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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Ragi Tape 

Ragi tape merupakan suatu inokulum padat 

yang terbuat dari tepung beras dan bahan tambahan 

lain serta mengandung mikroba dari jenis kapang, 

khamir dan bakteri yang berfungsi sebagai starter 

fermentasi bagi subtrat yang kaya akan pati. Seperti 

ubi kayu, ubi jalar, dan umbi-umbi lainnya (Rialita, 

2005). Ragi mampu menghasilkan enzim yang dapat 

mengubah subtrat menjadi bahan lain dengan 

mendapatkan keuntungan berupa energi. Ragi untuk 

tape merupakan campuran dari bermacam-macam 

organisme yang hidup bersama secara sinergetik, 

dimana umumnya terdapat spesies-spesies dari genus 

Aspergillus yang dapat menyederhanakan amilum, 

Saccharomyces, Candida, Hansenula yang dapat 

menguraikan gula menjadi alkohol dan bermacam-

macam zat organik lainnya serta bakteri (Acetobacter) 

yang menumpang untuk mengubah akohol menjadi 

asam cuka (Fitriyanah, 2007). 

Ragi tape merupakan populasi campuran yang 

tediri dari spesies-spesies genus Aspergilius, 

Saccharomyces, Candida, Hansenulla, dan bakteri 

Acetobacter. Genus tersebut hidup bersama-sama 

secara sinergis. Aspergillus menyederhanakan tepung 

menjadi glukosa serta memproduksi enzim 

glukoamilase yang akan memecah pati dengan 

mengeluarkan unit-unit glukosa, sedangkan 

Saccharomyces, Candida dan Hansenulla dapat 

menguraikan gula menjadi alkohol dan merombak 

alkohol menjadi asam (Hasanah, 2012). 
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2.1.1. Sacharomyces  cereviceae dan Aspergillus  

oryzae dalam Ragi Tape 

Sacharomyces  cereviceae merupakan salah satu 

jenis cendawan tergolong khamir yang bermanfaat 

untuk manusia dan ternak (Ahmad, 2005). Ragi 

(Saccharomyces cerevisiae) adalah mikroorganisme 

penghasil etanol yang paling dikenal saat ini. Efisiensi 

fermentasi dapat ditingkatkan dengan cara 

mengamobilisasi sel mikroorganisme yang digunakan. 

Amobilisasi sel bertujuan untuk membuat sel menjadi 

tidak bergerak atau berkurang ruang geraknya 

sehingga sel menjadi terhambat pertumbuhannya dan 

subtrat yang diberikan hanya digunakan untuk 

menghasilkan produk (Elevri dan Surya, 2006). 

Ternak yang dapat mengkonsumsi Saccharomyces 

cerevisiae adalah golongan ikan, ruminansia dan 

unggas. Keuntungan penggunaan Saccharomyces 

cerevisiae sebagai probiotik adalah tidak membunuh 

mikroba bahkan menambah jumlah mikroba yang 

menguntungkan (Ahmad, 2005). 

Aspergillus oryzae merupakan fungi dari 

ascomycota yang berfilamen, mempunyai hifa dan 

berwarna putih atau tidak berwarna. Aspergillus 

oryzae tumbuh optimum pada suhu 35-37
o
C, dengan 

suhu minimum 6-8
o
C dan suhu maksimum 45-47

o
C 

(Inggrid, 2012).  Ciri-ciri umum dari Aspergillus 

oryzae antara lain: 

a.warna konidia hitam kelam atau hitam kecoklatan 

dan berbentuk bulat.  

b.bersifat termofilik, tidak terganggu pertumbuhannya 

karena adanya peningkatan suhu (Indrawati, 2006). 
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2.2. Bawang Putih (Allium sativum L.) 

Bawang putih (Allium sativum L.) merupakan 

tanaman umbi yang biasa digunakan sebagai bumbu 

berbagai jenis masakan karena Bawang putih 

memberikan aroma yang khas. Selain digunakan 

sebagai bumbu masak, bawang putih juga sering 

digunakan sebagai obat herbal berbagai dalam 

menurunkan kadar kolesterol (Tim Redaksi, 2007). 

Bawang putih di Indonesia memiliki nama yang 

berbeda-beda, di Sumatra dikenal dengan nama 

Bawang putih (Melayu), Lasun (Aceh), Bacong landak 

(Lampung), di Jawa dikenal dengan Bawang bodas 

(Sunda), Bawang (Jawa), Babang pole (Madura), di 

Kalimantan dikenal dengan nama Bawang Kasihong 

(Dayak), di Sulawesi dikenal dengan nama Lasuna 

kebo dan di Nusa Tenggara dikenal dengan Incuna 

(Ristek, 2013). 

Bawang putih adalah tanaman berumpun yang 

mempunyai ketinggian 60 cm. Tanaman ini banyak 

ditanam di ladang-ladang di daerah pegunungan yang 

cukup mendapatkan sinar matahari (Hakim, 2008). 

Berdasarkan Butt (2009), klasifikasi ilmiah bawang 

putih adalah sebagai berikut : 

Kingdom   : Plantae 

Genus   : Allium L. 

Species   : Allium sativum L. 

 

2.2.1. Morfologi Bawang Putih  

Bawang putih merupakan tanaman berumpun 

yang mempunyai ketinggian sekitar 60cm. Umbi 

bawang putih dapat mencapai ukuran 3,8-7,6 cm 

dengan diameter yang bervariasi. Umbi bawang putih 

memiliki 4-60 siung dengan berbagai bentuk dan 
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ukuran. Siung bawang putih dibungkus oleh membran 

tipis berwarna putih atau merah keunguan (Meyers, 

2006). Pernyataan tersebut ditambahkan oleh Hakim 

(2008) bahwa bawang putih memiliki batang semu dan 

berwarna hijau. Bagian bawahnya bersiung-siung, 

bergabung menjadi umbi besar berwarna putih. Tiap 

siung terbungkus kulit tipis dan kalau diiris baunya 

sangat tajam. Daunnya berbentuk pita (pipih 

memanjang), tepi rata, ujung runcing, bunganya 

berwarna putih, bertangkai panjang dan bentuknya 

payung. 

 
Gambar 2. Bawang putih 

(Sumber: http://informasi-herbal.com) 

 

2.2.2. Kandungan Kimia Bawang Putih 

Bawang putih mengandung minyak atsiri yang 

dapat berfungsi sebagai antibakteri, antiseptic dan 

antijamur (Rabinowitch dan Currah, 2002). Bawang 

putih memiliki kandungan 65% air, 28% karbohidrat 

(terutama fruktosa), 2,3% bahan organosulfur, 2% 

protein (terutama allinase), 1,2 % asam amino bebas 

(terutama arginin). Efek biologis dari bawang putih 

paling banyak berasal dari bahan organosulfur. Efek 

obat pada bawang putih berasal dari allicin dan 

http://informasi-herbal.com/
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turunannya (Butt, 2009). Wiryawan, dkk. (2007) 

menambahkan bahwa minyak atsiri berperan dalam 

memberikan aroma yang khas dan mempengaruhi cita 

rasa serta keharumam makanan. 

 

2.3. Ayam Pedaging 

Ayam pedaging merupakan ayam muda jantan 

atau betina yang dapat dipanen pada umur 5-6 minggu 

dengan bobot badan antara 1,2-1,9 kg/ekor 

(Kartasudjana, 2005). Sedangkan Jaelani (2011) 

menjelaskan ayam pedaging adalah jenis ayam dari 

hasil seleksi genetik sebagai penghasil daging dengan 

pertumbuhan yang cepat sehingga dapat dipanen 

dalam waktu yang singkat. Zain (2013) menambahkan 

ayam pedaging merupakan salah satu ternak penghasil 

daging yang cukup potensial dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan protein hewani. North and 

Bell (1990) menjelaskan ayam pedaging merupakan 

galur ayam hasil rekayasa teknologi yang memiliki 

karakteristik ekonomis dengan ciri khas pertumbuhan 

cepat sebagai penghasil daging, masa panen pendek, 

dan menghasilkan daging dengan kualitas berserat 

lunak, timbunan daging baik, dada yang lebih besar 

dan kulit licin. 

Semakin tua umur ayam pedaging maka 

semakin tinggi jumlah timbunan lemak. Peningkatan 

timbunan lemak tersebut semakin cepat pada umur 8 

minggu. Penimbunan lemak umur 8 minggu pada 

rongga perut meningkat sangat cepat, dengan alasan 

tersebut maka ayam pedaging dipotong sebelum umur 

8 minggu (Winarno, 1993).  
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Keberhasilan dalam usaha komersial 

peternakan unggas salah satunya ayam pedaging 

ditentukan oleh bibit, pakan, dan manajemen 

pemeliharaan (Achmanu dan Muharlin, 2011). Rizal 

(2006) menyatakan bahwa ayam pedaging sangat 

rentan terhadap serangan penyakitserta sulit untuk 

beradaptasi dengan lingkungan,untuk itu agar ayam 

pedaging dapat berproduksi dengan maksimal 

dibutuhkan pemeliharaan secara intensif. Kuczynski 

(2002) menambahkan bahwa broiler pada umur satu 

hingga dua minggu memerlukan suhu lingkungan 32-

35
o
C, sedangkan pada umur tiga hingga enam minggu 

memerlukan suhu 20-27
o
C untuk bisa tumbuh secara 

optimal. 

2.4. Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging 

Syahruddin (2014) menyatakan pada 

peternakan unggas, pakan merupakan komponen biaya 

tebesar dalam sistem produksi. Kebutuhan nutrisi yang 

cukup dan seimbang sesuai batasan penggunaan 

sangat dibutuhkan. Kebutuhan nutrisi unggas 

dipengaruhi oleh jenis unggas, bangsa, umur, fase, 

produksi, dan jenis kelaminnya. Kebutuhan nutrisi 

ayam pedaging dapat terdiri dari dua fase yaitu starter 

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

Kebutuhan nutrisi ayam pedaging pada periode starter 

dan finisher dapat dilihat pada Tabel 1.  
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Tabel 1. Kebutuhan Nutrisi Ayam Pedaging 

Zat makanan 

Umur (Hari) 

0-21* 22-35* 0-21** 22-35** 

Kadar air (%) Maks. 14,0 Maks. 14,0 13 13 

Protein (%) Min. 19,0 Min. 18,0 23 20 

Energi (Kkal/kg) Min. 2900 Min. 2900 3100 3200 

Lisin (%) Min.1,10 Min. 0,90 - - 

Metionin + Sistin (%) Min. 0,60 Min. 0,50 - - 

Ca (%) 0,90-1,20 0,90-1,20 3-5 3-5 

Sumber : *SNI (2008) dan **NRC (1994). 

Tepung jagung dapat digunakan sebagai 

sumber energi karena kandungan serat kasarnya 

rendah sehingga sebagai sumber xanthophylls dan 

lemak yang baik. Tangendjaja dan Wina (2006) 

menyatakan bahwa salah satu kelebihan jagung untuk 

pakan unggas adalah tingginya  kandungan 

xanthophylls yaitu sekitar 18 ppm, dan berguna untuk 

pewarnaan kuning telur, kulit, dan kaki agar lebih 

cerah. Tepung jagung memiliki kekurangan sebagai 

bahan ransum yaitu kandungan protein rendah yaitu 

8,9%, kandungan energi metabolismenya 3370 

Kkal/kg (Siregar, 2004). Achmanu dan Muharlien, 

(2011) menjelaskan 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. NRC (1994) menyatakan 

kebutuhan asam amino esensial ditentukan oleh 

kebutuhan protein. Penurunan kadar protein ransum 



16 

 

akan memberikan defisiensi beberapa asam amino 

dapat memperlihatkan beberapa simtom defisiensi dan 

aktifitas produksi menurun.  

Air minum merupakan faktor yang sangat 

penting yang harus diperhatikan. Kekurangan air bagi 

ternak sebesar 2-5% dari berat tubuhnya, maka akan 

mengganggu konsumsi pakan dan mengurangi nafsu 

makan (Sudirman, 2012). Menurut Leeson and 

Summers (2001) ayam cukup peka terhadap rasa air 

minum. Rendahnya konsumsi air minum secara 

langsung mengakibatkan rendahnya konsumsi pakan. 

Konsumsi air minum yang rendah juga dapat 

menunjukkan tingkat stress (khususnya stress panas) 

yang lebih rendah. Risnajati (2012) menjelaskan 

bahwa ayam memperoleh air dari 3 sumber utama  

yaitu air minum, air dalam bahan makananan, dan air 

hasil oksidasi karbohidrat, lemak dan protein. 

Rendahnya konsumsi air minum akan menyebabkan 

rendahnya konsumsi pakan. 

 

2.5. Daging Ayam 

Daging merupakan semua jaringan hewan dan 

semua produk hasil pengolahan jaringan-jaringan 

tersebut yang dapat dimakan serta tidak menimbulkan 

gangguan kesehatan bagi ternak (Soeparno, 2005). 

Kualitas daging sangat dipengaruhi oleh perlakuan 

ternak sebelum pemotongan seperti temperatur 

lingkungan tempat pemotongan serta tingkat stres 

ternak (Weglarz, 2010). Daging tersusun dari 4 

jaringan utama yaitu jaringan otot, jaringan ikat, 

jaringan epitel, dan jaringan saraf (Nurwantoro dan 

Mulyani, 2003). Purnomo (2012) menambahkan 

daging tersusun dari jaringan otot ternak yang telah 
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berubah secara biokimia setelah ternak disembelih dan 

merupakan bahan pangan yang digemari masyarakat 

karena luasnya kemungkinan untuk mengolahnya.  

Soeparno (2005) menyatakan 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), 

keempukan, rasa atau flavor, dan nilai pH daging. 

Winarno (1993) menambahkan komposisi kimia 

daging dari semua jenis hewan hampir sama terutama 

kandungan protein yaitu sebesar 15-20% dan kadar 

protein tersebut menentukan tingginya mutu daging 

dari segi gizi. Lawrie and Ledward  (2006) 

menjelaskan mutu kimia daging terdiri dari komposisi 

zat-zat makanan yaitu kadar air 75%, protein 19%, 

lemak 2,5%, karbohidrat 1,2%, substansi non protein 

2,3%, serta vitamin. 

 

2.6. Pengaruh Pakan Perlakuan Terhadap Ternak 

Pemberian ragi sebagai pakan imbuhan kepada 

ternak ruminansia dapat meningkatkan produksi susu 

rata-rata sebesar 4,3% dan pertambahan bobot badan 

rata-rata sebesar 8,7% (Wina, 1999). Penggunaan 

bungkil kelapa dalam ransum ayam pedaging, baik 

yang tidak difermentasi maupun bungkil kelapa hasil 

fermentasi dengan ragi tape sebagai pengganti 

sebagian ransum komersial hanya bisa dilakukan 

sampai taraf 10% (Budiansyah, 2010). Fermentasi 

dengan ragi tape juga diharapkan dapat meningkatkan 

nilai gizi bahan  seperti  peningkatan protein, lemak, 

karbohidrat dan penurunan serat kasar, karena  hasil  

fermentasi  dengan ragi tape adalah senyawa atau 
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bahan organik terlarut yang mudah diserap oleh 

unggas (Higa dan Parr, 1994). 

Bawang putih (Allium sativum L.) dosis 2 

mg/ekor/hari dapat menurunkan kadar lemak daging 

ayam pedaging (Hidajati, 2005). Bawang putih 

(Allium sativum L.) dosis 3 mg/ekor/hari dapat 

meningkatkan persentase karkas ayam pedaging 

(Hidajati, 2005). Maryam (2003) menyimpulkan 

pemberian ekstrak bawang putih 4% pada ransum 

yang mengandung aflatoksin rendah (0,4 mgAFB1/kg) 

menunjukkan adanya peningkatan bobot hidup dan 

produksi telur ayam ras. Hastuti (2008) menjelaskan 

bobot badan akhir ayam kampung yang diberi bubuk 

bawang putih sebesar 7,5% menghasilkan bobot badan 

yang lebih tinggi dibandingkan pemberian 2% 

piperazine. 

Penggunaan ragi tape dan bawang putih dalam 

pakan perlakuan memiliki pengaruh yang baik 

terhadap kualitas fisik daging. Kualitas fisik daging 

yang baik dipengaruhi oleh lama ternak dipuasakan 

sebelum pemotongan dengan harapan makanan yang 

ada disistem pencernaan telah terkonsumsi semua 

sehingga saluran pencernaan kosong saat disembelih, 

darah yang keluar dari ternak dapat keluar sebanyak-

banyaknya, daging menjadi lebih padat dan proses 

rigormortis dapat berjalan secara sempurna (Soeparno, 

1994). Proses pemotongan darah secara langsung 

merupakan proses pemotongan ternak dengan 

menggunakan alat secara langsung dengan 

mengeluarkan dara sebanyak-banyaknya, hal ini 

dikarenakan darah dalam tubuh ayam sebanyak 4% 

dapat mempengaruhi kualitas daging yang akan 

diperoleh (Ensminger, 1998). 
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2.8. Kualitas Fisik Daging 

2.8.1 Derajat Keasaman (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 dagingayam 

pedaging yang ditambahkan ampas Virgin Coconat 

Oil dalam pakan berkisar antara 6,11-6,25. Lawrie dan 

Ledward (2006) menjelaskan pH merupakan salah 

satu faktor penting yang menentukan pertumbuhan 

bakteri, oleh karena itu pH akhir daging merupakan 

hal yang penting dalam menentukan tingkat ketahanan 

daging dari proses pembusukan. Hampir semua 

bakteri dapat tumbuh optimal pada pH sekitar 7 dan 

tidak dapat tumbuh pada pH dibawah 4 atau diatas 9.  

Nilai pH daging mempunyai hubungan yang 

erat dengan nilai WHC, keempukan, cooking loss, dan 

warna daging. Semakin meningkatnya 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 selanjutnya akan mempengaruhi kualitas 

daging (Soeparno, 2005). Hamiyanti, dkk. (2013) 

menyimpulkan nilai pH daging ayam pedaging 

dengan penambahan tepung kemangi dalam pakan 

berkisar antara 6,18-6,27. Soeparno (2005) 

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

pH ultimat daging merupakan pH daging setelah 

glikogen habis dan proses glikolisis berhenti. 
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Faktor yang mempengaruhi penurunan pH 

setelah pemotongan dapat dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu faktor intrinsik dan faktor extrinsik. 

Faktor intrinsik antara  lain  spesies,  tipe otot, dan 

variabilitas diantara  ternak, sedangkan faktor 

ektrinsik antara lain adalah temperature lingkungan, 

pemberian bahan additive dan stres sebelum 

pemotongan (Soeparno, 2005). Suryanata, Djunaidi, 

dan Natsir (2014) menambahkan dalam perubahan 

nilai pH daging setelah proses pemotongan dapat 

diakibatkan oleh kandungan asam laktat dalam otot 

dan glikogen serta penanganan yang dilakukan 

sebelum ternak disembelih.  

 

2.8.2. Keempukan Daging 

Keempukan  merupakan salah satu sifat 

penting yang akan menentukan kualitas daging. 

Keempukan dan tekstur daging dipengaruhi oleh 

faktor antemortem dan postmortem. Faktor 

antemortem meliputi genetik, bangsa dan fisiologi, 

umur, manajemen pemeliharaan, jenis kelamin dan 

spesies, sedangkan faktor postmortem dipengaruhi 

oleh penanganan dan penyimpaan daging setalah 

ternak dipotong (Soeparno, 2005). Nilai keempukan 

daging ayam pedaging memiliki kisaran antara 18,24-

20,17 (Tryanti, 1992). 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 rendah, sedangkan otot yang kurang digerakkan 

seperti otot Semitendinosus, Longissimus dorsi, dan 

Gluteus medius  memiliki keempukan lebih tinggi. 

Warris (2000) menjelaskan bahwa tiga faktor utama 
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yang mempengaruhi keempukan daging adalah 

panjang sakromer, jumlah ikatan silang jaringan ikat, 

serta tingkat perubahan proteolitik selama proses 

pelayuhan. Widyamanda, Yunianto, dan Estiningdriati 

(2013) menjelaskan bahwa flavonoid mempunyai sifat 

yang dapat mengaktifkan enzim lipase. 

Soeparno (2005) menyatakan nilai pH daging 

postmortem juga berpengaruh terhadap keempukan 

daging. Daging dengan pH tinggi memiliki 

keempukan yang lebih lunak dari pada daging dengan 

pH rendah. Peningkatan pH ultimat daging dapat 

meningkatkan keempukan, serta daya ikat air. 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. 

 

2.8.3. Water Holding Capacity (WHC) 

Water Holding Capacity (WHC) atau daya ikat 

air merupakan kemampuan protein daging untuk 

mengikat air (Prayitno dkk, 2010). Daya ikat air 

daging dipengaruhi oleh nilai pH, kandungan protein, 

dan karbohidrat daging, serta lemak intramuskuler 

(Lawrie and Ledward, 2006). Secara umum nilai 

WHC daging ayam pedaging berkisar antara 25-38% 

(Hartono, dkk. 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 air yang terikat didalam 

otot dibagi menjadi tiga kompartemen air, yaitu air 

yang terikat secara kimiawi oleh protein otot sebesar 
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4-5% sebagai lapisan monomolekuler pertama, yang 

kedua adalah air 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%.  

Young, Karlsson, dan Henckel (2004) 

menyatakan daya ikat air yang stabil berhubungan 

dengan tingkat keempukan daging saat dimasak, 

semakin tinggi daya ikat air maka semakin baik 

kualitas daging yang juga akan meningkatkan nilai 

palatabilitas konsumen. Lawrie and Ledward (2006) 

menambahkan tingginya nilai pH akhir daging yang 

disebabkan karena tidak adanya glikogen dalam 

daging untuk dipecah serta titik isoelektrik protein 

daging yang tidak tercapai menyebabkan nilai WHC 

daging menjadi rendah.  

 

2.8.4. Warna Daging Ayam 

Daging ayam pedaging segar memiliki warna 

putih kekuningan. Warna ini diakibatkan oleh adanya 

provitamin A pada lemak daging dan pigmen 

oksimioglobin (Afrianti, dkk. 2013). Afrianti, 

Dwiloka, dan Setiani (2013) menjelaskan warna 

merupakan sifat suatu produk yang paling dilihat oleh 

konsumen dan cepat pula memberikan kesan yang 

disukai atau tidak disukai terhadap suatu produk. 

Lawrie and Ledward (2006) menambahkan pigmen 

oksimioglobin merupakan pigmen penting yang 

terdapat pada daging segar. Pigmen oksimioglobin 

hanya dapat ditemukan dipermukaan daging saja dan 

menggambarkan warna yang diinginkan oleh 



23 

 

konsumen, sedangkan pigmen warna pada daging 

yang dipotong dengan pengeluaran darah yang tidak 

sempurna diakibatkan oleh pigmen hemoglobin. 

Kecerahan daging secara umum memiliki kisaran 

antara 38,25-38,75 (Hamiyati, 2013).   

Nurwantoro dan Mulyani (2003) menyatakan 

pigmen kromoprotein, hemoglobin, sitokrom, flavin, 

dan vitamin B12 memiliki pengaruh yang relatif kecil 

terhadap warna daging. Nyamambi, Ndlovu, Naik, 

dan Kock (2007) menambahkan bahwa kandungan 

tanin dalam pakan dapat mengikat protein dan 

menentukan kapasitas penyerapan nutrisi oleh usus 

serta membatasi metabolisme zat makanan oleh tubuh 

ternak. Golla, Montong, Laihad, dan Rembet (2014) 

yang menjelaskan bahwa kandungan minyak atsiri 

dalam pakan dapat merangsang sel hati untuk 

meningkatkan produksi dan sekresi cairan empedu. 

Samudera dan Hidayatullah (2008) menambahkan 

bahwa kandungan xanthophylls yang terabsorsi dalam 

darah selanjutnya akan di sebarkan keseluruh tubuh 

dan memberikan pigmentasi pada warna kulit serta 

daging ayam pedaging. 

2.8.5. Cooking Loss  

Cooking loss atau susut masak merupakan 

berat daging yang hilang akibat pemasakan atau 

pemanasan. Susut masak dapat dipengaruhi oleh nilai 

pH, panjang sarkomer serabut otot, panjang potongan 

serabut otot, status kontraksi miofibril, ukuran dan 

berat sampel daging serta penampang melintang 

daging (Rosyidi, Susilo dan Muhbianto, 2009). Nilai 

susut masak daging secara umum berkisar antara 1,5-

54,5%. Hamiyati, dkk. (2013) menyatakan bahwa 
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nilai susut masak daging ayam pedaging dengan 

penambahan tepung kemangi dalam pakan berkisar 

antara 26,63-27,14%. 

Soeparno (2005) menjelaskan cooking loss 

dipengaruhi oleh nilai pH, panjang sakromer serabut 

otot, panjang potongan serabut otot, status kontaksi 

miofibril, ukuran dan berat sampel daging dan 

penampang lintang daging. Prayitno, dkk. (2010) 

mengungkapkan 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 

menunjukkan 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. 

 

 


