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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Kualitas daging ayam pedaging dengan pemberian air 

minum suplemen probiotik 

Kandungan bakteri pada suplemen probiotik diharapkan 

mampu meningkatkan kualitas daging ayam pedaging ditinjau 

dari bobot karkas, persentase karkas, tulang, daging, pH dan 

daya ikat air. Suplemen probiotik yang ditambahkan pada air 

minum ada dua jenis, yaitu probiotik Marolis dan Bioeterna 

dengan konsentrasi pemberian yang sama. Pemberian probiotik 

jenis Marolis memiliki pengaruh yang nyata pada perserntase 

karkas dibandingkan dengan pemberian probiotik Bioeterna. 

Sedangkan pada persentase tulang, daging, pH dan daya ikat 

air tidak berpengaruh nyata . 

Rata-rata bobot karkas, persentase karkas, tulang, daging, 

pH dan daya ikat air  ayam yang diberi perlakuan dapat dilihat 

pada Tabel 4. Hasil perhitungan analisis ragam kualitas daging 

ayam pedaging dengan pemberian air minum suplemen 

probiotik terdapat pada Lampiran. 
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Tabel 4.Rata-rata bobot karkas, persentase karkas, tulang, 

daging, pH dan daya ikat air daging ayam pedaging 

dengan pemberian air suplemen probiotik 

Variabel 
Perlakuan 

PO P1 P2 

Bobot 

karkas (g) 
1127±30,8

a 
1293±78,6

b 
1253±49,9

b 

Persentase 

karkas (%) 
69,24±1,1

a
 72,36±1,2

b
 70,24±1,4

b
 

Persentase 

Daging (%) 
69,26±1,60 70,45±1,10 71,17±1,40 

Persentase 

Tulang (%) 
27,63±1,21 26,87±1,11 26,30±0,94 

pH 5,7±0.3 5,4±0.3 5,4±0.3 

Daya Ikat 

Air  
24.7±0,7 24.2±1,37 24.3±1.49 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada baris yang 

sama menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01). 

 

 

4.2 Bobot karkas Ayam Pedaging dengan  Pemberian Air 

Minum Suplemen Probiotik 

Hasil perhitungan analisis ragam pada Lampiran 2 

menunjukkan pemberian air minum suplemen probiotik pada 

ayam pedaging berbeda sangat nyata (P<0,01) pada pemberian 

suplemen probiotik Marolis terhadap bobot karkas. Rata rata 

bobot karkas yaitu P0 (1127±30,8), P1 (1293±78,6) dan P2 
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(1253±49,9), rata-rata tertinggi sampai terendah terdapat pada 

P1, P2 dan P0. 

Hasil rata-rata bobot karkas ayam pedaging mengalami 

peningkatan pada perlakuan pemberian sumplemen probiotik 

P1 dan P2 dibandingkan dengan tanpa perlakuan P0. Hal ini 

menunjukkan bahwa ayam pedaging yang diberi perlakuan 

penambahan suplemen probiotik pada air minum memilik 

bobot karkas yang lebih baik dibandingkan dengan ayam 

pedaging yang tidak diberi perlakuan penambahan suplemen 

probiotik. Mekanisme bakteri probiotik yang mampu mencerna 

lemak, serat kasar, dan protein dalam pakan menjadi bahan 

yang mudah diserap sehingga dapat meningkatkan aktivitas 

enzimatis dan meningkatkan aktivitas pencernaan, serta 

penyerapan zat nutrisi yang baik sehingga pertumbuhan ayam 

padaging lebih cepat dan produksi dapat meningkat 

(Soeharsono, 2010).  

Peningkatan berat badan dipengaruhi oleh produk 

metabolisme probiotik  karena terdapat mikroba proteolitik, 

lignolitik, nitrogen fiksasi non simbiotik, selulolitik, amilolitik, 

pengurai phosphat, pengurai sulphur dan mikroba lipolitik, 

yang bekerja secara enzimatis dan berfungsi untuk memecah 

karbohidrat struktural, protein, dan lemak menjadi bahan 

organik yang lebih sederhana, serta memisahkan phosphat dan 

sulphur. Ayam pedaging yang diberi tambahan probiotik 
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mempunyai penyerapan nutrien yang lebih sempurna, baik 

secara langsung maupun melalui sintesa protein mikroba, 

produk metabolisme tersebut dapat dimanfatkan oleh tubuh 

ayam pedaging untuk membentuk dan menambah ukuran 

jaringan baru.  

Penambahan suplemen probiotik Marolis dan Bioeterna 

pada P1 dan P2 menunjukkan perbedaan yang tidak terlalu 

berbeda, hal ini dapat diketahui dengan superskrip yang sama 

diantara keduanya. Hasil rata-rata menunjukkan bahwa P1 dan 

P2 tidak memiliki perbedaan bobot karkas yang mencolok. 

Kedua suplemen probiotik ini dapat bekerja optimal dalam 

meningkatkan bobot akhir yang berpengaruh pada bobot 

karkas ayam pedaging. Menurut Lesson and summers (2000) 

faktor yang mempengaruhi bobot karkas pada dasarnya adalah 

faktor genetis dan lingkungan. Faktor lingkungan dapat dibagi 

menjadi dua kategori yaitu fisiologi dan kandungan zat 

makanan dalam pakan. Zat makanan merupakan faktor 

terpenting yang mempengaruhi komposisi karkas terutama 

proporsi kadar lemak.  
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4.3 Persentase Karkas Ayam Pedaging dengan  Pemberian 

Air Minum Suplemen Probiotik 

Hasil perhitungan analisis ragam pada Lampiran 3 

menunjukkan pemberian air minum suplemen probiotik 

Marolis pada ayam pedaging berbeda sangat nyata (P<0,01) 

terhadap persentase karkas. Rata-rata persentase karkas pada 

semua perlakuan yaitu P0 (69,24±1,1), P1 (72,36±1,2) dan P2 

(70,24±1,4), rata-rata tertinggi sampai terendah terdapat pada 

P1, P2 dan P0. 

Hasil rata-rata persentase karkas ayam pedaging 

mengalami peningkatan pada perlakuan pemberian sumplemen 

probiotik P1 dan P2 dibandingkan dengan tanpa perlakuan P0. 

Peningkatan bobot badan pada data Lampiran 2 menunjukkan 

rata-rata tertinggi pada P1, P2 dan P0. Bertambahnya bobot 

hidup ayam pedaging akan mengakibatkan bobot karkas 

meningkat dan persentase karkas akan meningkat pula. 

Persentase karkas ditentukan oleh besarnya bagian tubuh yang 

terbuang seperti kepala, leher, kaki, jeroan, bulu, dan darah. 

Dijelaskan lebih lanjut bahwa persentase bagian tubuh ayam 

pedaging adalah 65-75% karkas, 6,41% bulu, 9-10% viscera, 

9-10% darah, 7,8% kepala dan leher serta 4,40% kaki. Berat 

karkas yang semakin tinggi dipengaruhi oleh berat ayam yang 

dipotong. Adanya variasi dari komposisi karkas ayam, antara 
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lain disebabkan adanya perbedaan umur, jenis kelamin, dan 

pakan (komposisi, bentuk dan cara pemberian). 

Kandungan bakteri pada suplemen probiotik Marolis dan 

Bioeterna terdiri dari bakteri Azospirillum sp, Cytophaga sp, 

Pseudomonas sp, Bacillus sp, Saccharomyces. Manfaat bakteri 

Bacillus sp sebagai penyeimbang mikroba pada saluran 

pencernaan, selain itu mampu menghasilkan enzim selulose 

yang mampu memecah komponen serat kasar yang sulit 

dicerna dalam saluran pencernaan unggas. Penggunaan 

probiotik yang menghasilkan enzim selulose mampu 

memanfaatkan makanan berserat kasar tinggi sehingga serat 

kasar dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan jaringan dan 

peningkatan bobot badan. 

Penambahan suplemen probiotik Marolis dan Bioeterna 

dapat digunakan sebagai pengganti antibiotik. Probiotik dalam 

usus tidak membunuh bakteri patogen, namun meningkatkan 

koloni bakteri probiotik dan mendominasi usus sehingga dapat 

menekan jumlah bakteri patogen. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Hananto (2012) yang menyatakan bahwa probiotik 

dapat meningkatkan kesehatan dengan memproduksi senyawa 

antimikroba seperti asam laktat, asam asetat, karbondioksida, 

H2O2, bakteriosin, reuterin, dan senyawa penghambat lainnya 

yang dapat menekan pertumbuhan bakteri patogen. 
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Rata-rata persentase karkas dari setiap perlakuan yang 

diperoleh selama penelitian pada Tabel 4 yaitu P0 (69,24±1,1), 

P1 (72,36±1,2) dan P2 (70,24±1,4). Pemberian suplemen 

probiotik Marolis dan Bioeterna dapat meningkatkan 

persentase karkas seperti pada P1 dan P2, sedangkan tanpa 

perlakuan penambahan suplemen probiotik P0 persentase 

karkas lebih rendah. Pencapaian bobot karkas sangat erat 

kaitannya dengan bobot potong dan pertambahan bobot badan. 

Sumplemen probiotik membantu menekan pertumbuhan 

bakteri patogen pada usus sehingga dapat meningkatkan sistem 

imun ayam pedaging dan membantu penyerapan nutrisi. 

Penyerapan nutrisi yang optimal dapat meningkatkan 

pertambahan bobot badan pada ayam pedaging (Revington, 

2002). 

Penambahan probiotik Marolis dan Bioeterna sebagai 

suplemen probiotik  pada P1 dan P2 menunjukkan perbedaan 

yang tidak terlalu berbeda, hal ini dapat diketahui dengan 

superskrip yang sama diantara keduanya. Hasil ini 

menunjukkan bahwa Marolis dan Bioeterna tidak memiliki 

perbedaan presentase karkas yang mencolok. Kedua suplemen 

probiotik ini dapat bekerja optimal dan meningkatkan 

presentase karkas sesuai dengan pendapat Banday dan Risam 

(2001) yang menyatakan bahwa pertambahan berat badan 

nyata lebih tinggi pada kelompok ayam pedaging yang 
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mendapat perlakuan penambahan probiotik. Rata-rata 

persentase karkas ayam pedaging bervariasi yaitu berkisar 68 - 

71,8 % (Resnawati, 2004). 

 

4.4 Persentase Daging Ayam Pedaging dengan Pemberian 

Air Minum Suplemen Probiotik 

Hasil perhitungan analisis ragam pada lampiran 5 

menunjukkan pemberian air minum suplemen probiotik 

Marolis dan Bioeterna pada ayam pedaging tidak berpengaruh 

nyata (P>0,05) pada persentase daging ayam pedaging. Rata-

rata persentase daging pada semua perlakuan yaitu P0  

69,26%, P1 70,45% dan P2 71,17%. Pemberian air minum 

suplemen probiotik dapat meningkatkan bobot karkas, tetapi 

tidak berpengaruh pada persentase daging ayam pedaging yang 

hampir sama antara P0, P1, dan P2. 

Hasil rata-rata persentase daging mengalami peningkatan 

dari P0 hingga P2 menunjukkan bahwa pemberian air minum 

suplemen probiotik pada P1 dan P2 tidak jauh berbedah 

terhadap P0. Kandungan bakteri yang dapat meningkatkan 

bobot karkas tidak begitu berpengaruh pada persentase daging 

ayam pedaging. Peningkatan tersebut dikarenakan penambahan 

probiotik pada air minum yang membantu penyerapan nutrisi 

makanan di usus halus dan meningkatkan sedikit persentasi 

karkas, sehingga probiotik diharapkan masih dalam jumlah 
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besar saat sampai di usus dan bermanfaat bagi inangnya. 

Peningkatan rata-rata P0 hingga P2 menunjukkan bahwa 

probiotik membantu penyerapan protein yang berkaitan erat 

dengan pembentukkan otot. Peningkatan persentase daging 

sebanding dengan peningkatan persentase karkas pada P1 dan 

P2, namun berbanding terbalik dengan persentase tulang. 

Menurut Sari et al.(2013), persentase daging yang tinggi 

memperlihatkan persentase tulang yang rendah, sedangkan 

persentase karkas yang tinggi ditunjang oleh komponen daging 

dan tulang. 

Rata-rata persentase daging pada perlakuan pemberian 

suplemen probiotik mengalami peningkatan dibandingkan 

perlakuan tanpa penambahan suplemen probiotik, hal ini 

dikarenakan penyerapan protein pada saluran pencernaan 

kurang optimal. Menurut Kurniawan et al. (2003), 

pembentukan otot berkaitan erat dengan kandungan protein 

pada pakan, jika kandungan protein pada pakan kurang diserap 

baik oleh usus halus maka pembentukkan otot kurang 

maksimal dan menyebabkan persentase daging rendah. 

Persentase daging ayam pedaging pada percobaan penelitian 

ini memiliki kisaran 69,26 hingga 71,17 %, menurut Samsudin 

et al. (2012) yang menyatakan bahwa persentase daging ayam 

pedaging yaitu 75-83%. Menurut Sari et al. (2013), persentase 

daging yang tinggi menunjukkan metabolisme protein dalam 
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tubuh ayam pedaging semakin baik, sedangkan dari data rata-

rata persentase daging yang lebih rendah bila dibandingkan 

dengan hasil beberapa penelitian pada literatur menunjukkan 

bahwa metabolisme protein ayam pedaging kurang optimal.  

 

4.5 Persentase Tulang Ayam Pedaging dengan Pemberian 

Air Minum Suplemen Probiotik 

Hasil perhitungan analisis ragam pada lampiran 6 

menunjukkan pemberian air minum suplemen probiotik pada 

ayam pedaging tidak berpengaruh nyata (P>0,05) pada 

persentase tulang ayam pedaging. Rata-rata persentase tulang 

pada semua perlakuan yaitu P0 27,63%, P1 26,87%, dan P2 

26,30%. Pemberian air minum suplemen probiotik dapat 

meningkatkan bobot karkas, tetapi tidak berpengaruh pada 

persentase tulang ayam pedaging yang hampir sama antara P0, 

P1, dan P2. 

Hasil rata-rata persentase tulang mengalami peningkatan 

dari P2 hingga P0 menunjukkan bahwa pemberian air minum 

suplemen probiotik pada P1 dan P2 memiliki persentase lebih 

rendah dibandingkan P0. Persentase tulang berhubungan erat 

dengan persentase daging. Menurut Sari et al. (2013), 

persentase tulang ayam pedaging sekitar 21,14-22,00% dengan 

penambahan asap cair pada air minum. Menurut Samsudin et 

al. (2012) persentase tulang ayam pedaging pada umumnya 
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yaitu 17-25%, sedangkan jika dibandingkan dengan kedua 

pernyataan tersebut persentase tulang pada percobaan 

penelitian berkisar antara 18,89-19,44% dan masih memenuhi 

standar. Persentase tulang yang tinggi menurunkan persentase 

daging begitu pula sebaliknya, hal tersebut dikarenakan 

persentase tulang dan daging merupakan komponen karkas. 

 

4.6 pH Daging Ayam Pedaging dengan Pemberian Air 

Minum Suplemen Probiotik 

Hasil perhitungan analisis ragam pada Lampiran 7 

menunjukkan pemberian air minum suplemen probiotik pada 

ayam pedaging tidak berbedah nyata (P>0,05) terhadap pH 

daging ayam pedaging diantara semua perlakuan. Rata-rata pH 

daging ayam pedaging pada semua perlakuan P0 (5,7±0.3), P1 

(5,4±0.3), dan P2 (5,4±0.3).  

Hasil rata-rata pH daging ayam pedaging tidak terlalu 

berbeda pada setiap perlakuan, antara P0, P1 dan P2. Perlakuan 

pemberian suplemen probiotik pada P1 dan P2 memiliki nilai 

pH yang lebih rendah dibandingkan tanpa penambahan 

suplemen probiotik pada P0. Penurunan nilai pH pada P1 dan 

P2 terjadi karena penambahan probiotik. Pemberian probiotik 

mampu menghasilkan Bakteri Asam Laktat (BAL) yang dapat 

meningkatkan penyerapan nutrisi makanan sehingga terjadi 

penurunan pH pada daging ayam pedaging. Semakin tinggi 
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level pemberian probiotik maka semakin tinggi pula bakteri 

asam laktat yang dihasilkan. Sebagaimana Wiryawan (2003) 

menyatakan bahwa probiotik dapat berperan membantu 

mengoptimalkan fungsi saluran pencernaan untuk mencerna 

dan menyerap nutrisi pakan sehingga menghasilkan produk 

metabolit yang dapat menurunkan pH daging. Penurunan pH 

ini disebabkan tertutupnya filamen-filamen miofibril yang 

terdapat pada protein daging sehingga air yang masuk semakin 

sedikit. Protein dalam daging tersebut mempengaruhi ion (H
+
) 

sehingga semakin sedikit protein daging ayam, pH akan 

semakin menurun karena rendahnya kemampuan untuk 

mengikat ion (H
+
) (Soeparno, 2005). 

Perubahan pH setelah proses pemotongan ditentukan oleh 

kandungan asam laktat yang terdapat dalam otot, selain itu 

juga dipengaruhi oleh kandungan glikogen serta penanganan 

sebelum penyembelihan ternak. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Purnomo (2012), yang menyatakan bahwa kenaikan pH pada 

daging diakibatkan penurunan aktifitas mikroba penghasil 

asam karena persediaan glikogen yang semakin berkurang. 

 

4.7 Daya Ikat Air Daging Ayam Pedaging dengan 

Pemberian Air Minum Suplemen Probiotik 

Hasil perhitungan analisis ragam pada lampiran 8 

menunjukkan pemberian air minum suplemen probiotik pada 
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ayam pedaging tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap 

daya ikat air diantara semua perlakuan daging ayam pedaging. 

Rata-rata daya ikat air daging ayam pedaging hampir sama 

pada setiap perlakuan yaitu P0 (24.7±0,7), P1 (24.2±1,37), dan 

P2 (24.3±1.49).   

Hasil rata-rata daya ikat air daging ayam pedaging tidak 

terlalu berbeda pada setiap perlakuan, antara P0, P1 dan P2. 

Perlakuan pemberian suplemen probiotik pada P1 dan P2 

memiliki hasil yang lebih rendah dibandingkan tanpa 

penambahan suplemen probiotik pada P0. Penurunan nilai pH 

pada P1 dan P2 terjadi karena penambahan suplemen 

probiotik, dimana daya ikat air sangat dipengaruhi oleh pH 

daging, kandungan air yang tertahan didalam otot meningkat di 

ikuti dengan naiknya nilai pH sehingga dapat memperbaiki 

daya ikat air pada daging ayam pedaging. Menurut Pearson 

and Young (1989) menyatakan bahwa nilai pH daging 

meningkat, maka daya air juga meningkat. Rendahnya nilai pH 

daging mengakibatkan struktur daging terbuka sehingga 

menurunkan daya ikat air, dan tingginya nilai pH daging 

mengakibatkan struktur daging tertutup sehingga daya ikat air 

tinggi.  

Daya ikat air juga dipengaruhi oleh pH, pada pH yang 

lebih tinggi dari pH isoelektrik protein daging, sejumlah 

muatan positif  dibebaskan dan terdapat surplus muatan negatif 
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yang mengakibatkan penolakan dari mikrofilamen dan member 

lebih banyak ruang untuk molekul air, semakin banyak 

molekul air pada daging maka akan meningkat. Otot dengan 

kandungan lemak instramuskular yang tinggi cenderung 

mempunyai nilai yang tinggi. Hubungan antara lemak 

intramuscular dengan adalah kompleks. Lemak instramuskular 

melebarkan mikrostruktur daging, sehingga memberi lebih 

banyak kesempatan pada protein daging untuk mengikat air. 

Daya ikat air pada penelirtian berkisar antara 24.2 - 24.7% 

, hasil penelitian lebih rendah bila dibandingkan dari hasil 

penelitian Muchbianto (2009) bahwa daya ikat air daging ayam 

pedaging berkisar 25-38% dan Mulyati (2003) daya ikat air 

ayam pedaging sebesar 25-58%. Menurut Soeparno (2005) 

menyatakan bahwa daya ikat air dipengaruhi oleh umur, 

spesies, bangsa, jenis kelamin, bahan aditif, berat potong atau 

berat karkas, laju pertumbuhan, tipe ternak dan perlakuan 

sebelum dan setelah pemotongan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan 

Penambahan suplemen probiotik Marolis pada air minum 

dapat meningkatkan kualitas karkas lebih baik terutama pada 

bobot karkas dan persentase karkas dibandingkan perlakuan 

penambahan suplemen probiotik Bioeterna dan perlakuan 

kontrol. 

 

1.2 Saran 

Disarankan penggunaan suplemen probiotik Marolispada 

air minum untuk meningkatkan kualitas karkas terutama pada 

bobot karkas, persentase karkas, dan tidak merubah kualitas 

fisik daging ayam pedaging. 
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