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ABSTRACT 

The research was carried out to determine the best form of feed concentrates for New 

Zealand White rabbits by looking on meat quality indicators include: WHC, Cholesterol, Color 

and Tenderness. The material used 32 heads of New Zealand White male crossbreed rabbits and 

feed concentrate in form pellet, crumble, mash and pasta. The method was experiment with 

Randomized Block Design (RBD), which consists of 4 treatments; P1 (pellet), P2 (crumble), P3 

(mash) and P4 (pasta) and four groups based on body weight: K1; 812-1074 g (Great BW), K2; 

650-811 g (medium BW), K3; 459-649 g (small BW) and K4; 347-458 g (very small BW). 

Variables that analyzed were parameter of water-holding capacity, cholesterol, color and 

tenderness. Data were analyzed using analysis of variance and if it showed a difference, and then 

continued with Least Significant Different (LSD). The result showed that different forms of 

concentrate gave a significant influence (P<0,05) to WHC and tenderness, but did not give 

significant effect (P>0.05) to cholesterol and color and concentrate in the form of a crumble is a 

form feed is more efficient in terms of operational costs to the quality of the meat.  
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ABSTRAK 

Penelitian dilakukan untuk mengetahui bentuk pakan konsentrat terbaik terhadap kualitas 

daging kelinci. Materi yang digunakan adalah kelinci Peranakan New Zealand White sebanyak 

32 ekor dan pakan konsentrat bentuk pelet, crumble, mash dan pasta. Metode penelitian adalah 

metode percobaan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) terdiri atas 4 perlakuan 

yaitu P1 (pelet), P2 (crumble), P3 (mash) dan P4 (pasta). Kelinci dikelompokkan dalam 4 kategori 

BB yaitu K1: 812-1074 gram, K2: 650-811 gram, K3:  459-649 gram dan K4: 347-458 gram. 

Variabel yang diamati yaitu WHC, kadar kolesterol, warna dan keempukan. Data dianalisis 

menggunakan analisis ragam dan jika terdapat pengaruh maka dilanjutkan dengan Uji Beda 

Nyata Terkecil (UBNT). Hasil penelitian menunjukkan pakan konsentrat dalam bentuk berbeda 

memberikan pengaruh nyata (P <0,05) terhadap WHC dan keempukan, namun tidak memberikan 
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pengaruh yang nyata (P> 0,05) terhadap kolesterol dan warna. Kesimpulan penelitian adalah 

konsentrat bentuk crumble merupakan bentuk pakan yang lebih efisien dari segi biaya 

operasional terhadap kualitas daging. 

Kata kunci: kompos kotoran sapi perah, aktivator nabati, kandungan hara 

PENDAHULUAN 

Daging merupakan salah satu bahan 

makanan yang memiliki kandungan gizi 

lengkap diantaranya protein, karbohidrat, 

mineral dan vitamin yang dibutuhkan oleh 

tubuh yang harus dipenuhi. Kebutuhan 

daging nasional yang terus meningkat dari 

tahun ke tahun sedangkan pasokan yang 

tersedia masih belum mencukupi merupakan 

sebuah masalah yang harus dicari 

penyelesaiannya. Peningkatan kebutuhan 

daging nasional yang tinggi merupakan 

sebuah konsekuensi adanya peningkatan 

jumlah penduduk, bertambahnya proporsi 

penduduk perkotaan, pendidikan dan 

pengetahuan masyarakat tentang perlunya 

makanan yang berkualitas dan bergizi serta 

adanya dukungan membaiknya pendapatan 

dan tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Kebutuhan daging pada tahun 2012 

mencapai 484 ribu ton untuk kebutuhan 

konsumsi dan industri, sedangkan 

ketersediaan daging yang ada hanya 

mencapai 399 ribu ton saja atau sebesar 

82,52%. Persentase tersebut menunjukkan 

bahwa terjadi kekurangan pasokan daging 

nasional sebesar 85 ribu ton atau sebesar 

17,5% (Trinugroho, 2014). Sehingga 

diperlukan adanya upaya mendiversifikasi 

sumber protein alternatif, salah satunya 

adalah daging kelinci. 

Ternak kelinci di Indonesia 

mempunyai kemampuan kompetitif untuk 

bersaing dengan ternak sumber penghasil 

daging lain dalam dalam hal pemenuhan 

kebutuhan hidup manusia dan memiliki 

potensial penyedia daging yang baik 

(Sarwono, 2003). Potensi tersebut menurut 

Brahmantiyo dan Raharjo (2009) meliputi 

potensi biologis tinggi, sistem reproduksi 

kelinci sangat menonjol. Pada umur empat 

bulan kelinci sudah dapat mencapai dewasa 

kelamin dan dapat dikawinkan. Tiap 

pejantan dapat dikawinkan dengan 8-10 

betina dengan tingkat kesuksesan 

pembuahan 95 persen. Lama bunting kelinci 

rata-rata 31-32 hari. Rataan jumlah anak per 

kelahiran 6-7 ekor dengan tingkat 

keselamatan 85-95 persen. Anak kelinci 

disapih oleh induknya rata-rata pada umur 6-

8 minggu. Segera setelah melahirkan, induk 

kelinci dapat dikawinkan kembali. 

Kromosom kelinci berjumlah 44 buah, umur 

selama hidupnya (life span) 5-10 tahun 

dengan umur produktif 2-3 tahun dan jumlah 

kali beranak 10 per tahun. Bobot lahir 

kelinci antara 30-100 g/ekor (rataan 50-70 

g/ekor), bobot dewasa 5-10 kg per ekor, laju 

pertumbuhan sampai umur 8 minggu sebesar 

15-20 g/ekor/hari dan umur 8-16 minggu 

mencapai 100-150 g/minggu/ekor. Daging 

kelinci memiliki kandungan protein yang 

tinggi sebesar 20,8%, lemak 10,2%, energi 

metabolis 73MJ/kg dan rendah kolesterol 

0,1% sehingga dalam pengembangannya, 

kelinci memilki prospek yang cukup baik 

untuk menanggulangi masalah kurangnya 

pasokan daging nasional secara 

berkelanjutan.  
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Kualitas daging kelinci dapat 

dipengaruhi oleh warna, daya ikat air oleh 

protein daging atau water-holding capacity 

(WHC), keempukan dan kadar kolesterol. 

Sedangkan indikator kualitas daging 

dipengaruhi oleh pakan. Pakan menurut 

Nugroho, Budhi dan Panjono (2012) 

merupakan salah satu faktor terbesar yang 

memiliki kontribusi sebesar 60-70% dari 

total biaya produksi dalam usaha 

peternakan. Pakan yang diberikan untuk 

ternak kelinci berupa pakan hijauan dan 

pakan konsentrat. Konsentrat merupakan 

pakan atau campuran bahan pakan yang 

mengandung nilai gizi tinggi yang perlu 

dicampur bahan pakan lain dengan 

persentase tertentu untuk memenuhi 

kebutuhan pakan ternak. Pakan konsentrat 

dipasaran tersedia dalam berbagai bentuk 

diantaranya pelet, crumble dan mash. 

Bentuk pakan tersebut akan mempengaruhi 

tingkat konsumsi dan kecernaan pakan oleh 

ternak. Hal tersebut merupakan sebagai 

salah satu tanda terbaik dari produktivitas 

ternak dan juga merupakan faktor esensial 

yang menjadi dasar untuk menentukan 

produksi yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi kualitas daging yang 

dihasilkan. Oleh sebab itu perlu dilakukan 

penelitian mengenai pengaruh bentuk pakan 

terhadap kualitas daging agar efisiensi 

pemberian pakan dapat tercapai. 

MATERI DAN METODE 

Penelitian dilaksanakan di Peternakan 

Kelinci milik Bapak Winarto Jl. Glatik RT/10 

RW/01 Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, 

Kabupaten Malang. Penelitian ini dilakukan 

selama 5-6 minggu dari tanggal 20 April sampai 

7 Juni 2015. Analisis proksimat bahan pakan 

dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan, Universitas 

Brawijaya Malang. Analisis kualitas daging 

dilaksanakan di Universitas Padjajaran, 

laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan dan Laboratorium Pengujian Mutu 

dan Keamanan Pangan Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya Malang. 

Materi 

Materi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kelinci peranakan New Zealand 

White sebanyak 32 ekor berjenis kelamin 

jantan. Pakan hijauan berupa daun bunga kol 

kol (Brassica oleraceae var. Botrytis) yang 

didapat dari pasar Tradisional Batu, Malang 

dan konsentrat yang didapat dari PT. Citra 

Ina Feedmill Jakarta Indonesia dan dari PT. 

Wirifa Sakti Mojokerto dalam bentuk pelet, 

crumble, mash dan pasta.  

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan 

adalah percobaan dengan rancangan 

percobaan berupa Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) yang terdiri dari 4 

perlakuan dan 4 kelompok yaitu besar (K1), 

sedang (K2), kecil (K3) dan sangat kecil 

(K4). Perlakuan yang diberikan terdiri dari: 

P1 = hijauan + Konsentrat bentuk pelet 

P2 = hijauan + Konsentrat bentuk crumble 

P3 = hijauan + Konsentrat bentuk mash 

P4 = hijauan + Konsentrat bentuk pasta 

Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian 

ini adalah WHC, kadar kolesterol, warna 

dan keempukan. 

Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis 

menggunakan analisis ragam (ANOVA) 

sebagai berikut: 



4 

 

Yij =  

Keterangan: 

Y = pengamatan pada perlakuan ke i 

kelompok ke j 

 = nilai rataan 

 = pengaruh perlakuan ke i 

 = pengaruh kelompok ke j 

 = galat percobaan pada perlakuan ke 

i, kelompok ke j 

 = 1,2, ............ t perlakuan 

 = 1,2, ............ r kelompok 

Apabila terdapat perbedaan antar 

perlakuan, maka dilanjutkan dengan Uji 

Beda Nyata Terkecil (UBNT).  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Perlakuan terhadap Suhu  

Hasil penelitian kualitas daging 

kelinci peranakan New Zealand White yang 

diberi perlakuan bentuk konsentrat berbeda 

ditinjau dari WHC, kolesterol, warna dan 

keempukan selengkapnya dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

 

Tabel 4.Data Hasil Uji Kualitas Daging KelinciPeranakann New Zealand White 

No Variabel P1 P2 P3 P4 

1 WHC (%) 51,15 ±8,88
b 

50,01±11,42
b 

28,96±5,88
a 

37,20±4,78
ab 

2 Kolesterol(mg/100 gr) 
159,5±0,55 158,83±0,75 158,32±0,59 158,96±0,80 

3 Warna     

 L* 36,22±0,21 36,23±0,51 35,34±0,94 34,29±3,50 

 a* 15,01±1,35
 

14,27±1,34
 

13,24±0,75
 

15,21±1,13
 

 b* 9,25±0,24
 

9,07±0,13
 

9,26±0,58
 

8,55±0,35
 

4 Keempukan (N) 2,80±0,32
a 

3,40±0,47
b 

3,70±0,54
b 

3,58±0,46
b 

Keterangan : L*): Kecerahan, a*): warna kemerahan, b*): warna kekuningan 

 : Notasi superskrip huruf kecil yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan 

pengaruh yang nyata (P < 0,05).  

 

WHC (Water Holding Capacity) 

 Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa penggunaan bentuk pakan konsentrat 

yang berbeda memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata (P<0,01) terhadap nilai 

WHC daging. Perbedaan pengaruh yang 

nyata terhadap nilai WHC diduga 

disebabkan oleh perbedaan kecernaan 

diantara keempat bentuk pakan konsentrat di 

dalam saluran pencernaan sekaligus akan 

mempengaruhi tingkat penyerapan nutrisi 

yang berhubungan dengan lemak 

intramuskular yang pada akhirnya akan 

menentukantingkat daya ikat air daging 

(soeparno, 2005). 

 Uji nilai WHC daging pada tiap 

perlakuan ditunjukkan pada Tabel 4. Nilai 

tertinggi didapat pada perlakuan P1 yaitu 

penggunaan konsentrat bentuk pelet dengan 

nilai rata-rata 51,15 ± 8,88, diikuti berturut-

turut pada perlakuan P2, konsentrat bentuk 

crumble yang mempunyai rata-rata 50,01 ± 

11,42, perlakuan P4 yaitu penggunaan 

konsentrat bentuk pasta 37,20 ± 4,78 dan 

terendah pada perlakuanP3 yaitu penggunaan 

konsentrat bentuk mash dengan rata-rata 

28,96 ± 5,88. Hasil nilai WHC daging 
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kelinci pada penelitian jauh dibawah atau 

lebih baik dari pendapat Putra dan Budiana  

(2007) yang menyebutkan bahwa daya ikat 

air daging kelinci berkisar 60-63%. 

 WHC atau Water Holding Capacity 

adalah kemampuan daging untuk mengikat 

airnya atau air yang ditambahkan selama ada 

pengaruh kekuatan dari luar yang 

merupakan salah satu faktor yang 

menentukan kualitas dan daya terima daging 

oleh konsumen. Menurut Lawrie (2003), 

kapasitas mengikat air sangat mempengaruhi 

penampilan daging sebelum dimasak yaitu 

sifat-sifatnya selama dimasak dan juiceness-

nya pada saat dikunyah.Air yang terikat di 

dalam otot dapat dibagi menjadi tiga 

komponen air, yaitu air yang terikat secara 

kimiawi oleh protein otot sebesar 4-5% 

sebagai lapisan monomolekuler pertama, air 

terikat agak lemah sebagai lapisan kedua 

dari molekul air terhadap grup hidrolifik, 

sebesar 4% dan lapisan kedua ini akan 

terikat oleh protein bila tekanan uap air 

meningkat. Lapisan ketiga adalah molekul-

molekul air bebas diantara molekul protein, 

berjumlah kira-kira 10%. Jumlah air terikat 

pertama dan kedua adalah bebas dari 

perubahan molekul yang disebabkan oleh 

denaturasi protein daging, sedangkan lapisan 

ketiga akan menurun apabila protein daging 

mengalami denaturasi (Soeparno, 2005) 

Soeparno (2005) menjelaskan bahwa 

faktor yang mempengaruhi nilai WHC oleh 

protein daging adalah pH, stress, bangsa, 

pembentukan akto-miosin (rigormortis), 

temperatur, kelembaban, pelayuhan karkas, 

aging, tipe, fungsi, dan lokasi otot, spesies, 

umur, pakan serta lemak intramuskular. 

Diantara keempat perlakuan bentuk 

konsentrat, terlihat bahwa kelinci yang 

mendapat pemberian pakan bentuk pelet 

menghasilkan nilai WHC yang paling tinggi. 

Hal ini berhubungan dengan luas permukaan 

partikel dan ukuran partikel bentuk pakan 

terhadap proses penyerapan nutrisi pakan 

dalam saluran pencernaan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Nugroho dkk. (2012), yang 

menyatakan bahwa kecernaan jenis 

konsentrat berkaitan dengan lama waktu 

pakan menempati saluran pencernaan. pakan 

dalam bentuk pelet akan lebih lama tinggal 

dalam saluran pencernaan karena diperlukan 

waktu untuk memecah butiran-butiran pelet 

yang masuk ke dalam saluran pencernaan 

kelinci. Sementara pada pakan dalam bentuk 

crumble, mash dan pasta karena bentuknya 

yang lebih kecil dan halus, maka waktu yang 

diperlukan untuk mengecilkan partikel 

hanya sebentar. Pakan yang lebih lama 

berjalan di dalam saluran pencernaan akan 

mengalami penyerapan nutrien yang lebih 

baik dari pada pakan yang sebentar melewati 

saluran cerna, yaitu pada usus halus dimana 

terjadinya penyerapan sari-sari makanan 

oleh villi yang berada pada dinding usus. 

Pakan yang lebih lama berada dalam usus 

akan lebih lama bersinggungan dengan villi 

usus, akibatnya nutrien yang dapat dicerna 

menjadi lebih banyak dari pada makanan 

yang hanya sebentar berada dalam usus 

halus.Lama pakan dalam saluran pencernaan 

berhubungan langsung dengan kualitas 

penyerapan nutrisi pakan termasuk 

didalamnya adalah protein. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Hamiyati, dkk. (2013) 

menyatakan bahwa perbedaan nilai WHC 

dipengaruhi oleh kandungan protein dan 

karbohidrat daging. kandungan protein 

daging yang tinggi akan diikuti dengan 

semakin tingginya daya mengikat air. 
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Saffle dan Blatzler (1959) dalam 

Soeparno (2005) menyatakan bahwa kualitas 

karkas berhubungan erat dengan lemak 

intramuskular yang akan mempengaruhi 

kualitas daya ikat air. Kandungan lemak 

intramuskular yang tinggi pada otot akan 

cenderung memiliki daya ikat air yang 

tinggi. Hubungan antara lemak 

intramuskular dengan daya ikat air adalah 

lemak intramuskular 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 memberikan 

pengaruh baik pada nilai palatabilitas 

konsumen. 

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 dalam mengikat air dan begitupula 

sebaliknya, semakin rendah nilai pH daging 

maka daya ikat air juga semakin menurun. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Lawrie and 

Ledward (2006) bahwa laju penurunan pH 

daging postmortem merupakan penentu 

utama dari daya ikat air. Semakin tinggi 

nilai pH daging maka nilai daya ikat air juga 

semakin meningkat. Warris (2000) 

menambahkan bahwa nilai pH daging 

berpengaruh pada kemampuan 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.  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. 

Kadar Kolesterol Daging 

Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa penggunaan bentuk pakan konsentrat 

yang berbeda memberikan pengaruh yang 

tidak nyata (P>0,05) terhadap kadar 

kolesterol daging. Pengaruh yang tidak 

nyata terhadap kadar kolesterol daging 

diduga disebabkan oleh jenis spesies, jenis 

kelamin, ransum dan lingkungan yang sama 

membuat kemampuan mengabsorpsi lemak 

relatif sama, sehingga kecepatan sintesis 

kolesterol didalam tubuh juga relatif sama 

(Herper et al, 1979). 

Uji kadar kolesterol daging pada tiap 

perlakuan ditunjukkan pada Tabel 4. Nilai 

tertinggi didapat pada perlakuan P1 yaitu 

penggunaan konsentrat bentuk pelet dengan 

nilai rata-rata 159,5±0,55, diikuti secara 

berturut-turut pada perlakuan P4, konsentrat 

bentuk pastayang mempunyai rata-rata 

158,96±0,80, perlakuan P2 yaitu penggunaan 

konsentrat bentuk crumble 158,83 ± 0,75 

dan terendah pada perlakuanP3 yaitu 

penggunaan konsentrat bentuk mash dengan 

rata-rata 158,32±0,59. Angka initelah sesuai 

dengan pendapat Mulyati, (2015) yang 

merekomendasikan konsumsi kolesterol 

bagi tubuh yaitu kurang dari 200 mg/ hari. 

Meskipun menunjukkan hasil yang berbeda, 

keempat perlakuan tidaklah memberikan 

berbedaan kadar kolesterol secara 

signifikan. Hasil pengujian kadar kolesterol 

daging pada penelitian telah sesuai dengan 

pendapat Masanto dan Agus (2010) yang 
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menyatakan bahwa kadar kolesterol daging 

kelinci sekitar 164 mg/100 g, lebih rendah 

jika dibandingkan dengan daging ayam, 

daging sapi, daging domba dan daging babi 

sekitar 220-250 mg/100 g daging. 

Ismoyowati dan Sumarmono (2011), 

menyebutkan bahwa kolesterol penting 

sebagai komponen struktural membran dan 

prekursor untuk sintesis hormon steroid, 

vitamin D dan asam empedu. Deposisi 

kolesterol dalam daging dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, antara lain faktor genetik 

(kemampuan sintesis kolesterol), nutrien dan 

obat-obatan. Menurut Wijaya et al. (2013), 

kemampuan sintesis kolesterol dipengaruhi 

oleh faktor genetik dan faktor lingkungan 

(pakan). Kolestrol tubuh berasal dari dua 

sumber yang keduanya dalam tubuh tidak 

dapat dibedakan, yaitu kolesterol eksogen 

yang merupakan kolesterol bersumber dari 

makanan dan kolesterol endogen yang 

merupakan kolesterol yang bersumber dari 

hasil produksi sendiri oleh tubuh (Muchtadi, 

1993 dalam Rahmat dan Wiradimaja, 2011). 

Herper et al. (1979) menambahkan, 

kandungan kolesterol di dalam darah sebesar 

5% berasal dari kolesterol yang terdapat 

dalam bahan pakan dan 80% berasal dari 

kolesterol yang disintesis oleh hati. Oleh 

karena itu tinggi dan rendahnya kolesterol 

dalam tubuh dipengaruhi oleh kecepatan 

sintesis kolesterol di dalam tubuh. 

Sintesis kolesterol dalam tubuh 

adalah melalui jalur asetil koenzim A. 

Pembentukan kolesterol melalui jalur asetil 

koenzim A tergantung pada kandungan 

kolesterol makanan yang dikonsumsi dan 

disebut biosintesis kolesterol de-novo. 

Ketika intake kolesterol dari makanan 

rendah, biosintesis de-novo memproduksi 

kolesterol untuk mendukung berbagai proses 

biologis dalam tubuh yang membutuhkan 

kolesterol (Ponte et al., 2004). Biosintesis 

kolesterol terjadi dalam hati dan usus, 

demikian juga jika jumlah kolesterol dalam 

makanan meningkat maka sintesis kolesterol 

dalam usus dan hati menurun (Ravnskov, 

2003; Piliang & Djojosoebagio, 2006). 

Jumlah kolesterol dalam sel di dalam tubuh 

manusia dan hewan diatur oleh faktor luar 

sel, seperti jumlah kolesterol bebas atau 

terikat dalam lipoprotein di luar sel, 

persediaan asam lemak bebas dan adanya 

hormon tertentu dan faktor di dalam sel, 

seperti kegiatan sistem enzim yang berperan 

dalam sintesis kolesterol dan yang berperan 

dalam katabolisme kolesterol, jumlah 

persediaan terpenoida, lanosterol dan 

skualen sebagai prekursor sintesis 

kolesterol, jumlah hasil metabolisme 

kolesterol, adanya pengangkutan kolesterol 

atau derivatnya keluar dari sel dengan 

mekanisme transport aktif melalui membran 

dan pengaruh viskositas membran.  

Jumlah kolesterol dalam keadaan 

tetentu yang melebihi keadaan normal, 

berbagai proses akan diaktifkan untuk 

mengimbangi kelebihan kolesterol ini. 

Pertama, kegiatan HMG-Co A reduktase 

mikrosom dan HMG-Co A sintase sitosol 

dihambat secara terkoordinasi atau secara 

sendiri-sendiri, bergantung pada persediaan 

asam lemak bebas di dalam sel. Kedua, laju 

katabolisme kolesterol akan naik karena 

adanya rangsangan terhadap kegiatan enzim 

7 α-hidroksilase. Ketiga, aktivitas asil CoA–

kolesterol asil transferase dirangsang 

sehingga kolesterol yang berlebih diubah 

oleh asam lemak bebas menjadi senyawa 

esternya, yang kemudian disimpan dalam 
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sitoplasma. Keempat, biosintesis reseptor 

lipoprotein ditahan, jadi produksi molekul 

reseptor berkurang sehingga roses 

pengambilan LDL oleh sel menjadi 

berkurang. Kelima, makin banyak kolesterol 

diangkut dalam membran menyebabkan 

derajat keteraturan lapis lipid berganda dari 

membran bertambah besar sehingga 

kelulusan membran naik dan proses 

pemasukan lipoprotein (LDL) naik. 

Keenam, proses pengeluaran kolesterol, 

melalui peningkatannya dengan VLDL 

(Very Low Density Lipoprotein) dari sel hati 

atau HDL (High Density Lipoprotein) dari 

sel tepi akan naik (Rahmat & Wiradimadja, 

2011).  

Lemak dan kolesterol selain 

bermanfaat juga merupakan dua hal yang 

dapat menyebabkan gangguan kesehatan. 

Gangguan kesehatan akibat mengkonsumsi 

lemak dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu: 

jumlah, jenis, dan kondisi lemaknya. Lemak 

jenuh dan kolesterol dalam jumlah yang 

banyak dapat meningkatkan LDL (Low 

Density Lipoprotein) dan kolesterol darah, 

sehingga mengakibatkan penyakit 

aterosklerosis dan gangguan jantung. 

Sebaliknya beberapa lemak tidak jenuh 

justru dapat mengurangi resiko gangguan 

kesehatan (Thohari, Susrini dan Yuniar, 

2007). 

Warna Daging 

 Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa penggunaan bentuk pakan konsentrat 

yang berbeda memberikan pengaruh yang 

tidak nyata (P>0,05) terhadap warna daging. 

Hal ini diduga dapat terjadi karena 

komposisi nutrien pakan yang diberikan 

sama dan jumlah konsumsi pakan juga 

sama.Hal ini sesuai dengan pendapat Lesson 

dan Summer (2000) bahwa pigmentasi pada 

masa pertumbuhan diperoleh dari pigmen 

pakan, sehingga pakan yang diberikan 

menjadi faktor penentu utama dalam 

pembentukan warna daging yang dihasilkan. 

Kemungkinan lain adalah pada spesies dan 

jenis kelamin yang sama. Soeparno (2005) 

menjelaskan bahwa faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi warna diantaranya adalah 

pakan, spesies, bangsa, umur, jenis kelamin, 

stress, pH dan oksigen. 

Uji nilai warna daging pada tiap 

perlakuan ditunjukkan pada Tabel 4. Nilai 

tertinggi untuk kategori kecerahan warna 

(L*) didapat pada perlakuan P2penggunaan 

konsentrat bentuk crumble dengan rataan 

nilai36,23 ± 0,51, diikuti berturut-turut pada 

perlakuan P1 penggunaankonsentrat bentuk 

peletdengan rataan nilai 36,22 ± 0,21, 

perlakuan P3penggunaan konsentrat bentuk 

mash dengan rataan nilai 35,34 ± 0,94 dan 

terendah pada perlakuanP4penggunaan 

konsentrat bentuk pastadengan rataan niali 

34,29 ± 3,50. Nilai tertinggi untuk kategori 

kemerahan warna (a*) daging didapat pada 

perlakuan P4 dengan rataan nilai 15,21 ± 

1,13, diikuti berturut-turut pada perlakuan P1 

dan P2 dengan nilai rataan 15,01±1,35 dan 

14,27 ± 1,34 serta terendah pada perlakuan 

P3 dengan rataan nilai 13,24 ± 0,27. 

Sedangkan nilai tertinggi untuk kategori 

kekuningan warna (b*) didapat pada 

perlakuan P3 dengan rataan nilai 9,26 ± 

0,85,diikuti berturut-turut pada perlakuan P1 

dan P2 dengan rataan nilai 9,25 ± 0,24 dan 

9,07 ± 0,13 serta terndah pada perlakuan P4 

dengan rataan nilai 8,55 ± 0,35. 

Brahmantiyo, Setiawan dan Yamin 

(2014) menyebutkan bahwa Warna 

merupakan salah satu indikator kualitas 
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daging meskipun warna tidak 

mempengaruhi nilai gizi. Warna daging 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

faktor pakan, spesies, bangsa, umur, jenis 

kelamin, stress, pH dan oksigen. Penentuan 

warna tergantung dari konsentrasi miogobin. 

Warna daging tergantung dari tipe molekul 

mioglobin, kondisi kimia, fisik serta 

komponen lain dalam daging. Pengaruh 

pigmen kromoprotein, hemoglobin, 

sitokrom, flavin dan vitamin B12 relatif 

sangat kecil, kualitas warna tidak 

mempengaruhi nilai gizi daging, tetapi 

daging yang berwarna kuning cenderung 

berkualitas rendah. Lemak marbling tidak 

mempengaruhi mioglobin dan hemoglobin, 

tetapi lemak daging segar kadang-kadang 

berwarna kuning karena akumulasi pigmen 

karotenoid di dalam jaringan. 

Daging kelinci memiliki serat yang 

halus dan warna sedikit pucat, sehingga 

daging kelinci dapat dikelompokkan ke 

dalam golongan daging berwarna putih 

seperti halnya daging ayam. Sebagaimana 

pernyataan Lawrie (2003) bahwa daging 

sapi, domba, kambing, babi dan kuda 

termasuk dalam golongan daging 

berwarnamerah, sedangkan unggas dan 

kelinci termasuk golongan daging berwarna 

putih. Daging putih memiliki kandungan 

lemak yang rendahdan kandungan glikogen 

yang tinggi (Forrest et al., 1975). Menurut 

Lawrie (2005) bahwa daging putih memiliki 

serat yang lebih besar, mengandung lebih 

sedikit mioglobin, mitokonria dan enzim 

respirasi yang berhubungan dengan aktivitas 

otot yang singkat dan cepat dengan 

frekwensi istirahat yang lebih sering serta 

kandungan glikogenyang tinggi, sedangkan 

daging merah memiliki proporsi besar, serat 

yang sempit, kaya mioglobin, mitokondria, 

enzim respirasi yang berhubungan dengan 

aktivitas otot yang tinggi dan kandungan 

glikogen yang rendah. Daging putih 

memiliki keunggulan jika dibandingkan 

dengan daging merah dalam hal kandungan 

protein yang lebih tinggi, kadar lemak dan 

kolesterol yang lebih rendah. 

Keempukan Daging 

Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,05) antara keempat perlakuan pakan 

terhadap keempukan daging, yaitu pada 

perlakuan P3 lebih tinggi dari pada P4, perlakuan 

P4 lebih tinggi dari pada P2 dan perlakuan P2 

lebih tinggi dari pada perlakuan P1(Tabel 4). 

Rataan nilai keempukan daging pada P3 

(3,70±0,54), P4 (3,58±0,46), P2 (3,40±0,47) dan 

P1 (2,80±0,32). Semakin tinggi nilai keempukan 

berarti daging semakin alot dan sebaliknya 

semakin rendah nilai keempukan berarti daging 

semakin empuk. Perlakuan P1 lebih empuk 

karena dugaan kandungan lemaknya yang lebih 

tinggi.Meskipun memberikan pengaruh yang 

nyata (P<0,05) rataan nilai keempukan pada 

keempat perlakuan termasuk kedalam ketegori 

sangat empuk. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Lawrie (2003) yang menyebutkan bahwa daging 

yang termasuk dalam kategori sangat empuk 

memiliki daya Warner Blatzler (WB)< 4,15 

Kg/cm², daging empuk 4,15 - < 5,86 Kg/cm², 

daging agak empuk 5,86 - < 7,56 Kg/cm², 

daging agak alot 7,56 – < 9,27 Kg/cm², daging 

alot 9,27 - < 10,27 Kg/cm² dan daging sangat 

alot ≥ 10,97 Kg/cm².  

Surnyanata,  dkk (2014), menyatakan 

bahwa peningkatan protein dalam pakan 

dapat meningkatkan laju pertumbuhan 

ternak, sehingga proses pembentukan lemak 

daging juga akan meningkat. Kadar lemak 

dalam daging akan mempengaruhi nilai 

keempukan daging. Akumulasi lemak dapat 
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melarutkan kolagen sehingga daging 

menjadi lunak. Hal ini kemungkinan dapat 

terjadi karena perbedaan bentuk pakan 

konsentrat menyebabkan perbedaan daya 

cerna dan penyerapan nutrien terutama 

protein dan TDN pakan oleh tubuh ternak. 

Sesuai dengan pendapat Ogbu et al  (2014), 

yang menyatakan bahwa sifat fisik dan 

kimia merupakan faktor yang menentukan 

palatabilitas pakan ternak, bahkan untuk 

pakan dengan kandungan yang sama, bentuk 

penampilan pakan telah terbukti 

mempengaruhi palatabilitas dan konsumsi. 

Meningkatnya konsumsi nutrien, terutama 

energi berdampak pada meningkatnya 

persentase lemak intramuskular, sehingga 

ikatan-ikatan serabut otot menjadi longgar 

dan daging menjadi lebih empuk. 

Sebaliknya ternak yang memiliki daya cerna 

dan penyerapan nutrien pakan oleh tubuh 

tenak yang rendah, berdampak pada 

meningkatnya pembentukan kolagen dan 

daging yang dihasilkan menjadi lebih alot 

(Bailey dan Ligh, 1989 dalam Ngadiyono, 

Murdjito, Agus dan Supriyana, 2008). 

Komponen yang sangat menentukan 

keempukan daging adalah jaringan ikat, 

serabut otot dan lemak intramuskular 

(marbling). Semakin tinggi marbling, 

daging akan lebih empuk karena ikatan-

ikatan antara serabut otot lebih longgar dan 

mudah putus (Browning et al., 1990 dalam 

Ngadiyono, Murdjito, Agus dan Supriyana, 

2008). 

Perbedaan keempukan daging 

diantara keempat perlakuan, selain 

dipengaruhi oleh pakan juga dipengaruhi 

oleh perbedaan aktivitas ternak sebelum 

dipotong serta nilai pH daging postmortem. 

Aberle, et al. (2001), menyatakan bahwa 

keempukan dipengaruhi oleh jaringan ikat 

didalam otot. Otot yang lebih banyak 

digerakkan selama ternak masihhidup 

memiliki memiliki keempukan yang kasar 

begitu juga sebaliknya otot yang kurang 

digerakkan memiliki keempukan lebih 

halus. Lawrie dan Ledward (2006), 

menambahkan ternak yang banyak bergerak 

saat proses pemotongan akan menghasilkan 

struktur daging yang keras sebab pada saat 

proses rigormortis terjadi proses 

pemendekan otot, sehingga menghasilkan 

keempukan daging yang lebih keras. 

Pengaruh pH daging terhadap keempukan 

daging bervariasi. Daging dengan pH tinggi 

mempunyai keempukan yang lebih tinggi 

dari pada daging dengan pH rendah 

(Soeparno, 2005). Kadarsih (2004) 

menyebutkan bahwa hubungan antara pH 

dengan WHC yaitu dalam keadaan pH 

rendah karena banyaknya asam laktat, maka 

gugus reaktif protein berkurang dan 

menyebabkan semakin banyaknya air daging 

yang lepas, sehingga WHC daging turun. 

Riyanto (2004) menambahkan bahwa daya 

ikat air akan meningkat jika nilai pH daging 

meningkat. Hal ini disebabkan karena 

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. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Pemberian pakan konsentrat dalam 

bentuk pelet, crumble, mash dan pasta 

memberikan pengaruh terhadap kualitas 

WHC dan keempukan daging, namun 
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tidak memberikan pengaruh terhadap 

kadar kolesterol dan warna daging. 

2. Konsentrat dalam bentuk crumble 

merupakan bentuk pakan yang lebih 

efisien dari segibiaya operasional 

terhadap kualitas daging. 

Saran  

Perlu penelitian lanjutan dengan 

materi ternak yang lebih banyak, seragam, 

variabel yang diamati lebih diperluas 

sehingga pengaruh bentuk pakan dapat lebih 

representatif. Pada usaha peternakan, faktor 

efisiensi harus selalu dipertimbangkan dan 

diterapkan. 
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