998): membangun dan menjaga / memelihara 

protein  jaringan dan organ tubuh, menyediakan 

asam – asam amino tubuh dan menyediakan 

komponen tertentu dari DNA. Ayam yang diberi 
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pakan dengan kandungan protein rendah dapat 

mengakibatkan menurunnya laju pertumbuhan dan 

produksi. Selain pakan unggas juga membutuhkan 

zat makanan dalam bentuk air minum. Risnajati 

(2012) menjelaskan bahwa ayam memperoleh air 

diperoleh dari 3 sumber utama yaitu air minum, air 

dalam bahan makanan, dan air hasil oksidasi 

karbohidrat, lemak dan protein. Rendahnya konsumsi 

air minum akan menyebabkan rendahnya konsumsi 

pakan. 

 

2.2 Azolla pinnata (Paku air) 

  Tanaman Azolla atau paku air merupakan 

tanaman yang biasa hidup di atas permukaan air. 

Azolla dapat ditemukan pada semua persawahan di 

Indonesia. Petani masih banyak yang menganggap 

tanaman Azolla sebagai gulma, oleh karena itu 

pembersihan Azolla dari lahan persawahan dan 

kolam merupakan salah satu pekerjaan rutin bagi 

petani. Azolla kemudian dibuang begitu saja, atau 

sebagian diantaranya kemudian digunakan sebagai 

pupuk hijau bagi tanaman (Hidayat, 2011). Azolla 

adalah paku air yang hidup mengambang pada 

permukaan air yang hidup bersimbiosis dengan 

Anabaena azollae, merupakan alga yang mampu 

memfiksasi nitrogen bebas (Hasan dan Chakrabarti, 

2009). Tanaman Azolla pinnata dapat dilihat pada 

Gambar 2. 
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  Tanaman Azolla dalam taksonomi tumbuhan 

mempunyai klasifikasi sebagai berikut (Arifin, 1996) 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Kelas   : Leptosporangiopsida 

Ordo   : Salviniales 

Genus   : Azolla 

Spesies  : Azolla carolianana  

  Azolla filiculoides 

  Azolla carolinna 

  Azolla pinnata 

      (muda)                            (tua) 

 

Gambar 2. Tanaman Azolla pinnata (Sumber: 

www.phytoimages.siu.edu dan 

calgaryaquariumsocietyhap.ihostv

m.com) diakses tanggal 1 juli 2015 

  

 Azolla dapat bertahan hidup pada pH air 

berkisar 3,5-10, untuk pertumbuhan yang optimum 

kebutuhan pH media berkisar 4,5-7,0. Azolla tumbuh 

http://www.phytoimages.siu.edu/
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secara optimal apabila mendapat penyinaran penuh, 

penurunan pertumbuhan dapat terjadi cepat apabila 

tanaman berada di bawah naungan berat. Umumnya, 

Azolla membutuhkan penyinaran berkisar 25%-50% 

sinar matahari penuh untuk pertumbuhan normal. 

Suhu optimum untuk pertumbuhan semua Azolla 

pesies sekitar 25ºC, kecuali jenis A. mexicana yang 

suhu optimum untuk pertumbuhannya 30oC (Hasan 

dan Chakrabarti, 2009). Menurut Hove dan 

Baillonville (1987) kondisi standar untuk 

pertumbuhan Azolla antara lain suhu: 31-20oC, lama 

penyinaran: 14 jam/hari, intensitas cahaya: 170 ± 20 

μ/m2, kelembaban relatif: 55-65% dan pH 5.00 ± 0,4. 

Produksi Azolla pada kolam tanah dengan 

ukuran kolam (10,0 m x 1,5 m x 0,3 m) dengan 

kedalaman air 5-10 cm. Setiap kolam dimasukkan 

bibit dengan jumlah 6 kg/kolam. Pupuk yang 

digunakan adalah 50kg Super fosfat dan pestisida (1-

2 mg/l). Pemanenan dilakukan setiap satu minggu 

sekali dengan produksi sebesar 18-24 

kg/kolam/minggu, apabila dikonversikan akan 

menghasilkan satu ton Azolla setiap minggu dengan 

luas kolam sebesar 650 m2 (Hasan dan Chakrabarti, 

2009). 

 

2.3 Fermentasi dan Aspergillus oryzae 

  Proses fermentasi adalah suatu aktivitas 

mikroorganisme terhadap senyawa molekul organik 
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komplek seperti protein, karbohidrat, dan lemak yang 

mengubah senyawa-senyawa tersebut menjadi 

molekul-molekul yang lebih sederhana, mudah larut 

dan kecernaannya tinggi. Fermentasi dapat terjadi 

karena adanya aktivitas mikroba penyebab 

fermentasi pada substrat organik yang sesuai (Abun, 

2007). 

Beberapa jenis kapang yang sering 

dipergunakan untuk fermentasi adalah Aspergillus 

niger, Rhizopus oligosphorus (kapang tempe), 

Neurospora crassa (kapang oncom merah) dan lain-

lain. Selama proses fermentasi, kapang merubah 

senyawa-senyawa yang ada di dalam substrat untuk 

pertumbuhan dan pembentukan protein, sehingga 

produk fermentasi merupakan bahan pakan dengan 

kandungan protein yang lebih tinggi. Selain itu 

terjadi pula perombakan bahan-bahan yang kompleks 

menjadi lebih sederhana sehingga mudah dicerna dan 

diserap oleh ternak. Perombakan ini terjadi karena 

pada proses fermentasi, kapang memproduksi enzim. 

Keuntungan ganda diperoleh dari fermentasi limbah 

yaitu kandungan protein meningkat dan enzim yang 

diproduksi kapang membantu dalam kecernaan 

bahan (Rohmani, 2003). Supriyati (1998) 

menyatakan bahwa lama fermentasi 3 hari pada 

bungkil inti sawit dapat meningkatkan kadar protein 

kasar dan nilai kecernaan bahan kering secara in 

vitro dengan kehilangan bahan kering yang minimal. 
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Hal ini di tambahkan Mursyid (2005) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa fermentasi onggok 

dengan menggunakan Aspergillus oryzae dengan 

waktu inkubasi 72 jam menunjukkan adanya 

peningkatan protein. Aspergillus oryzae selama 

inkubasi memerlukan beberapa mikro nutrien untuk 

dapat tumbuh dengan maksimal, mikro nutrien yang 

digunakan antara lain : NPK, ZA, urea dan KCL. 

Dosis pemberian mikro nutrien 5 g KCl, 25 ZA, 15 g 

urea, dan 5 g NPK dalam 1 kg substrat (Nurhayati, 

2006). Menurut Chutmanop et al. (2008), 

menyatakan bahwa  aktivitas protease Aspergillus 

oryzae tertinggi (~1200 U g-1 BK) diperoleh pada 

substrat dedak gandum dan dedak padi dengan kadar 

air 50%, pH awal 7,5, dan suhu inkubasi 300 C. (Hoa 

and Hung, 2013) menyatakan bahwa kondisi optimal 

untuk Aspergillus oryzae memproduksi selulase, 

manase dan pektinase tertinggi (6,01 FPU /, GDS 

dan 139,56 U / GDS) adalah 67% dari kadar air, pH 

5,9, 330 C dalam inkubasi 71,8 jam.  

 

2.4. Kualitas Fisik Daging 

2.4.1. Water Holding Capacity 

 Water Holding Capacity (WHC) atau daya ikat 

air adalah kemampuan protein daging untuk 

mengikat air (Prayitno, Suryanto, dan Zuprizal. 

2010). Soeparno (2005) menjelaskan bahwa air yang 

terikat didalam otot dibagi menjadi tiga 
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kompartemen air, yaitu air yang terikat secara 

kimiawi oleh protein otot sebesar 4-5% sebagai 

lapisan monomolekuler pertama, yang kedua adalah 

air yang terikat agak lemah sebagai lapisan kedua 

dari molekuler air terhadap grup hidrofilik, sebesar 

kurang lebih 4%, lapisan ini akan terikat oleh protein 

apabila tekanan uap air meningkat, dan yang ketiga 

adalah molekul-molekul air bebas yang berada 

diantara molekul protein sebesar 10%. 

 Daya ikat air daging dipengaruhi oleh nilai pH, 

kandungan protein, dan karbohidrat daging, serta 

lemak intramuskuler. Tingginya nilai pH akhir 

daging yang disebabkan karena adanya glikogen 

dalam daging untuk dipecah serta titik isoelektrik 

protein daging yang tidak tercapai menyebabkan 

nilai WHC daging rendah (Lawrie, 2003). Menurut 

Young, Karlsson, dan Henckel (2004) menyatakan 

bahwa daya ikat air yang stabil berhubungan dengan 

tingkat keempukan daging saat dimasak, semakin 

tinggi daya ikat maka semakin baik kualitas daging 

yang akan meningkatkan nilai palatabilitas 

konsumen. 

 

2.4.2. Cooking Loss 

 Cooking loss atau susut masak merupakan berat 

daging yang hilang akibat pemasakkan atau 

pemanasan. Susut masak dapat dipengaruhi oleh nilai 

pH, panjang sakromer serabut otot, panjang 
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potongan serabut otot setatus kontraksi miofibril, 

ukuran dan berat sampel daging serta penampang 

melintang daging (Rosyidi, Susilo dan Muhbianto, 

2009). Soeparno (2005) menjelaskan bahwa cooking 

loss dipengaruhi oleh nilai pH, panjang sakromer 

serabut otot, panjang potongan serabut otot, panjang 

potongan serabut otot, status kontraksi miofibril, 

ukuran dan berat sampel daging dan penampang 

lintang daging. 

Lawrie (2003) menyatakan bahwa nilai susut 

masak daging yang normal adalah 1,5%-

54,5%.  Hamiyati, Sutomo, Rozi, Adnyono dan 

Drajat (2013) menyatakan bahwa nilai susut masak 

daging ayam pedaging dengan penambahan tepung 

kemangi dalam pakan berkisar antara 26,63-27,14%. 

Suryanto, dan Zuprizal (2010) menambahkan bahwa 

semakin kecil nilai susut masak pada daging maka 

jumlah air yang hilang dan nutrisi yang larut dalam 

air akan semakin sedikit, begitupun sebaliknya 

rendahnya nilai susut masak pada daging 

menunjukan bahwa daging tersebut memiliki kualitas 

yang lebih baik dibandingkan dengan daging yang 

memiliki susut masak yang lebih tinggi. Hal ini 

dikarenakan jumlah nutrien pada daging yang hilang 

semakin sedikit. 

2.4.3. Tenderness  

 Tenderness atau keempukan merupakan salah 

satu sifat penting yang akan menentukan kualitas 
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daging terhadap tingkat penerimaan konsumen. 

Keempukan dan tekstur daging dipengaruhi oleh 

antemortem dan postmortem. Faktor antemortem 

meliputi genetik, bangsa dan fisiologi, umur, 

manajemen pemeliharaan, jenis kelamin dan spesies, 

sedangkan postmortem dipengaruhi oleh penanganan 

dan penyimpanan daging setelah ternak dipotong 

(Soeparno, 2005). Aberle, Forrest, Mills, Hedryck, 

Judge, dan Merkel (2001) menambahkan bahwa 

keempukan daging dipengaruhi oleh jaringan ikat 

didalam otot. Otot yang lebih banyak digerakkan 

selama ternak masih hidup seperti otot Pectoralis 

profundus memiliki keempukan yang lebih kasar, 

sedangkan otot yang kurang digerakkan seperti otot 

Semitendinosus, Longissimus dorsi, dan Gluteus 

medius memiliki keempukan lebih rendah 

dibadingkan dengan otot yang teksturnya halus. 

 Waris (2000) menjelaskan bahwa tiga faktor 

utama yang mempengaruhi keempukan daging 

adalah panjang sakromer, jumlah ikatan silang 

jaringan ikat, serta tingkat perubahan proteolitik 

selama proses pelayuhan. Soeparno (2005) 

menyatakan bahwa nilai pH daging postmortem juga 

berpengaruh terhadap keempukan daging. Daging 

dengan pH tinggi memiliki keempukan yang lebih 

lunak daripada daging dengan pH rendah. 

Peningkatan pH ultimate daging dapat meningkatkan 

keempukan, serta daya ikat air. Lawrie and Ledward 
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(2006) menambahkan bahwa keempukan juga 

dipengaruhi oleh umur dan jenis kelamin. Semakin 

tua umur ternak maka keempukan daging yang 

dihasilkan akan semakin keras. Dan pada ternak 

jantan keempukan daging lebih keras dibandingkan 

dengan ternak betina. 

 Peregangan otot atau pencegahan terhadap 

pengerutan otot akan meningkatkan keempukan 

daging, karena panjang sakromer miofibril 

mengalami peningkatan (Soeparno, 2005). Lawrie 

(2003) menyatakan bahwa ternak yang banyak 

bergerak saat proses pemotongan menghasilkan 

daging yang alot. Hal ini dikarenakan pada saat 

proses rigormotis terjadi proses pemendekan otot, 

sehingga daging yang dihasilkan akan lebih alot. 

Suryati, Astawan, dan Wresdiyati (2004) 

menambahkan bahwa penyimpanan daging pada 

suhu dingin juga akan mempengaruhi keempukan 

daging karena pada suhu dingin mengakibatkan 

terjadinya pemendekan otot daging. 

 

2.4.4. pH 

 Nilai pH daging merupakan salah satu faktor 

yang akan menentukan kualitas fisik dari daging 

ayam. Daging ayam pedaging memiliki pH normal 

berkisar antara 5,96-6,07 (Van Laack, Liu, Smith and 

Loveday, 2000). Prayitno, Suryanto, dan Zuprizal 

(2010) menyatakan bahwa nilai pH daging ayam 
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pedaging yang ditambahkan ampas Virgin Coconut 

Oil dalam pakan berkisar antara 6,11-6,25. Hamiyati, 

Sutomo, Rozi, Adnyono dan Drajat (2013) 

menambahkan bahwa nilai pH daging ayam 

pedaging dengan penambahan tepung kemangi 

dalam pakan berkisar antara 6,18-6,27. 

 Nilai pH daging mempunyai hubungan yang 

erat dengan nilai WHC, keempukan cooking loos dan 

warna daging, semakin meningkatkan pH daging, 

maka akan mengakibatkan air yang sebelumnya 

sudah terikat dalam daging akan terlepas menjadi air 

bebas. Keberadaan air bebas yang tinggi ini akan 

mengakibatkan tingginya populasi bakteri di dalam 

daging yang selanjutmya akan mempengaruhi 

kualitas daging (Soeparno, 2005). Lawrie (2003) 

menambahkan bahwa pH merupakan salah satu 

faktor penting yang menentukan pertumbuhan 

bakteri, sehingga pH akhir daging merupakan hal 

yang penting dalam menentukan tingkat ketahanan 

daging dari proses pembusukan. Hampir semua 

bakteri dapat tumbuh optimal pada pH semkitar 7 

dan tidak dapat tumbuh pada pH di bawah 4 atau di 

atas 9. 

 Faktor yang mempengaruhi penurunan pH 

postmortem dapat dibagi menjadi dua kelompok 

yaitu faktor ektrinsik dan intrinsik. Faktor intrinsik 

antara lain spesies, tipe otot, dan variebilitas diantara 

ternak, sedangkan faktor ektrinsik antara lain adalah 
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temperatur lingkungan, pemberian bahan additive 

dan stress sebelum pemotongan (Soeparno, 2005). 

Suryanata, Djunaidi, dan Natsir (2014) 

menambahkan bahwa perubahan nilai pH daging 

setelah proses pemotongan diakibatkan oleh 

kandungan asam laktat dalam otot dan glikogen serta 

penanganan yang dilakukan sebelum ternak 

disembelih. 

 

2.4.5. Warna 

 Warna merupakan salah satu atribut yang 

menentukan kualitas sensoris dari daging dan akan 

mempengaruhi tingkat penerimaan konsumen 

terhadap produk daging khususnya daging unggas 

(Qiao, Fletcher, Smith, and Northcutt, 2001). 

Afrianti, Dwiloka, dan Setiani (2013) menjelaskan 

bahwa warna adalah sifat suatu produk yang paling 

menarik perhatian kosumen dan cepat pula 

memberikan kesan yang disukai atau tidak disukai 

terhadap suatu produk 

 Menurut Soeparno (2005) warna daging 

dapat diukur dengan notasi atau dimensi warna 

tristimulus. Afrianti, Dwiloka, dan Setiani (2013) 

menjelaskan bahwa daging ayam pedaging segar 

memiliki warna putih kekuningan. Warna ini 

diakibatkan oleh adanya provitamin A pada lemak 

daging dan pigmen oksimioglobin. Lawrie (2003) 

menambahkan bahwa pigmen oksimioglobin 
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merupakan pigmen penting yang tedapat pada daging 

segar. Pigmen oksimioglobin hanya dapat ditemukan 

dipermukaan daging saja dan menggambarkan warna 

yang diinginkan oleh konsumen, sedangkan pigmen 

warna pada daging yang dipotong dengan 

pengeluaran darah yang tidak sempurna diakibatkan 

oleh pigmen hemoglobin. 

Menurut Lawrie (2003) warna daging 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pakan, 

spesies, bangsa, umur, jenis kelamin, stress (tingkat 

aktivitas dan tipe otot), pH dan oksigen. Faktor-

faktor tersebut dapat mempengaruhi penentu utama 

warna daging yaitu konsentrasi  pigmen daging 

mioglobin. Tipe molekul mioglobin, status kimia 

mioglobin, dan kondisi kimia serta fisik komponen 

lain dalam daging mempunyai peranan besar dalam 

menentukan warna daging. (Soeparno, 2005) 

menjelaskan bahwa perbedaan warna permukaan 

daging, disebabkan oleh status kimia molekul  

mioglobin. Bentuk kimia warna daging segar yang di 

inginkan oleh konsumen adalah merah terang 

oksimioglobin. Bentuk daging sapi yang baik adalah 

berwarna merah terang, mengkilap tidak pucat dan 

tidak kotor. Mioglobin merupakan pigmen berwarna 

merah keunguan yang menentukan daging segar. 

Mioglobin dapat mengalami perubahan bentuk akibat 

berbagai reaksi kimia bila terkena udara, pigmen 
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mioglobin akan teroksidasi menjadi oksimioglobin 

yang mengeluarkan warna merah terang.  

Oksidasi lebih lanjut dari oksimioglobin akan 

menghasilkan pigmen metmioglobin yang berwarna 

coklat. 

 

2.4.6. Meat Bone Ratio 

 Meat bone ratio adalah parameter untuk 

memperkirakan kualitas karkas pada ternak kecil 

seperti ayam, itik, kelinci dan ternak kecil lainnya. 

(Rosalie, Dojan, dan Savu, 2007). Secara fisik ayam 

broiler memiliki warna dominan putih, pertumbuhan 

cepat, mempunyai karakteristik daging yang baik 

seperti bagian dada yang lebar, bentuk badan yang 

dalam dan hasil daging yang banyak (Ensminger, 

Oldfield dan Eeinmann. 1992). Menurut Sudaryono 

(2005) menyatakan bahwa berat tulang ayam betina 

lebih tinggi dari jantan. 

 Menurut Soeparno (2005), pertumbuhan 

adalah perubahan ukuran yang meliputi perubahan 

berat hidup, bentuk dan komposisi tubuh termasuk 

perubahan komponen tubuh seperti otot, lemak, 

tulang dan organ. Faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan dibedakan menjadi dua yaitu faktor 

lingkungan seperti iklim, nutrisi kesehatan, 

manajemen, dan faktor genetik seperti bangsa, umur 

dan jenis kelamin.  
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 Perubahan pertumbuhan komponen karkas 

akan terjadi setelah umur dewasa tercapai, karena 

pada saat itu tulang sudah mulai stabil dan lemak 

tubuh akan cepat meningkat. Peningkatan persentase 

daging dan lemak karkas merupakan kompensasi dari 

penurunan persentase tulang karkas (Haryoko dan 

Warsiti, 2005). Menurut Cunningham dan Acker 

(2001) menyatakan bahwa persentase daging dan 

tulang pada ternak muda relatif tinggi dan persentase 

lemak karkasnya rendah, sebaliknya pada ternak 

yang lebih tua persentase lemak lebih tinggi tetapi 

persentase daging dan tulang lebih rendah. Menurut 

Sudaryono (2005) menyatakan bahwa perbandingan 

daging tulang karkas meningkat seiring dengan 

peningkatan tingkat protein ransum. Aberle, Forest, 

Hedrick, Judge dan Merkel (2001) menyatakan 

bahwa semakin tinggi nilai meat bone ratio 

menunjukkan bahwa kualitas karkas semakin baik, 

karena meat bone ratio dapat menggambarkan tinggi 

rendahnya hasil daging dan tulang dari karkas. Meat 

bone ratio yang tinggi menunjukkan bahwa hasil 

daging dari karkas lebih tinggi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan selama 35 hari 

yaitu pada tanggal 5 Mei 2015 sampai 10 Juni 2015 

di kandang milik Bapak Sugiono Sumber Sekar, 

Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Analisa bahan 

pakan dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak, Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya. Pengukuran pH, cooking loss, water-

holding capacity dilaksanakan di Laboratorium 

Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan dan 

pengukuran nilai keempukan dan warna daging 

dilaksanakan di Laboratorium Pengujian Mutu dan 

Keamanan Pangan Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Ternak 

 Pada penelitin ini menggunakan ayam 

pedaging strain Lohman MB 202 Platinum 

diproduksi oleh PT. Multibreeder Adirama Indonesia 

yang berumur 21 hari yang tidak dibedakan jenis 

kelamin (unsexed) berjumlah 75 ekor. Dengan rata-

rata bobot 933,39 g ± 74,85 dan nilai KK sebesar 

8,019%. Bobot badan ayam pedaging umur 21 hari 

yang digunakan dalam penelitian pada Lampiran 7. 
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3.2.2 Pakan 

Pakan yang digunakan untuk percobaan ini 

disusun sesuai dengan kebutuhan  nutrisi ayam 

pedaging periode starter dan finisher. Pakan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pakan 

jadi (BR1) produksi PT. Japfa Comfeed Indonesia 

Tbk untuk ayam umur 1-20 hari (Starter). Pakan 

ayam periode finisher umur 21 hari sampai panen 

adalah pakan basal menggunakan campuran 

konsentrat, jagung dan bekatul serta pakan perlakuan 

dengan penggunaan tepung daun Azolla pinnata 

terfermentasi dalam pakan ayam pedaging. 

Kandungan zat makanan pakan dan susunan ransum 

pakan fase finisher dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3.  

 

Tabel 2. Kandungan nutrisi bahan pakan penelitian 

Bahan Pakan EM 

(Kkal/Kg) 
SK (%) PK (%) LK (%) 

 

Pakan jadi BR – 1a 3000 6 21 6 

Jagungb 3370 2 8,6 3,9 

Konsentratb 2300 4,96 42,96 6,24 

Bekatulc 2860 3 12 12 

Tepung Azolla pinnatad 1648* 12,7 21,62 2,91 

Minyake 8600   100 

Ket: a: Label pakan complete feed BR1, b: Hasil Analisa 

Laboratorium Bagian Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan (2015), c: Wahju 

2004, d: Hasil Analisa Laboratorium Bagian 

Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan 
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(2014), e: National Requirement Council (1986). 

*ME menggunakan perhitungan 70% dari GE 

(Patrick and Schaible, 1990). 

 

Tabel 3. Komposisi dan kandungan zat makanan pakan 

perlakuan (Fase finisher) 

 

Bahan pakan 

Perlakuan pakan (%) 

PO P1 P2    P3  P4 
Jagung 60 58,9 57,9 57,9 56,3 
Konsentrat 32,9 32,3 31,4 30,8 30,1 
Bekatul 6,4 4,9 4,3 1,9 1,1 
T. Azolla pinnata 0 2,5 5 7,5 10 
Minyak kelapa 0,7 1,4 1,5 1,9 2,5 
Total  100 100 100 100 100 
Kandungan zat makanan  

Energi Metabolis 

(Kkal/kg) 

   3021,94 3029,57 3007,81 3000,97 3000,87 

Proteinkasar (%)  20,06 20,07 20,06 20,06 20,06 

Serat kasar (%) 3,02 3,23 3,45 3,65 3,86 

Lemak kasar (%) 5,86 6,37 6,37 6,53 6,99 

Sumber: * Perhitungan hasil estimasi menjadi ME 

 

3.2.3 Tepung Daun Paku Air (Azolla pinnata) 

 Tanaman Azolla pinnata yang digunakan 

diperoleh dari Desa Sumber Sari Kecamatan 

Udanawu Kabupaten Blitar dan kapang Aspergillus 

oryzae (mengandung 2,5 x 109  sel per gram) sebagai 

inokulum (CV. Makmur Sejati Perum, Griyashanta 

Malang). Dosis starter yang digunakan mengacu 

pada penelitian Nurhayati, Sjofjan, dan Koentjoko 

(2006) yaitu sebanyak 6 g per kg substrat yang 
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dicampur dengan molases  4 g. Proses fermentasi 

dilakukan pada masing-masing substrat dengan cara 

sebagai berikut: 

1. Daun tepung Azolla pinnata ditimbang sesuai 

kebutuhan, dan kemudian 

2. Substrat yang telah dingin diberi larutan 

campuran mikro nutrien dengan dosis: 5 g 

KCl, 25 ZA, 15 g urea, dan 5 g NPK, 

selanjutnya diberi Aspergillus oryzae 

sebanyak 6 g per kg substrat yang dicampur 

dengan molasis  4 g; 

3. Selanjutnya substrat ditempatkan pada 

tampah dengan ketebalan 2-3 cm dan ditutup 

dengan kain kantong terigu. Fermentasi 

dilakukan selama 3-5 hari. Proses fermentasi 

yang berhasil ditandai dengan tumbuhnya 

miselia kapang yang berwarna putih sedikit 

keabuan dan merata serta kelihatan kompak 

di seluruh permukaan substrat 

4. Substrat yang terfermentasi sempurna 

kemudian dipanen, dikeringkan, dan digiling 

untuk selanjutnya dianalisis kandungan 

nutrisinya 
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Gambar 3. Diagram pembuatan tepung daun     

Azolla Pinnata 

 

Azolla pinnata 

Tiriskan 

Azolla dipisahkan dari akar 

Daun dan batang Azolla pinnata Akar 

Cuci dan bersihkan  

Sterilisasi 110oC selama 15 menit 

Pendinginan 

Inokulasi substrat Aspergillus oryzae  

Inkubasi 72 jam (3 hari) 

Panen dan pengeringan 

Penggilingan  

Tepung Azolla pinnata terfermentasi 



38 
 

3.2.4 Kandang dan Peralatan 

Kandang yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kandang sistem litter dengan menggunakan 

sekam. Kandang bersekat sebanyak 25 petak dengan 

ukuran 70 x 80 x 70 cm. Kandang terbuat dari bambu 

dan kayu, serta atap terbuat dari asbes dengan alas 

tanah, dindingnya terbuat dari batu bata. Pada masa 

brooding menggunakan empat buah lampu pijar 60 

Watt. Setiap petak kandang ditempati 3 ekor ayam 

pedaging dan dilengkapi dengan tempat pakan, 

minum, alas sekam dan lampu 25 Watt yang 

berfungsi sebagai pemanas dan penerangan. 

Pengukuran suhu dan kelembapan dapat dilihat pada 

Lampiran 6. Bahan dan peralatan yang digunakan 

dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Empat buah lampu pijar 60 Watt sebagai alat 

pemanas (brooder) dari umur 1 hingga 18 hari 

2. Lampu listrik 25 Watt berjumlah 5 – 10 buah 

sebagai penerangan setelah masa brooder 

ditempatkan antara petak kandang 

3. Peralatan yang digunakan selama penelitian 

adalah timbangan digital, koran, tempat pakan 

dan minum, termometer, pH meter, hygrometer, 

plastik, gunting, isolasi, pisau, dan baskom. 

4. Bahan kimia dan alat yang digunakan untuk uji 

laboratorium seperti análisis proksimat tepung 

daun paku air. 
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5. Peralatan kebersihan seperti desinfektan, sapu, 

lap, dan ember. 

6. Peralatan untuk pemotongan ayam seperti pisau 

potong dan pisau bedah, kompor dan serta bak. 

 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah percobaan lapang dengan 

rancangan acak lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan 

dan masing masing perlakuan diulang 5 kali, 

sehingga terdapat 25 unit percobaan, setiap 1 unit 

percobaan terdiri dari 3 ekor ayam pedaging. Total 

ayam pedaging yang digunakan sebanyak 75 ekor. 

 Perlakuan yang diberikan untuk percobaan ini 

adalah penggunaan daun tepung Azolla pinnata 

dilakukan pada 4 level penggunaan. Perlakuan 

penggunaan pakan yang diberikan untuk penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

P0= Pakan basal tanpa penggunaan tepung Azolla 

pinnata (kontrol) 

P1= Pakan basal dengan penggunaan tepung daun 

Azolla pinnata terfermentasi 2,5%  

P2= Pakan basal dengan penggunaan tepung daun 

Azolla pinnata terfermentasi 5 % 

P3= Pakan basal dengan penggunaan tepung daun 

Azolla pinnata terfermentasi 7,5 % 

P4= Pakan basal dengan penggunaan tepung daun 

Azolla pinnata terfermentasi 10 % 
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Tata letak kandang penelitian 

Pengacakan kandang perlakuan dalam 

penelitian pada setiap unit percobaan harus memiliki 

peluang yang sama untuk diberi perlakuan tertentu 

atau obyektif dalam penempatannya. Adapun tata 

letak kandang penelitian dapat pada Gambar 4 

berikut ini. 

 

P0U5 P2U1 P4U4 P2U3 P4U3 

P1U1 P4U1 P3U1 P0U3 P3U4 

P0U1 P3U2 P1U3 P4U2 P0U2 

P1U5 P4U5 P2U2 P0U4 P1U2 

P2U4 P1U4 P3U3 P2U5 P4U2 

 

Gambar 4. Tata letak kandang penelitian 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

a. Tahap persiapan sanitasi kandang 

Persiapan yang dilakukan sebelum 

melaksanan chick in adalah pembersihan 

kandang dan sanitasi. Pembersihan dimulai 

dengan pengeluaran sisa kotoran yang berada di 

dalam kandang, setelah kandang dibersihkan 

langkah selanjutnya yakni mencuci kandang 

dengan air detergen. Kandang dicuci hamakan 

dengan menggunkan formalin, takaran yang 

digunkakan adalah 10 ml dalam 5 liter air. 

Pengapuran lantai dilakukan agar 
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mikroorganisme tidak dapat hidup, dosis 

pengapuran adalah 150 g/m2. 

 

b. Mempersiapkan Kandang dan Peralatannya. 

Tahap ini kegiatan yang dilakukan 

adalah menyiapkan peralatan kandang untuk 

DOC yang terdiri dari lampu 25 Watt, penyekat, 

litter (sekam), chick guard, thermometer, 

hygrometer dan tempat pakan. Persiapan 

kandang brooding dimulai dengan pemasangan 

chick guard seluas 2 m2, kemudian pemasangan 

litter dengan ketebalan 7 cm dan pemberian alas 

menggunakan koran bekas. Pemberian tirai pada 

seluruh ruang kandang agar udara tidak masuk 

dalam kandang. Lampu 25 Watt dipasangkan 

pada tempat brooding fungsi lampu sebagai 

penghangat sekaligus penerangan. Tempat 

pakan dan tempat minum ditempatkan pada 

sekeliling chick guard. Memberikan kode pada 

masing-masing kandang sesuai dengan 

perlakuan. 

c. Persiapan DOC 

Persiapan DOC diawali dengan 

pemberian sekam serat dilapisi koran di bawah 

lampu 60 Watt sebanyak 4 buah. Lampu 

dinyalakan ± 12 jam sebelum DOC dimasukkan 

dalam kandang brooding. DOC dikeluarkan dari 

box kemudian ditimbang dan dimasukkan ke 
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dalam kandang. Pakan diberikan dengan cara 

ditaburkan di atas koran atau tempat pakan 

indukan. Pakan basal tanpa perlakuan diberikan 

saat umur 0-14 hari dan pergantian air minum 

secara ad-libitum 

d. Pemeliharan Minggu 1 

DOC ditimbang untuk mengetahui bobot 

badan awal. Pakan basal pada chick feeder dan 

pemberian air minum diberikan secara ad 

libitum. Lampu dinyalakan selama 24 jam 

sampai ayam berumur satu minggu dengan 

mencatat suhu dalam kandang secara rutin. Suhu 

dan kelembapan kandang selama penelitian 

dapat dilihat pada Lampiran 6. 

e. Pemeliharaan minggu II 

Lampu dimatikan pada siang hari dan 

dinyalakan pada malam hari. Tempat pakan dan 

air minum dengan cara digantung. Vaksin 

gumboro diberikan pada hari ke-10, selanjutnya 

ayam ditimbang untuk mengetahui pertumbuhan 

bobot badan sebelum dilakukan perlakuan. Pada 

akhir minggu ke 2 ayam dibagi dalam setiap 

petak kandang dengan kuantitas 3 ekor ayam 

pedaging. 

f. Pemeliharaan minggu ke III  

Lampu hanya dinyalakan pada malam 

hari. Tirai setiap pagi dibuka dan ditutup pada 

setiap sore hari. Ayam ditimbang untuk 
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mengetahui pertumbuhan bobot badan setiap 

minggu dan untuk mengetahui KK ayam 

sebelum diberikan perlakuan. KK ayam 

penelitian dapat dilihat pada Lampiran 2. Sisa 

pakan ditimbang untuk mengetahui konsumsi 

pakan setiap minggu. Vaksin ND II diberikan 

pada hari ke -21 melalui air minum. Pada 

minggu ketiga ayam mulai diberikan pakan 

perlakuan hingga panen. 

g. Pemeliharan Minggu IV dan V 

Lampu hanya dinyalakan pada malam 

hari. Tirai setiap pagi dibuka dan ditutup pada 

setiap sore hari. Ayam ditimbang untuk 

mengetahui pertambahan bobot badan. Pakan 

dan minum diberikan secara ad libitum. Sisa 

pakan ditimbang untuk mengetahui konsumsi 

pkan selama 5 minggu. 

h. Tahap pemotongan 

Ketika ayam pedaging mencapai umur 

panen (35 hari) dilakukan penimbangan bobot 

badan akhir pada setiap petak kandang 

perlakuan dan ulangannya, kemudian dihitung 

rata-rata bobot badan. Hasil rata-rata bobot 

badan akhir ayam dijadikan sebagai penentu 

ayam yang akan dipotong. Ayam yang memiliki 

badan mendekati rata-rata dipotong, 

pemotongan dilakukan pada bagaian leher 

dengan cara memotong esofagus, pembuluh 
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darah vena jugularis, trakea dan arteri 

karotidae. Setelah dipotong ayam 

dibiarkan dalam kondisi kepala berada di bawah 

selama 2 sampai 3 menit yang bertujuan agar 

darah dapat keluar dengan cepat dan sempurna. 

Ayam yang sudah dipotong selanjutnya 

direndam dalam air panas selama kurang lebih 2 

menit kemudian dilakukan pencabutan bulu 

dengan cara manual menggunakan tangan. 

Perendaman dengan air panas bertujuan untuk 

mempermudah proses pencabutan bulu, 

kemudian diambil irisan daging dadanya dan 

ditimbang ratio daging-tulang bagian dada tanpa 

sayap tanpa paha. 

i. Koleksi data. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilaksanakan setelah pemeliharaan ayam 

pedaging berumur 35 hari, selanjutnya 

dilakukan analisa untuk memperoleh data 

melalui uji laboratorium yang terdiri dari: 

1. Pengukuran WHC (Water Holding 

Capacity) 

2. Pengukuran susut masak (Cooking Loss) 

3. Pengukuran keempukan (Tenderness) 

4. pH 

5. Warna 

6. Meat Bone Ratio bagian dada tanpa paha 

tanpa sayap, persentase daging dada, 
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persentase tulang dada, persentase daging 

punggung, dan persetase tulang punggung 

ayam pedaging 

 

3.5 Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini 

adalah kualitas fisik daging meliputi WHC (water 

holding capacity), susut masak (cooking loss), 

keempukan (tenderness), pH, warna dan meat bone 

ratio. Pengujian sampel yang digunakan pada 

penelitian ini adalah: 

1. Pengujian water holding capacity (WHC) 

menggunakan metode AOAC, (1995) 

2. Pengujian cooking loss menggunakan metode 

AOAC, (1995) 

3. Pengujian keempukan (tenderness) 

menggunakan alat Tensile Strength 

Instrument berdasarkan metode Cuq, et al., 

(1996). 

4. Pengujian pH menggunakan metode AOAC, 

(1995) 

5. Pengujian warna (colour) menggunakan 

Chromatometer Minolta Colour Reader 

dengan metode sistem Hunter/L*, a*, b* 

berdasarkan Weaver, (1996). 

6. Meat Bone Rasio 

Pada perhitungan rasio tulang daging 

broiler atau yang disebut meat bone ratio 
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dada tanpa sayap tanpa paha, terbagi atas 

irisan karkas komersil bagian (dada dan 

punggung). Dengan memisahan antara tulang 

dan daging (bonning), kemudian dilakukan 

penimbangan berat tulang dan berat daging, 

setelah mendapatkan data selanjutnya untuk 

mengetahui perbandingan antara bobot tulang 

dan daging ayam pedaging dihitung 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

  

Persentase Meat Bone Ratio 

 
 

Persentase Daging  

 
 

Persentase Tulang 

 
 

Persentase karkas Dada + Punggung  
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3.6 Analisa Statistik 

 Data yang diperoleh akan ditabulasi dengan 

program Microsoft Excel, selanjutnya dianalisis 

menggunakan analisis ragam (ANOVA) dari 

rancangan acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 

perlakuan dan 5 ulangan. Apabila terjadi pengaruh 

perlakuan maka dilanujutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan’s. Variabel yang diamati meliputi: 

water-holding capacity (WHC), susut masak 

(cooking loss), keempukan (tenderness), pH dan 

meat bone ratio.  

Berdasarkan Steel dan Torrie (1993). Model 

matematika dari rancangan acak lengkap (RAL) 

adalah sebagai berikut : 

 

Yij = μ + τi + Єij 

 

Keterangan : 

Yij  =  nilai pengamatan pada perlakuan ke-i ulangan 

ke-j 

Μ   =   nilai tengah umum 

τi    =  pengaruh perlakuan ke-i 

Єij  = kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke-

i ulangan ke-j 

i     = 1, 2, 3, 4, 5 

j     = 1, 2, 3, 4, 5 
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3.7 Batasan Istilah 

1. Meat bone ratio : Merupakan suatu parameter 

untuk memperkirakan kualitas 

karkas pada ternak kecil seperti 

ayam, itik, kelinci dan ternak 

kecil lainnya. Digunakan untuk 

mengetahui perbandingan antara 

persentase daging dan tulang. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Suhu dan kelembapan dalam kandang selama 

penelitian diperlihatkan pada Lampiran 6. Rata-rata 

suhu dan kelembapan dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Rata-rata nilai suhu dan kelembapan 

kandang (%) 

 Pagi Siang Malam 

Suhu (oC) 22 29 26 

Kelembapan (%) 80 75 74 

   

 Kandang penelitian terletak di Desa Sumber 

Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. berada 

di ketinggian 768 m di atas permukaan laut. Rata-

rata suhu kandang selama penelitian pada Tabel 4 

sesuai dengan kebutuhan suhu lingkungan ayam 

pedaging yaitu pada umur satu hingga dua minggu 

memerlukan suhu lingkungan 32-35oC, dan pada 

umur tiga hingga enam minggu memerlukan suhu 

20-27oC untuk bisa tumbuh secara optimal 

(Kuczynski, 2002). Kelembapan yang dibutuhkan 

ayam pedaging adalah 60-70%, akan tetapi pada 

kelembapan kandang selama penelitian yang 

cenderung lebih tinggi ayam pedaging masih bisa 

tumbuh dengan optimal. 
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 Hasil penelitian dengan penggunaan tepung 

daun paku air (Azolla pinnata) dalam pakan terhadap 

kualitas fisik daging ayam pedaging ayam yang 

meliputi water-holding capacity (WHC), keempukan 

(tenderness), warna, dan cooking loss secara lengkap 

dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Rata-rata nilai water holding capacity 

(WHC), susut masak (cooking loss), 

keempukan (tenderness), pH, warna. 

 
 

Variabel 

Perlakuan 

(Rata-rata ± SD) 

P0 P1 P2 P3 P4 
WHC (%) 33,46 ± 3,24 29,7 ± 5,58 31,04 ± 6,23 31,36±2,93 26,63 ± 1,23 

pH 5,69 ± 0,32 5,66 ± 0,32 5,68 ± 0,34 5,72 ± 0,35 5,87 ± 0,38 
Cooking Loss 40,38 ± 1,28 40,92 ± 2,04 41,87 ± 3,21 42,16 ± 3,04 40,9 ± 2,05 
keempukan (N) 13,48 ± 1,83 11,62 ± 1,83 13,26 ± 4,54 12,02 ± 3,60 12,86 ± 4,01 

L* 42,58 ± 3,59 44,22 ± 0,83 42,98 ± 1,83 41,8 ± 1,95 43,56 ± 0,44 
a* 10,32 ± 1,01a 11,16 ± 1,05ab 11,66 ± 0,85ab 12,54 ± 0,73b 11,86 ± 1,19ab 
b* 13,64 ± 2,31 14,2 ± 2,21 13,9 ± 1,58 13,6 ± 2,23 14,14 ± 1,28 

 

Keterangan: L*) Kecerahan, a*): Warna Kemerahan, 

b*): Warna Kekuningan Notasi 

superskrip huruf kecil yang berbeda pada 

baris yang sama menunjukan perbedaan 

yang nyata (P < 0,05)  

 

4.1. Nilai Water Holding Capacity Daging 

 Pengaruh perlakuan terhadap nilai WHC daging 

ayam pedaging dapat dilihat pada Tabel 5. Perlakuan 

yang menghasilkan daging ayam dengan nilai WHC 
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dari yang tertinggi secara berurutan selama penelitian 

adalah perlakuan P0 (33,46  ± 3,24), P3 (31,36  ± 

2,93), P2 (31,04  ± 6,23), P1 (29,7  ± 5,58), dan  P4 

(26,63 ± 1,23)%. Untuk mengetahui pengaruh 

perlakuan terhadap kualitas fisik daging ayam 

pedaging maka dilakukan analisis statistik. 

 Hasil analisis statistik Lampiran 9. Menunjukan 

bahwa pengaruh perlakuan memberikan perbedaan 

yang tidak nyata (P >0,05) terhadap nilai WHC 

daging ayam pedaging. Secara umum nilai WHC 

daging ayam pedaging berkisar 25-38% (Hartono, 

Iriyanti, dan Santoso, 2013). Sehingga meskipun 

tidak memberikan pengaruh yang nyata nilai WHC 

daging hasil penelitian masih sesuai dengan rata-rata 

nilai WHC daging ayam pedaging secara umum. 

Soeparno (2005) menjelaskan bahwa faktor yang 

mempengaruhi nilai WHC oleh protein daging 

adalah pH, stress, bangsa, pembentukan akto-miosin 

(rigormortis), temperatur, kelembapan, pelayuhan 

karkas, angin, tipe, fungsi, dan lokasi otot, spesies 

umur, pakan, serata lemak intramuskuler. 

 Nilai WHC daging hasil penelitian yang berkisar 

antara 26,63-33,46% lebih rendah apabila 

dibandingkan dengan nilai WHC daging dengan 

penambahan tepung daun kemangi dalam pakan 

yaitu berkisar antara 48,36-50,96% (Hamiyati, 

Sutomo, Rozi, Adnyono dan Drajat (2013). 

Rendahnya nilai WHC daging dengan penambahan 
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tepung daun paku air dalam pakan dikarenakan 

kandungan protein tinggi dan rendahnya lemak 

sedangkan kandungan serat kasar tinggi. Tingginya 

kandungan serat kasar dalam daun paku air 

menyebabkan daya cerna pakan yang diberikan 

semakin berkurang sehingga zat makanan yang 

terkandung dalam pakan tidak terserap secara 

sempurna oleh ternak. Sehingga menjadikan 

penurunan nilai WHC. (Hamiyati, Sutomo, Rozi, 

Adnyono dan Drajat (2013) menyatakan bahwa 

perbedaan nilai WHC dipengaruhi oleh kandungan 

protein dan karbohidrat daging. Hamm (1981) 

disitasi oleh Hartono, Iriyanti, dan Santoso, (2013) 

menambahkan bahwa perubahan daya ikat air daging 

disebabkan oleh ion-ion yang diikat oleh protein 

daging. Penurunan daya ikat air disebabkan oleh 

akumulasi asam laktat yang menyebabkan rusaknya 

protein miofibril dan diikuti dengan hilangnya 

kemampuan protein untuk mengikat air. Kandungan 

protein daging yang tinggi akan diikuti dengan 

tingginya daya mengikat air. 

 Rendahnya kandungan lemak pada tepung daun 

paku air menyebabkan rendahnya nilai WHC daging 

ayam pedaging yang dihasilkan. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Rosyidi, Susilo dan Muhbianto 

(2009) yang menyatakan bahwa otot dengan kadar 

lemak tinggi akan mempunyai nilai WHC yang 

tinggi, dan sebaliknya apabila kadar lemak rendah 
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maka nilai WHC juga menurun. Rosyidi, Susilo dan 

Muhbianto (2009) menambahkan bahwa hubungan 

antara lemak intrmuskuler dengan daya ikat air 

adalah lemak intramuscular melonggarkan 

mikrostruktur daging, sehingga memberikan lebih 

banyak kesempatan kepada protein daging untuk 

mengikat air. Daya ikat air yang stabil berpengaruh 

pada tingkat keempukan daging saat dimasak, 

sehingga semakin tinggi daya ikat air akan semakin 

baik kualitas daging dan dapat meberikan pengaruh 

baik pada nilai palatabilitas konsumen. 

 Besar kecilnya kemampuan daging dalam 

mengikat air juga dipengaruhi oleh pH daging. Nilai 

pH daging berbanding lurus dengan daya ikat air, 

semakin tinggi nilai pH daging maka semakin besar 

pula kemampuan daging untuk mengikat air dan 

begitupula sebaliknya, semakin rendah nilai pH 

daging maka daya ikat air juga semakin menurun. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Lawrie (2003) 

bahwa laju penurunan pH daging postmortem 

merupakan penentu utama daya ikat air. Semakin 

tinggi nilai pH daging maka nilai daya ikat air juga 

semakin meningkat. Warris (2000) menambahkan 

bahwa nial pH daging berpengaruh pada keempukan 

daging dalam mengikat air. Nilai pH yang tinggi 

membuat struktur protein lebih longgar dan hal ini 

menyebabkan longgarnya struktur serat daging, 

sehingga daging mampu mengikat air lebih banyak. 
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Sebaliknya apabila nilai pH rendah, struktur serat 

daging akan mengkerut dan menyebabkan penekanan 

air untuk keluar dari daging menjadi lebih besar 

sehingga daging tidak mampu mengikat air lebih 

baik, artinya daya ikat air menjadi rendah. 

 

4.2. Nilai pH Daging 

 Pengaruh perlakuan terhadap nilai pH daging 

ayam pedaging dapat dilihat pada Tabel 5 perlakuan 

yang menghasilkan daging ayam pedaging dengan 

pH dari yang tertinggi secara berurutan selama 

penelitian adalah perlakuan P4 (5,87 ± 0,38), P3 

(5,72 ± 0,35), P0 (5,69 ± 0,32), P2 (5,68 ± 0,34), P1 

(5,66 ± 0,32), untuk mengetahui pengaruh perlakuan 

terhadap nilai pH daging ayam pedaging maka 

dilakukan analisis setatistik. 

 Hasil analisis statistik Lampiran 10 menunjukan 

bahwa pengaruh perlakuan memberikan perbedaan 

yang tidak nyata (P>0,05) terhadap nilai pH daging 

ayam pedaging. Hal ini dikarenakan penggunaan 

tepung daun paku air dalam pakan tidak banyak 

memberikan perbedaan pada kandungan nutrisi 

setiap pakan perlakuan sehingga menhasilkan nilai 

pH daging yang relative sama. Perbedaan yang tidak 

nyata pada nilai pH daging hasil penelitian juga 

disebabkan karena perlakuan sebelum dan setelah 

pemotongan serta spesies dan umur ternak yang 

sama. Nilai pH daging hasil penelitian sesuai dengan 
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nilai pH daging secara umum yaitu berkisar antara 

5,66-5,87. Soeparno (2005) menjelaskan bahwa pH 

ultimat daging adalah 5,5-5,8, pH ultimat daging 

merupakan pH setelah glikogen habis dan proses 

glikolisis berhenti. Faktor yang mempengaruhi laju 

dan penurunan pH daging dibagi menjadi dua 

kelompok, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. 

Faktor intrinsik antara lain spesies, tipe otot, dan 

veriabilitas diantara ternak, sedangkan faktor 

ektrinsik antara lain adalah temperatur lingkungan, 

pakan dan tingkat stress sebelum ternak dipotong. 

Nilai pH daging akan menentukan mutu keamanan 

daging untuk dikonsumsi karena pH merupakan 

salah satu faktor penting yang menetukan 

pertumbuhan bakteri. Hampir semua bakteri dapat 

tumbuh optimal pada pH sekitar 7 dan tidak dapat 

tumbuh pada pH dibawah 4 atau di atas 9. Perubahan 

nilai pH daging setelah dipotong disebabkan karena 

terjadinya perubahan biokimia konversi otot menjadi 

daging. Tidak adanya darah setelah hewan dipotong 

menyebabkan penyediaan oksigen ke otak berhenti 

dan tidak ada lagi glikogen dalam otot sehingga hasil 

sisa metabolisme tidak dapat dikeluarkan dari otot 

dan mulai terjadi perubahan pada otot menjadi 

daging meliputi perubahan suhu, perubahan pH dan 

terjadinya proses rigormortis. 

 Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa nilai pH 

daging dengan pakan perlakuan 10% cenderung lebih 
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tinggi, nilai pH daging dengan pakan perlakuan 

berkisar antara 5,66-5,87 sedangkan dengan 

penggunaan tepung daun paku air sebanyak 10% 

nilai pH daging adalah 5,87. Hal ini disebabkan 

adanya kandungan protein yang tinggi dalam tepung 

daun paku air yang berfungsi sebagai anti bakteri 

pathogen akan tetapi meningkatkan bakteri non 

pathogen seperti bakteri asam laktat sehingga 

menjadikan tingginya bakteri asam laktat dalam 

daging ayam pedaging. Lawrie (2003) menjelaskan 

bahwa produksi asam laktat merupakan faktor utama 

yang menyebabkan penurunan pH selama proses 

glikolisis paska mati. 

Setelah ternak mati terjadi proses glikolisis secara 

anaerobik yaitu koversi glikolisis secara anaerobik 

yaitu proses konversi glikogen menjadi asam piruvat 

yang kemudian akan menghasilkan asam laktat. 

Lawrie (2003) menyatakan bahwa besarnya 

timbunan asam laktat pada daging tergantung pada 

jumlah cadangan glikogen otot. Penimbunan asam 

laktat akan berhenti setelah cadangan glikogen otot 

habis. pH akan mengalami penurunan dari 7,2 

menjadi 5,5 paska rigormortis dan keempukan 

daging lebih tinggi apabila kosentrasi glikogen otot 

pada saat pemotongan cukup. Aktivitas ternak 

sebelum pemotongan dapat mempengaruhi cadangan 

glikogen otot, semakin banyak aktivitas ternak maka 

semakin banyak sedikit timbunan asam laktat 



57 
 

dikarenakan cadangan glikogen telah digunakan 

untuk aktivitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Soeparno (2005) bahwa pH postmortem akan 

ditentukan oleh jumlah asam laktat yang dihasilkan 

dari glikogen selama proses glikolisis anaerob dan 

akan terbatas apabila ternak mengalami depresi 

karena kelelahan. 

 

4.3. Nilai Total Cooking Loss Daging 

 Pengaruh perlakuan terhadap nilai cooking loss 

daging ayam pedaging dapat dilihat pada Tabel 5. 

Perlakuan yang menghasilkan daging ayam dengan 

nilai cooking loss dari yang tertinggi secara 

berurutan selama penelitian adalah P3 (42,16 ± 3,04), 

P2 (41,87 ± 3,21), P4 (40,9 ± 2,05), P1 (40,92 ± 

2,04) dan P0 (40,38 ± 1,28), untuk mengetahui 

pengaruh perlakuan terhadap kualitas fisik daging 

ayam pedaging maka dilakukan analisa statistik. 

 Hasil analisa ragam Lampiran 11 menunjukan 

bahwa pengaruh perlakuan memberikan perbedaan 

yang tidak nyata (P>0,05) terhadap nilai cooking loss 

daging ayam pedaging. Nilai cooking loss hasil 

penelitian masih sesuai dengan nilai cooking loss 

secara umum yaitu berkisar antara 15-40%, akan 

tetapi lebih tinggi dibandingkan dengan nilai cooking 

loss daging dengan penambahan tepung daun 

kemangi dalam pakan yaitu sebesar 26,41-27,82% 

Hamiyati, Sutomo, Rozi, Adnyono dan Drajat 
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(2013). Soeparno (2005) menjelaskan bahwa besar 

cooking loss dipengaruhi oleh pH, panjang sakromer, 

serabut otot, panjang potongan serabut otot, status 

kontraksi myofibril, ukuran dan berat sampel daging 

serta panampang lintang daging. 

 Nilai cooking loss juga dipengaruhi oleh 

kandungan nutrisi dalam pakan. Tingginya protein, 

serat kasar dan rendahnya kandungan lemak dalam 

tepung daun paku air menyebabkan rendahnya nilai 

cooking loss. Pakan dengan kandungan serat kasar 

tinggi menjadikan kandungan zat makanan dalam 

pakan tidak dapat dicerna secara sempurna, sehingga 

zat makanan yang masih dibutuhkan ternak seperti 

protein dan lemak ikut terbuang bersama feces, 

mengakibatkan rendahnya nilai cooking loss. 

Soeparno (2005) menyatakan bahwa nilai cooking 

loss mempunyai hubungan erat dengan perlemakkan 

daging (marbling), kandungan lemak marbling yang 

tinggi akan menghambat atau mengurangi lepasnya 

cairan daging pada saat pemasakkan, meskipun pada 

daging yang memiliki lemak marbling lebih tinggi 

akan kehilangan lemak lebih banyak akan tetapi nilai 

cooking loss relatif lebih kecil. Lawrie (2003) 

menambahkan bahwa kandungan lemak yang lebih 

besar akan meningkatkan daya ikat air oleh protein 

daging, karena adanya lemak intramuskuler yang 

menutup jaringan mikrostruktur daging. Lemak pada 
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permukaan daging akan meleleh saat dimasak dan 

menyelimuti daging, sehingga susut masak rendah. 

 Cooking loss merupakan salah satu penentu 

kualitas daging, karena berhubungan dengan besar 

kecilnya jumlah kadar air serta nutrisi yang larut 

dalam air hilang akibat pengaruh pemasakkan. 

Suryanata, Djunaidi, dan Natsir (2014) 

menambahkan bahwa daging dengan nilai susut 

masak yang lebih rendah memiliki kualitas yang 

lebih baik, daripada daging dengan nilai susut masak 

tinggi. Hal ini dikarenakan kehilangan nutrisi selama 

pemasakkan akan lebih sedikit. 

 

4.4. Nilai Total Keempukan Daging 

 Pengaruh perlakuan terhadap nilai keempukan 

daging ayam pedaging dapat dilihat pada Tabel 5. 

Perlakuan yang menghasilkan daging ayam pedaging 

dangan nilai keempukan dari yang terbesar secara 

berurutan selama penelitian adalah perlakuan P0 

(13,48 ± 1,83), P2 (13,26 ± 4,54), P4 (12,86 ± 4,01), 

P3 (12,02 ± 3,60) dan P1 (11,62 ± 1,83), nilai 

keempukan daging yang lebih kecil merupakan 

daging yang memiliki tingkat keempukan paling 

tinggi. Hal ini dikarenakan semakin kecil tekanan N 

yang digunakan untuk menekan daging, untuk 

mengetahui pengaruh perlakuan terhadap nilai 

keempukan daging ayam pedaging maka dilakukan 

analisis statistik. 
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Hasil analisa statistik pada Lampiran 12 

menunjukan bahwa pengaruh perlakuan tidak 

memberikan perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) 

terhadap nilai keempukan daging. Berdasarkan Tabel 

5 dapat dilihat bahwa meskipun tidak memberikan 

perbedaan yang nyata, tetapi P1 dengan penambahan 

2,5% tepung daun paku air memberikan hasil yang 

terbaik dan P0 dengan perlakuan kontrol tanpa 

penggunaan tepung daun paku air memberikan hasil 

yang terendah pada nilai keempukan daging ayam 

pedaging hasil penelitian. Hal ini di sebabkan karena 

kandungan zat makanan dalam pakan dapat 

mempengaruhi nilai keempukan daging. Sesuai 

dengan pernyataan Soeparno (2005) bahwa 

kandungan pakan yang berkualitas akan berpengaruh 

pada keempukan daging, serta ukuran suatu ikatan 

serabut otot (fasikuli) ditentukan oleh jumlah serabut, 

ukuran serabut dan jumlah perimisium yang 

mengelilingi dan menyelimuti setiap ikatan serabut 

otot. Tingkat kekasaran tekstur meningkat dengan 

bertambahnya umur. 

Nilai keempukan daging selain dipengaruhi oleh 

pakan juga dipengaruhi oleh aktifitas ternak sebelum 

dipotong serta nilai pH daging postmortem. 

Perbedaan yang tidak nyata pada keempukan daging 

juga dikarenakan daging yang digunakan dalam 

penelitian adalah daging dada. Daging dada adalah 

daging yang jarang digunakan untuk beraktifitas 
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sehingga menyebabkan daging yang dihasilkan 

memiliki keempukan yang relatif sama pada setiap 

perlakuan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Aberle., 

et al. (2001) bahwa keempukan daging dipengaruhi 

oleh jaringan ikat didalam otot. Otot lebih banyak 

digerakkan selama ternak masih hidup memiliki 

keempukan yang lebih rendah, sedangkan otot yang 

kurang digerakkan memiliki keempukan yang lebih 

tinggi. Lawrie (2003) menambahkan bahwa ternak 

yang banyak bergerak saat proses pemotongan akan 

menghasilkan daging dengan keempukan rendah. Hal 

ini dikarenakan pada saat proses rigormortis terjadi 

proses pemendekan otot, sehingga keempukan 

daging yang dihasilkan lebih keras. Soeparno (2005) 

menambahkan bahwa faktor yang mempengaruhi 

keempukan daging digoiongkan menjadi faktor 

antemortem seperti genetik termasuk bangsa, spesies dan 

fisiologi, faktor umur, manajemen, jenis kelamin, dan 

stres, dan faktor postmortem yang diantaranya meliputi 

metode chilling, refrigerasi, pelayuan dan pembekuan 

termasuk faktor lama dan temperatur penyimpanan, dan 

metode pengolahan, termasuk metode pemasakan dan 

penambahan bahan pengempuk. Jadi keempukan bisa 

bervariasi diantara spesies, bangsa, temak dalam spesies 

yang sama, potongan karkas, dan diantara otot, serta 

pada otot yang sama. 

Nilai pH postmortem juga berpengaruhi pada 

nilai keempukan. Nilai pH postmortem daging yang 
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tinggi membuat struktur protein lebih longgar dan 

hal ini menyebabkan longgarnya struktur serat 

daging, sehingga keempukan daging akan lebih 

lunak, dan sebaliknya apabila nilai pH daging rendah 

struktur serat daging akan mengkerut dan membuat 

keempukan daging lebih keras. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Soeparno (2005) bahwa daging dengan 

pH tinggi memiliki keempukan yang lebih lunak 

daripada daging dengan pH rendah. Peningkatan pH 

ultimat daging dapat meningkatkan keempukan, serta 

daya ikat air. pH ultimat daging merupakan pH 

daging setelah glikogen habis dan proses glikolisis 

berhenti.  

 

4.5. Nilai Warna Daging  

 Pengaruh perlakuan terhadap tingkat kecerahan, 

warna kemerahan, dan warna kekuningan daging 

ayam pedaging dapat dilihat pada Tabel 5. Perlakuan  

yang menghasilkan daging ayam pedaging dengan 

nilai kecerahan (L*) dari yang tertinggi secara 

berurutan selama penelitian adalah perlakuan P1 

(44,22 ± 0,83), P4 (43,56 ± 0,44), P2 (42,98 ± 1,83), 

P0 (42,58 ± 3,59) dan P3 (41,8 ± 1,95). Perlakuan 

yang menghasilkan daging ayam pedaging dengan 

warna kemerahan (a*) dari yang tertinggi secara 

berurutan selama penelitian adalah perlakuan P3 

(12,54 ± 0,73b), P4 (11,86 ± 1,19ab), P2 (11,66 ± 

0,85ab), P1 (11,16 ± 1,05ab) dan P0 (10,32 ± 1,01a). 
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Perlakuan yang menghasilkan daging ayam pedaging 

dengan warna kekuningan (b*) dari yang tertinggi 

secara berurutan selama penelitian adalah perlakuan 

P1 (14,2 ± 2,21), P4 (14,14 ± 1,28), P2 (13,9 ± 1,58), 

P0 (13,64 ± 2,31) dan P3 (13,6 ± 2,23) untuk 

mengetahui pengaruh perlakuan terhadap tingkat 

kecerahan (L*) warna kemerahan (a*) dan warna 

kekuningan (b*) daging ayam pedaging maka 

dilakukan analisis statistik. 

 Hasil analisis statistik pada Lampiran 13 

menunjukan bahwa pengaruh perlakuan memberikan 

perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) terhadap 

tingkat kecerahan (L*) dan warna kekuningan (b*), 

serta memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

terhadap warna kemerahan (a*) daging ayam 

pedaging. Soeparno (2005) menjelaskan bahwa 

warna daging dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

pakan, spesies, bangsa, umur, jenis kelamin, stress, 

pH dan oksigen. Faktor-faktor tersebut dapat 

mempengaruhi penentu utama warna daging yaitu 

konsentrasi pigmen daging mioglobin. 

 Daging ayam pada umumnya berwarna merah 

pucat. Warna tersebut dapat berubah atau 

menyimpang menjadi coklat, merah cerah, merah 

pink, dan hijau apabila mioglobin bereaksi dengan 

senyawa lain atau mengalami oksigenasi, oksidasi, 

reduksi, dan denaturasi. Warna daging hasil 

penelitian menunjukan tingkat kecerahn (L*) yang 
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cukup tinggi dan hampir sama pada setiap perlakuan 

yaitu berkisar antara 41,8-44,22. Tingkat kecerahan 

yang tidak berbeda nyata pada setiap perlakuan 

tersebut disebabkan karena nilai pH akhir daging 

yang hampir sama yaitu berkisar antara 5,69-5,87. 

Nilai pH daging hasil penelitian yang tergolong 

rendah menjadikan warna daging lebih cerah, hal ini 

disebabkan ikatan protein dan air serta serat daging 

tidak terlalu padat sehingga cahaya dapat menyebar 

dan membuat nilai warna daging terlihat lebih cerah. 

Afrianti, Dwiloka dan Setiani (2013) menjelaskan 

bahwa jika pH akhir daging tinggi yaitu sekitar 6,50 

akan membuat warna daging menjadi lebih gelap ini 

disebabkan karena kandungan air intraseluler yang 

tinggi sehingga menyebabkan kemampuan untuk 

memantulkan cahaya akan berkurang dan warna 

daging menjadi lebih gelap. Lawrie dan Ledward 

(2006) menambahkan bahwa pH akhir daging yang 

tinggi akan mengubah sifat-sifat penyerapan 

mioglobin sehingga membuat permukaan daging 

menjadi lebih gelap, selain itu daging dengan pH 

tinggi akan terlihat gelap karena ikatan daging begitu 

padat sehingga cahaya yang tidak bias menyebar. 

 Warna kemerahan daging (a*) memiliki 

perbedaan yang nyata pada setiap perlakuan. Hal ini 

bisa dipengaruhi oleh kandungan protein pakan. 

Menurut Zulfahmi, Pramono dan Hartono (2013) 

menjelaskan bahwa warna daging dipengaruhi oleh 
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pigmen daging yang terdiri atas dua macam protein 

yaitu hemoglobin dan mioglobin. Kandungan 

mioglobin dalam daging menyebabkan perbedaan 

warna merah atau putih pada daging. Semakin tinggi 

kandungan protein dalam pakan makan akan 

memberikan warna daging yang semakin baik. 

Terlihat pada Tabel 6 menujukan P3 penggunaan 

tepung daun paku air 7,5% memberikan warna 

kemerahan yang terbaik dan P0 dengan perlakuan 

kontrol tanpa penambahan tepung daun paku air 

memberikan warna yang paling rendah. 

 Warna kekuningan daging (b*) tidak 

memberikan pengaruh yang nyata pada setiap 

perlakuan. Tidak adanya perbedaan yang nyata pada 

warna kekuningan daging ini disebabkan karena 

sedikitnya bahan pakan yang memiliki pigmen 

kuning seperti xanthophylls. Bahan pakan penelitian 

yang memiliki pigmen xanthophylls cukup tinggi 

adalah jagung, penambahan jagung pada pakan 

perlakuan hampir sama yaitu sekitar 60%, sehingga 

menyebabkan warna kekuningan pada daging yang 

dihasilkan dari setiap perlakuan tidak berbeda nyata 

yaitu 13,9-14,2. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Lesson dan Summers (2000) bahwa pigmentasi pada 

masa pertumbuhan ayam pedaging diperoleh dari 

pigmen pada pakan, sehingga pakan yang diberikan 

menjadi faktor utama dalam menentukan warna 

daging yang dihasilkan. Samudra dan Hidayatullah 
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(2008) menambahkan bahwa kandungan 

xanthophylls yang terabsorbsi dalam darah 

selanjutnya akan disebarkan ke seluruh tubuh dan 

memberikan pigmentasi pada warna kulit serta 

daging ayam pedaging. 

 

4.6. Nilai Total Meat Bone Ratio  

 Persentase meat bone ratio bagian dada tanpa 

sayap tanpa paha hasil perbandingan bobot daging 

dan tulang, sesuai bagaian irisan karkas komersil 

kemudian dikalikan seratus persen. Menghasilkan 

rataan persentase meat bone ratio setiap perlakuan 

selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 6. 

 Hasil perhitungan persentase yang tertera pada 

Lampiran 16-17 menunjukan nilai meat bone ratio 

tanpa sayap tanpa paha menunjukan yang tertinggi 

pada perlakuan P3 (54,84%), P1 (53,7%), P2 (53,05), 

P0 (51,87) dan P4 (48,53%). Sedangkan hasil 

penelitian persentase daging dada yang telah 

dilakukan menunjukan dari yang tertinggi P3 

(28,39%), P0 (28,21%), P4 (27,51%), P1 (27,47%), 

P2 (27,22%) dengan persentase tulang mulai dari 

yang tertinggi P3 (6,48%), P2 (6,01), P1 (5,62), P0 

(5,42%) dan P4 (4,47%). Pada persentase daging 

punggung dari yang tertinggi P3 (9,53%), P1 

(8,24%), P2 (8,01), P0 (7,55%), P4 (7,29) dan 

persentase tulang dari yang tertinggi P3 (10,53%), P0 

(9,80%), P1 (9,69%), P2 (9,21%) dan P4 (8,38%). 
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Aberle, Forest, Hedrick, Judge dan Merkel (2001) 

menyatakan bahwa semakin tinggi nilai meat bone 

ratio menunjukkan bahwa kualitas karkas semakin 

baik, karena meat bone ratio dapat menggambarkan 

tinggi rendahnya hasil daging dan tulang dari karkas. 

Meat bone ratio yang tinggi menunjukkan bahwa 

hasil daging dari karkas lebih tinggi. 

 

Tabel 6. Rata-rata nilai persentase Meat Bone Ratio 

pada setiap ulangan dari setiap perlakuan 

bagian dada tanpa sayap tanpa paha daging 

ayam pedaging. 

Meat Bone 

Ratio 

Perlakuan 
Rata-

rata P0 P1 P2 P3 P4 

% Dada 19,21 20,46 22,08 22,82 17,23 20,36 
% Punggung 129,83 117,57 114,94 111,09 115,02 117,69 
% Karkas Dada 

+ Punggung 51,87 53,07 53,05 54,84 48,53 52,27 
Dada       

% Daging 28,21 27,47 27,22 28,39 27,51 27,76 
% Tulang 5,42 5,62 6,01 6,48 4,47 5,62 
Punggung       

% Daging 7,55 8,24 8,01 9,53 7,29 8,12 
% Tulang 9,80 9,69 9,21 10,58 8,38 9,53 

 

Ket: P0 (Pakan basal + 0% tepung Azolla pinnata 

(kontrol), P1 (Pakan basal + tepung daun Azolla 

pinnata terfermentasi 2,5%), P2 (Pakan basal + 

tepung daun Azolla pinnata terfermentasi 5 %), P3 

(Pakan basal + tepung daun Azolla pinnata 

terfermentasi 7,5 %), P4 (Pakan basal + tepung 

daun Azolla pinnata terfermentasi 10 %). 
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 Pada umumnya persentase daging yang rendah 

akan meperlihatkan persentase tulang yang tinggi, 

begitupun sebaliknya. Soeparno (1992), menyatakan 

apabila pembentukan daging karkas tinggi, maka 

pembentukan tulang menjadi rendah. Faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan dibedakan menjadi dua 

yaitu faktor lingkungan seperti iklim, nutrisi, 

kesehatan, manajemen, dan faktor genetik seperti 

bangsa, umur dan jenis kelamin. 

 Berdasarkan nilai total rataan pada Tabel 6 

menunjukan bahwa persentase daging punggung 

yang rendah P4 (7,29%) serta diikuti oleh tingginya 

persentase tulang bagian punggung pada P4 (8,38%) 

akan tetapi nilainya tidak terlalu beda jauh, 

sedangkan untuk persentase daging bagian dada yang 

rendah tidak diikuti dengan tingginya persentase 

tulang. Penelitian ini memperlihatkan bahwa 

pertumbuhan daging lebih tinggi dibandingkan 

pertumbuhan tulang. Kecenderungan yang didapat 

bahwa nilai meat bone ratio bagian dada tanpa sayap 

tanpa paha yang tertinggi pada perlakuan P3 dengan 

penggunaan 7,5% tepung Azolla pinnata menunjukan 

nilai total meat bone ratio yang terbaik. Hal ini 

meperkuat dugaan bahwa karkas yang tinggi 

ditunjang oleh komponen daging dan tulang. Solangi 

(2003) menyatakan bahwa protein merupakan 

elemen yang sangat penting untuk pertumbuhan otot 

yang merupakan bagian terbesar dari karkas. 
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Menurut Samsudin (2012), kisaran persentase tulang 

bervariasi antara 17-25% yang dihasilkan. Namun, 

dalam studi ini perlakuan P4 dengan penggunaan 

10% tepung Azolla pinnata telah menunjukkan 

terjadi penurunan nilai total meat bone ratio. Hal ini 

diduga karena semakin tinggi penggunaan daun 

tepung Azolla pinnata, justru akan memberikan efek 

merugikan terhadap bobot badan, sebab kandungan 

NDF (Neutral Detergent Fibre) menjadi pembatas 

pada hewan monogastrik (Buckingham et al. 1978).  

Tamany et al. (1992) melaporkan bahwa lignin yang 

tinggi, misal diatas 17% dapat menyebabkan 

pertumbuhan yang  jelek pada unggas. Menurut 

Wahju (2004), menyatakan bahwa serat kasar yang 

tidak dapat dicerna dapat membawa zat-zat makanan 

yang dapat dicerna dari bahan-bahan makanan lain 

yang keluar dengan feses. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan 

  Penggunaan tepung daun paku air (Azolla 

pinnata) dalam pakan tidak mempengaruhi 

kualitas daging yang meliputi water holding 

capacity (WHC), susut masak (cooking loss), 

keempukan (tenderness), pH, warna. 

Penggunaan level 7,5% tepung Azolla pinnata 

menunjukkan hasil yang lebih optimal pada 

warna dan meat bone ratio, dibandingkan 

dengan perlakuan yang lainnya. 

 

1.2 Saran 

  Berdasarkan hasil penelitian disarankan 

untuk memanfaatkan tepung daun paku air 

(Azolla pinnata) dalam pakan ayam pedaging 

dengan batasan penggunaan 7,5% dan perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

penggunaan tepung daun paku air pada ternak 

lainnya. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Prosedur uji Water Holding Capacity 

(WHC) 

 Pengukuran WHC berdasarkan metode 

AOAC (1995), yaitu dengan cara sebagai berikut: 

1. Sampel ditimbang sebesar 0,3 g, diletakkan diatas 

kertas saring Whatman no.42 kemudian diletakkan 

diantara 2 plat kaca yang diberi beban 35 kg 

selama 5 menit 

2. Luasan area basah dan area yang tertutupi daging 

pada kertas saring whatman no.42 ditandai dan 

digambar dikertas grafik. Luasan area basah 

didapatkan dengan cara menhitung total area dan 

dikurangi dengan area yang tertutupi oleh daging. 

Area basah dan area yang tertutupi daging hasil 

pengepresan digambar pada kertas grafik 

sebagaimana tercantum pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Hasil Pengepresan Daging 

Keterangan : a) area basah  b) sampel daging 

 

 

 

   a 
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3. Luas area basah diukur dengan menggunakan 

millimeter blok, dan kandungan air bebas dihitung 

dengan menggunakan rumus: 

 
4. Kadar air area basah (%) dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

 
5. Nilai WHC diperoleh dengan menggunakan 

rumus: 
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Lampiran 2. Prosedur uji susut masak (Cooking 

Loss) 

Nilai cooking loss dihitung berdasarkan metode 

AOAC (1995), dengan prosedur sebagai berikut: 

1. Sampel daging ditimbang sebesar 25 g dan 

dimasukkan kedalam plastik polietilen dan ditutup 

rapat 

2. Sampel direbus dalam waterbath dengan suhu 80oC 

selama 30 menit 

3. Sampel dibersihkan dengan menggunakan air 

mengalir 

4. Sampel dikeluarkan dari kantong plastik dan 

dikeringkan dengan menggunakan kertas tisu. 

5. Sampel ditimbang, nilai cooking loss dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
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Lampiran 3. Prosedur uji Keempukan Daging 
Prosedur pengukuran keempukan daging 

dengan menggunakan alat Tensile Strength 

Instrument berdasarkan metode Cuq, et al., (1996), 

yaitu sebagai berikut: 

1. Mesin tensile strength instrument dihidupkan 

kurang lebih 30 menit untuk pemanasan 

2. Komputer dihidupkan dan dibuka program 

software untuk mesin tensile strength instrument 

3. Setelah computer dan mesin tensile strength 

instrument terhubung maka pada layar computer 

akan tampil program dari mesin tensile strength 

instrument 

4. Kursor ditempatkan pada Auto Zero dan 

dipastikan kondisi ON, sehingga angka Load dan 

Extention menunjukan angka 0,0 pada waktu GO 

(pengujian) 

5. Kursor diletakkan di Mode kemudian pilih: 

Compression (penekanan), dan Tension (tarikan). 

6. Kursor diletakkan di Extensometer kemudian 

pilih internal. Computer secara otomatis akan 

mencatat jarak yang ditempuh oleh Compression 

atau Tension. 

7. Diberikan aksesoris penarik, kemudian sampel 

diletakkan dibawah aksesoris penarik tersebut 

8. Tombol untuk pengujian ditekan. Setelah 

pengujian selesai tekan tombol untuk berhenti 

dan menyimpan data hasil perhitungan. 
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Lampiran 4. Prosedur uji pH 

Pengukuran pH menggunakan pH meter 

berdasarkan metode AOAC (1995), yaitu dengan 

cara sebagai berikut: 

1. pH meter dikalibrasi dengan cara memasukkan 

elektroda dalam larutan buffer pH 7 kemudian 

dibilas dengan aquades dan dikeringkan dengan 

menggunakan kertas tisu, selanjutnya elektroda 

dimasukkan dalam larutan buffer pH 4. 

2. Smapel daging dada yang akan digunakan 

ditimbang sebanyak 5 g, dihaluskan dengan 

menggunakan alu dan mortal kemudian 

dicampur dengan 5 mL aquades (1:1) 

3. Elektroda yang telah dikalibrasi dimasukkan ke 

dalam sampel daging. 

4. Nilai pH akan terlihat pada pH mater beberapa 

saat setelah pH mater menunjukan angka yang 

konstan. 
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Lampiran 5. Prosedur uji Warna 

Warna daging diukur dengan menggunakan 

Chromatometer Minolta Colour Reader dengan 

metode sistem Hunter/L*, a*, b* berdasarkan 

Weaver (1996). Prosedur pengujiannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Sampel berupa daging ayam bagian dada 

disiapkan 

2. Mesin colour reader dihidupkan, kemudian dipilih 

colour space L*, a*, b*. 

3. Colour reader dikalibrasi dipilih warna putih 

4. Hasil kalibrasi disimpan 

5. Lensa fokus pada bagian ujung alat diletakkan 

pada target sampel 

6. Tombol pengukuran ditekan sampai berbunyi 

nada beep dan di display menunjukan hasil 

pengukuran nilai L*, a*, b*, kemudian hasil 

dicatat. 
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Lampiran 6. Suhu (0C) dan kelembaban (%) 

kandang selama pelaksanaan 

penelitian. 

Hari 
Suhu (0C) Kelembaban (%) 

Pagi Siang Malam Pagi Siang Malam 

1 23 31 27 85 75 74 

2 21 31 27 79 65 65 
3 21 30 26 82 77 76 
4 19 31 27 82 79 75 

5 21 32 27 80 70 74 
6 23 30 26 80 74 75 

7 21 30 28 81 74 75 
8 21 30 28 81 74 73 
9 22 29 28 81 75 75 

10 23 31 27 81 75 72 

11 21 30 26 81 73 72 
12 23 29 26 84 73 75 
13 21 30 27 80 73 80 

14 24 31 26 80 75 73 
15 21 30 26 81 76 80 
16 23 31 27 81 74 74 

17 23 31 28 80 75 75 

18 20 30 27 81 73 78 

19 21 30 27 80 75 75 

20 23 29 27 80 74 75 
21 22 30 25 81 72 73 
22 22 30 27 79 73 72 
23 24 31 28 80 73 72 

24 22 28 24 79 75 75 

25 23 29 25 80 74 72 
26 24 27 24 81 73 72 

27 22 28 25 80 74 74 
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28 20 29 26 80 75 75 
29 21 29 26 80 78 75 

30 21 30 27 81 75 71 
31 20 29 27 80 77 74 

32 23 29 27 82 75 74 
33 19 28 26 80 74 73 

34 20 29 28 80 73 72 

35 23 29 27 81 75 75 

Rata – 

rata 

21,74 29,74 26,57 80,68 74,14 74 

Sd 1,379 1,093 1,065 1,231 2,315 2,578 
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Lampiran 7. Koefisien Keragaman Bobot Badan 

(g/ekor) Ayam Pedaging Umur 21 Hari 

yang digunakan dalam Penelitian 

Perlakuan BB(g/ekor) (x - x)  (x-x)2 

P0U1 884 -49,387  2439,043 

 1003 69,62  4846,944 

 880 -53,38  2849,424 

P0U2 1036 102,62  10530,86 

 973 39,62  1569,744 

 996 62,62  3921,264 

P0U3 826 -107,38  11530,46 

 1062 128,62  16543,1 

 779 -154,38  23833,18 

P0U4 889 -44,38  1969,584 

 814 -11,38  14251,58 

 939 5,62  31,5844 

P0U5 976 42,62  1816,464 

 987 53,62  2875,104 

 1014 80,62  6499,584 

P1U1 859 -74,38  5532,384 

 904 -29,38  863,1844 

 1037 103,62  10737,1 

P1U2 892 -41,38  1712,304 

 973 39,62  1569,744 

 927 -6,38  40,7044 

P1U3 1004 70,62  4987,184 

 845 -88,38  7811,024 
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 943 9,62  92,5444 

P1U4 1067 133,62  17854,3 

 930 -3,38  11,4244 

 953 19,62  384,9444 

P1U5 913 -20,38  415,3444 

 974 40,62  1649,984 

 951 17,62  310,4644 

P2U1 931 -2,38  5,6644 

 826 -107,38  11530,46 

 1031 97,62  9529,664 

P2U2 888 -45,38  2059,344 

 970 36,62  1341,024 

 889 -44,38  1969,584 

P2U3 967 33,62  1130,304 

 962 28,62  819,1044 

 949 15,62  243,9844 

P2U4 1080 146,62  21497,42 

 954 20,62  425,1844 

 1098 164,62  27099,74 

P2U5 905 -28,38  805,4244 

 959 25,62  656,3844 

 1026 92,62  8578,464 

P3U1 874 -59,38  3525,984 

 915 -18,38  337,8244 

 938 4,62  21,3444 

P3U2 807 -126,38  15971,9 

 960 26,62  708,6244 

 979 45,62  2081,184 
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P3U3 881 -52,38  2743,664 

 1062 128,62  16543,1 

 865 -68,38  4675,824 

P3U4 893 -40,38  1630,544 

 849 -84,38  7119,984 

 945 11,62  135,0244 

P3U5 886 -47,38  2244,864 

 979 45,62  2081,184 

 891 -42,38  1796,064 

P4U1 929 -4,38  19,1844 

 923 -10,38  107,7444 

 834 -99,38  9876,384 

P4U2 799 -134,38  18057,98 

 829 -104,38  10895,18 

 971 37,62  1415,264 

P4U3 814 -119,38  14251,58 

 856 -77,38  5987,664 

 857 -76,38  5833,904 

P4U4 897 -36,38  1323,504 

 853 -80,38  6460,944 

 955 21,62  467,4244 

P4U5 1016 82,62  6826,064 

 1017 83,62  6992,304 

 1065 131,62  17323,82 

     

Jumlah 70004   414628,4 

Rata-rata 933,39    

SD 74,85    
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Standar Devisiasi rata-rata 

Sd  = 74,86  

Koefisien keragaman (KK) = Sd Rata-rata  x 100% 

  Rata-rata 

  = 74, 86 x 100% 

  933,39 

  = 8,019 % 

Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

materi yang telah digunakan dalam penelitian 

seragam karena mempunyai keragaman yang kurang 

dari 10% yaitu 8,019 % 
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Lampiran 8. Koefisien Keragaman Bobot Karkas 

(g/ekor) Ayam Pedaging yang digunakan 

dalam Penelitian 

Ulangan Perlakuan Berat Karkas (x-x) 
(x-x)2 

U1 P0 1416 26,2 686,44 

 P1 1486 96,2 9254,44 

 P2 1411 21,2 449,44 

 P3 1540 150,2 22560,04 

 P4 1342 -47,8 2284,84 

U2 P0 1572 182,2 33196,84 

 P1 1362 -27,8 772,84 

 P2 1446 56,2 3158,44 

 P3 1342 -47,8 2284,84 

 P4 1252 -137,8 18988,84 

U3 P0 1514 124,2 15425,64 

 P1 1364 -25,8 665,64 

 P2 1514 124,2 15425,64 

 P3 1413 23,2 538,24 

 P4 1299 -90,8 8244,64 

U4 P0 1319 -70,8 5012,64 

 P1 1348 -41,8 1747,24 

 P2 1361 -28,8 829.44 

 P3 1265 -124,8 15575,04 

 P4 1237 -152,8 23347,84 

U5 P0 1403 13,2 174,24 

 P1 1528 138,2 19099,24 

 P2 1296 -93,8 8798,44 

 P3 1245 -144,8 20967,04 

 P4 1470 80,2 6432,04 
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 Jumlah 34745  235920 

 Rata-rata 1389,8   

 SD 99,15   

Standar Devisiasi rata-rata 

Sd =  = 99,15  

Koefisien keragaman (KK) = Sd Rata-rata  x 100% 

  Rata-rata 

  =  99,15  x 100% 

  1389.8 

  = 7,14 % 

Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

materi yang telah digunakan dalam penelitian 

seragam karena mempunyai keragaman yang kurang 

dari 10% yaitu 7,14 % 
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Rataan bobot karkas setiap perlakuan dari 

setiap ulangan 

Ulangan 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

U1 1416 1572 1514 1319 1403 

U2 1486 1362 1364 1348 1528 

U3 1411 1446 1514 1361 1296 

U4 1540 1342 1413 1265 1245 

U5 1342 1252 1299 1237 1470 

Total 7195 6974 7104 6530 6942 

Rata-rata 1439 1394,8 1420,8 1306 1388,4 
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Lampiran 9. Analisa Statistika WHC Daging Ayam 

Pedaging 

Ulangan 
  Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

U1 29,43 28,43 22,01 28,09 26,104 

U2 33,14 32,96 28,63 29,34 26,21 

U3 32,8 36,19 38,85 34,33 28,12 

U4 38,47 21,32 33,29 34,53 25,09 

U5 33,45 29,87 32,43 30,54 27,65 

Total 167,29 148,77 155,21 156,83 133,174 

rata-rata 33,46 29,754 31,04 31,36 26,63 

SD 3,24 5,58 6,23 2,93 1,23 

a. Faktor Koreksi (FK) 

FK  = ( ∑ ij Yij )
2 

         t x r 

 =  (761,274)2  = 23181,5 

25 

 

b. Jumlah Kuadrat Total  

JK total = ( ∑ij Y
2

ij ) – FK 

 = (29,432 + ………+ 27,652) – 23181,5 

 = 23670,124 - 23181,5 

= 488,6 
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c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JK Perlakuan=  ∑ Yi
2 + …… + Yj

2 – FK  

Ulangan 

= 167.292 + ……. + 133.1742  - 23181,5 

 5 

= 23307,91– 23181,5 

= 126,4 

d. Jumlah Kuadrat Galat 

JK galat  =  JK total – JK perlakuan 

= 488,6 – 126,4 

           = 362,6 

e. db Perlakuan      

db Perlakuan = t – 1 

      = 5 – 1 = 4 

f. db Galat 

db Galat = t (r-1)  

   = 5 (5-1)  

   = 20 

g. Kuadrat Tengah Perlakuan (KT perlakuan) 

KT perlakuan =  JK perlakuan  

    Dbperlakuan 

 =      126,4       = 31,6 

    4 
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h. Kuadrat Tengah Galat (KT galat) 

KT galat =    JK galat  

      db galat 

  =  362,6     = 18,13 

 20 

 

i. F hitung =  KT perlakuan 

          KT galat 

            =  31,6 =  1,74 

                      18,3 

Tabel ANOVA 

SK Db JK KT         F 

hitung 

F tabel 

5% 1% 

Perlakuan 4  126,4 31,6 1,74 2,87 4,43 

Galat 20 362,6 18,13    

Total 24 488,6     

 

       Kesimpulan :  F hitung < F tabel 5%, 

menunjukkan bahwa perlakuan 

memberikan pengaruh  yang tidak 

berbeda nyata (P>0,05). 
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Lampiran 10. Analisa Statistika pH Daging Ayam 

Pedaging 

Ulangan 
  Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

U1 5,66 6,18 5,95 5,97 6,34 

U2 623 5,77 6,15 6,21 6,06 

U3 5,5 5,46 5,39 5,42 5,45 

U4 5,42 5,42 5,45 5,43 5,48 

U5 5,64 5,46 5,48 5,56 5,95 

Total 28,45 28,29 28,42 28,59 29,28 

rata-rata 5,69 5,66 5,68 5,72 5,87 

SD 0,32 0,32 0,34 0,35 0,38 

 

a. Faktor Koreksi (FK) 

FK  = ( ∑ ij Yij )
2 

         t x r 

 =  (143,03)2  = 818,3 

25 

 

b. Jumlah Kuadrat Total  

JK total  = ( ∑ij Y
2

ij ) – FK 

  = (5,662 + ………+ 5,952) – 818,3 

  = 820,82 – 818,3 

= 2,52 
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c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JK Perlakuan=  ∑ Yi
2 + …… + Yj

2 – FK  

Ulangan 

= 28,452 + ……. + 29,282    - 818,3 

 5 

= 818,422 – 818,3 

= 0,122 

d. Jumlah Kuadrat Galat 

JK galat  =  JK total – JK perlakuan 

= 2,52 – 0,122 

           = 2,39 

e. db Perlakuan      

db Perlakuan = t – 1 

      = 5 – 1 = 4 

f. db Galat 

db Galat = t (r-1)  

   = 5 (5-1)  

   = 20 

g. Kuadrat Tengah Perlakuan (KT perlakuan) 

KT perlakuan =  JK perlakuan  

    Dbperlakuan 

 =      0,122       = 0,0305 

    4 
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h. Kuadrat Tengah Galat (KT galat) 

KT galat =    JK galat  

      db galat 

  =  2,39     = 0,1195 

 20 

 

i. F hitung =  KT perlakuan 

          KT galat 

           =  0,0305 =  0,25 

                     0,1195 

Tabel ANOVA 

SK Db JK KT         F 

hitung 

   tabel 

 5%        1% 

Perlakuan 4  0,122 0,0305  0,25 2,87 4,43 

Galat 20 2,39 0,1195     

Total 24 2,52      

 

Kesimpulan :  F hitung < F tabel 5%, menunjukkan 

bahwa perlakuan memberikan pengaruh  

yang tidak berbeda nyata (P>0,05). 
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Lampiran 11. Analisa Statistika Cooking Loos 

Daging Ayam Pedaging 

Ulangan 
  Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

U1 42,22 41,84 40,42 38,04 38 

U2 39,4 39,52 40,63 45,07 43,56 

U3 41,08 39,52 42,09 45,24 39,78 

U4 40,09 39,63 38,95 41,09 40,34 

U5 39,09 44,12 47,26 41,37 42,39 

Total 201,88 204,63 209,35 210,81 204,52 

Rata-rata 40,38 40,92 41,87 42,16 40,90 

SD 1,28 2,04 3,21 3,04 2,05 

 

a. Faktor Koreksi (FK) 

FK  = ( ∑ ij Yij )
2 

         t x r 

 =  (1031,19)2  = 42534,11 

25 

 

b. Jumlah Kuadrat Total  

JK total  = ( ∑ij Y
2

ij ) – FK 

 = (42,222 + ………+ 42,392) – 42534,11 

 = 42663,22 – 42534,11 

= 129,11 
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c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JK Perlakuan=  ∑ Yi
2 + …… + Yj

2 – FK  

Ulangan 

= 201,882 + ……. + 204,522   - 42534,11 

 5 

= 42545,14 – 42534,11 

= 11,03 

d. Jumlah Kuadrat Galat 

JK galat  =  JK total – JK perlakuan 

= 129,11 – 11,03 

           = 118,0 

e. db Perlakuan      

db Perlakuan = t – 1 

      = 5 – 1 = 4 

f. db Galat 

db Galat = t (r-1)  

   = 5 (5-1)  

   = 20 

g. Kuadrat Tengah Perlakuan (KT perlakuan) 

KT perlakuan =  JK perlakuan  

    Dbperlakuan 

 =      11,03       = 2,76 

    4 
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h. Kuadrat Tengah Galat (KT galat) 

KT galat =    JK galat  

      db galat 

  =  118,08     = 5,90 

 20 

 

i. F hitung =  KT perlakuan 

          KT galat 

              =  2,76 =  0,47 

                      5,90 

Tabel ANOVA 

SK Db JK KT         F 

hitung 

F tabel 

5% 1% 

Perlakuan 4  11,03 2,76 0,47 2,87 4,43 

Galat 20 118,08  5,90    

Total 24 129,11     

Kesimpulan :  F hitung < F tabel 5%, menunjukkan 

bahwa perlakuan memberikan pengaruh  

yang tidak berbeda 

 

 



111 
 

Lampiran 12. Analisa Statistika Keempukan Daging 

Ayam Pedaging 

Ulangan 
  Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

U1 11,4 14,6 8,6 8,5 9 

U2 15,3 10,4 16,4 10,5 13,2 

U3 14,4 11,7 19,5 9,8 15,6 

U4 14,7 9,9 11,6 17,4 17,8 

U5 11,6 11,5 10,2 13,9 8,7 

Total 67,4 58,1 66,3 60,1 64,3 

Rata-rata 13,48 11,62 13,26 12,02 12,86 

SD 1,83 1,83 4,54 3,60 4,01 

a. Faktor Koreksi (FK) 

FK  = ( ∑ ij Yij )
2 

         t x r 

 =  (316,2)2  = 3999,29 

25 

b. Jumlah Kuadrat Total  

JK total  = ( ∑ij Y
2

ij ) – FK 

  = (11,42 + ………+ 8,72) – 3999,29 

  =  4237,94 – 3999,29 

= 238,65 
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c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JK Perlakuan=  ∑ Yi
2 + …… + Yj

2 – FK  

Ulangan 

= 67,42 + ……. + 64,32  –  3999,29 

 5 

= 4012,11 – 3999,29 

= 12,82 

d. Jumlah Kuadrat Galat 

JK galat  =  JK total – JK perlakuan 

= 238,65 – 12,82 

           = 225,83 

e. db Perlakuan      

db Perlakuan = t – 1 

      = 5 – 1 = 4 

f. db Galat 

db Galat = t (r-1)  

   = 5 (5-1)  

   = 20 

g. Kuadrat Tengah Perlakuan (KT perlakuan) 

KT perlakuan =  JK perlakuan  

    Dbperlakuan 

 =      12,82       = 3,205 

    4 
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h. Kuadrat Tengah Galat (KT galat) 

KT galat =    JK galat  

      db galat 

  =  225,83     = 11,29 

 20 

 

i. F hitung =  KT perlakuan 

          KT galat 

              =  3,205    =  0,28 

                      11,29 

Tabel ANOVA 

SK Db JK KT         F 

hitung 

F tabel 

5% 1% 

Perlakuan 4  12,82 3,205 0,28 2,87 4,43 

Galat 20 225,83 11,29    

Total 24 238,65     

Kesimpulan :  F hitung < F tabel 5%, 

menunjukkan bahwa perlakuan 

memberikan pengaruh  yang tidak 

berbeda 
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Lampiran 13. Analisa Statistika Warna kecerahan 

(L*) Daging Ayam Pedaging 

Ulangan 
  Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

U1 45,6 43,4 42,3 39,3 43,6 

U2 44,8 43,6 46 42,7 43,9 

U3 43,3 45 42,4 42,6 42,8 

U4 42,7 45,2 43,1 40,3 43,8 

U5 36,5 43,9 41,1 44,1 43,7 

Total 212,9 221,1 214,9 209 217,8 

Rata-rata 42,58 44,22 42,98 41,8 43,56 

SD 3,59 0,83 1,83 1,95 0,44 

 

a. Faktor Koreksi (FK) 

FK  = ( ∑ ij Yij )
2 

         t x r 

 =  (1075)2         = 46285,2 

25 

 

b. Jumlah Kuadrat Total  

JK total  = ( ∑ij Y
2

ij ) – FK 

  = (45,62 + ………+ 43,72) – 46285,2 

  = 46386,05 – 46285,2 

= 100,85 

 

 

 

 



115 
 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JK Perlakuan=  ∑ Yi
2 + …… + Yj

2 – FK  

Ulangan 

    = 212,92 + ……. + 217,82   - 

46285,2 

 5 

= 46302,29 – 46285,2 

= 17,09 

d. Jumlah Kuadrat Galat 

JK galat  =  JK total – JK perlakuan 

= 100,85 – 17,09 

           = 83,76 

e. db Perlakuan      

db Perlakuan = t – 1 

      = 5 – 1 = 4 

f. db Galat 

db Galat = t (r-1)  

   = 5 (5-1)  

   = 20 

 

g. Kuadrat Tengah Perlakuan (KT perlakuan) 

KT perlakuan =  JK perlakuan  

    Dbperlakuan 

 =      17,09       = 4,27 

    4 

h. Kuadrat Tengah Galat (KT galat) 
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KT galat =    JK galat  

      db galat 

  =  83,76    = 4,19 

 20 

 

i. F hitung =  KT perlakuan 

          KT galat 

            =  4,27 =  1,02 

                      4,19 

Tabel ANOVA 

SK Db JK KT         F 

hitung 

F tabel 

5% 1% 

Perlakuan 4  17,09 4,27 1,02 2,87 4,43 

Galat 20 83,76 4,19    

Total 24 100,85     

Kesimpulan :  F hitung < F tabel 5%, 

menunjukkan bahwa perlakuan 

memberikan pengaruh  yang tidak 

berbeda 
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Lampiran 14. Analisa Statistika Warna Kemerahan 

(a*) Daging Ayam Pedaging 

Ulangan 
  Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

U1 11,8 10,6 11,4 11,8 12 

U2 10,8 10,2 11,2 11,7 11,3 

U3 9,7 10,5 10,7 12,9 10,3 

U4 10,1 11,8 12,1 13,2 12,9 

U5 9,2 12,7 12,9 13,1 13,2 

Total 51,6 55,8 58,3 62,7 59,3 

Rata-rata 10,32 11,16 11,66 12,54 11,86 

SD 1,01 1,05 0,85 0,73 1,19 

 

a. Faktor Koreksi (FK) 

FK  = ( ∑ ij Yij )
2 

         t x r 

 =  (287,7)2         = 3310,85 

25 

 

b. Jumlah Kuadrat Total  

JK total  = ( ∑ij Y
2

ij ) – FK 

  = (11,82 + ………+ 13,22) – 3310,85 

  = 3343,89  – 3310,85 

= 33,04 

 

 

 



118 
 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JK Perlakuan =  ∑ Yi
2 + …… + Yj

2 – FK  

Ulangan 

= 51,62 + ……. + 59,32   –  3310,85 

 5 

= 3324,574 – 3310,85 

= 13,724 

d. Jumlah Kuadrat Galat 

JK galat  =  JK total – JK perlakuan 

= 33,04 – 13,724 

           = 19,32 

e. db Perlakuan      

db Perlakuan = t – 1 

      = 5 – 1 = 4 

f. db Galat 

db Galat = t (r-1)  

   = 5 (5-1)  

   = 20 

 

g. Kuadrat Tengah Perlakuan (KT perlakuan) 

KT perlakuan =  JK perlakuan  

    Db perlakuan 

 =      13,724    = 3,431 

    4 
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h. Kuadrat Tengah Galat (KT galat) 

KT galat =    JK galat  

      db galat 

  =  19,32    = 0,97 

 20 

 

i. F hitung =  KT perlakuan 

          KT galat 

            =  3,431    =  1,02 

                      0,97 

Tabel ANOVA 

SK Db JK KT         F 

hitung 

F tabel 

5% 1% 

Perlakuan 4  13,724 3,431 3,54* 2,87 4,43 

Galat 20 19,32 0,97    

Total 24 33,044     

Kesimpulan :  *F hitung > F tabel 5%, 

menunjukkan bahwa perlakuan 

memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata 
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Uji Jarak Berganda Duncan 

 2 3 4 5 

JDN 3,01 3,16 3,25 3,31 

JNT 1,64 1,73 1,774 1,81 

 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

1 10,32 a 

2 11,16 ab 

3 11,66 ab 

5 11,86 ab 

4 12,54 b 
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Lampiran 15. Analisa Statistik Warna kekuningan 

(b*) Daging Ayam Pedaging  

Ulangan 
  Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

U1 14,1 13,3 13,8 12,2 15 

U2 11,9 15,1 15 15,4 15,8 

U3 16,3 17,2 15,5 13,2 13,6 

U4 15,2 14,2 13,8 10,9 13,2 

U5 10,7 11,2 11,4 16,3 12,9 

Total 68,2 71 69,5 68 70.7 

Rata-rata 13,64 14,2 13,9 13,6 14,14 

SD 2,31 2,21 1,58 2,23 1,28 

 

a. Faktor Koreksi (FK) 

FK  = ( ∑ ij Yij )
2 

         t x r 

 =  (347,4)2         = 4827,47 

25 

 

b. Jumlah Kuadrat Total  

JK total  = ( ∑ij Y
2

ij ) – FK 

  = (14,12 + ………+ 12,92) – 4827,47 

  = 4906,58 – 4827,47 

= 79,11 
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c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JK Perlakuan=  ∑ Yi
2 + …… + Yj

2 – FK  

Ulangan 

     = 68,22 + ……. + 70,72  -  4827,47 

    5 

                             = 4828,99 – 4827,47 

                             = 1,52 

d. Jumlah Kuadrat Galat 

JK galat  =  JK total – JK perlakuan 

= 79,11 – 1,52 

            = 77,59 

e. db Perlakuan     

db Perlakuan = t – 1 

      = 5 – 1 = 4 

f. db Galat 

db Galat = t (r-1)  

   = 5 (5-1)  

   = 20 

g. Kuadrat Tengah Perlakuan (KT perlakuan) 

KT perlakuan =  JK perlakuan  

    Db perlakuan 

 =      1,52       = 0,38 

    4 
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h. Kuadrat Tengah Galat (KT galat) 

KT galat =    JK galat  

      db galat 

  =  77,59   = 3,88 

 20 

 

i. F hitung =  KT perlakuan 

          KT galat 

             =  0,38      =  0,09 

                      3,88 

Tabel ANOVA 

SK Db JK KT         F 

hitung 

F tabel 

5% 1% 

Perlakuan 4  1,52 0,38 0,09 2,87 4,43 

Galat 20 77,59 3,88    

Total 24 79,11     

Kesimpulan :  F hitung < F tabel 5%, 

menunjukkan bahwa perlakuan 

memberikan pengaruh  yang tidak 

berbeda 
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Lampiran 16. Total nilai rataan berat tulang dan daging 

setiap perlakuan bagian dada serta 

persentase meat bone ratio 

dada,persentase daging dada, dan 

persentase tulang ayam pedaging. 

Persentase Meat Bone Ratio dada 

 

Perlakuan  Tulang (g) Daging (g) % 

P0 78 406 19,21 

P1 78,4 383,2 20,46 

P2 85,4 386,8 22,08 

P3 84,6 370,8 22,82 

P4 65,8 382 17,23 

 

 

Persentase Daging Dada 
  

 
 

Perlakuan Daging (g) Rataan berat Karkas (g) % 

P0 406 1439 28,21 

P1 383,2 1394,8 27,47 

P2 386,8 1420,8 27,22 

P3 370,8 1306 28,39 

P4 382 1388,4 27,51 
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Persentase Tulang Dada  

 

 
 

Perlakuan Tulang (g) Rataan Berat Karkas (g) % 

P0 78 1439 5,42 

P1 78,4 1394,8 5,62 

P2 85,4 1420,8 6,01 

P3 84,6 1306 6,48 

P4 65,8 1388,4 4,74 
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Lampiran 17. Total nilai rataan berat tulang dan 

daging setiap perlakuan bagian 

punggung serta persentase meat 

bone ratio punggung, persentase 

daging punggung dan persentase 

tulang punggung ayam pedaging. 

Persentase Meat Bone Ratio punggung 

 

Perlakuan Tulang (g) Daging (g) % 

P0 141 108,6 129,83 

P1 135,2 115 117,57 

P2 130,8 113,8 114,94 

P3 138,2 124,4 111,09 

P4 116,4 101,2 115,02 
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Persentase Daging Punggung 

 

 
 

Perlakuan Rataan Daging (g) 
Berat Karkas 

(g) 
% 

P0 108,6 1439 7,55 

P1 115 1394,8 8,24 

P2 113,8 1420,8 8,01 

P3 124,4 1306 9,53 

P4 101,2 1388,4 7,29 

Persentase Tulang Punggung 

 

Perlakuan Rataan Tulang (g) Berat Karkas (g) % 

P0 141 1439 9,80 

P1 135,2 1394,8 9,69 

P2 130,8 1420,8 9,21 

P3 138,2 1306 10,58 

P4 116,4 1388,4 8,38 
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Lampiran 18. Rataan nilai bobot karkas dada dan 

punggung setiap ulangan dari setiap 

perlakuan 

Persentase karkas dada dan punggung 

 

Perlakuan 

Rataan karkas 

dada+punggung (g) 

Ratan Berat 

Karkas (g) % 

P0 746,4 1439 51,87 

P1 740,2 1394,8 53,07 

P2 753,8 1420,8 53,05 

P3 716,2 1306 54,84 

P4 673,8 1388,4 48,53 



 
 

 

 


