
PENGARUH PEMBERIAN FEED ADDITIVE 
“VITERNA” PADA AIR MINUM TERHADAP 

KUALITAS FISIK DAGING  
AYAM PEDAGING 

 
SKRIPSI 

 
Oleh : 

Aquardo Akbar Wahyudi 
NIM : 0810550009 

 
 
 

 
 
 
 

 
PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

FAKULTAS PETERNAKAN 
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 
2016 



 



PENGARUH PEMBERIAN FEED ADDITIVE 
“VITERNA” PADA AIR MINUM TERHADAP 

KUALITAS FISIK DAGING 
AYAM PEDAGING 

 
SKRIPSI 

 
Oleh : 

Aquardo Akbar Wahyudi 
NIM : 0810550009 

 

 
 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya 
 
 
 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 
FAKULTAS PETERNAKAN 
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 
2016 



 



ii 
 

PENGARUH PENAMBAHAN FEED ADDITIVE 

“VITERNA” PADA AIR MINUM TERHADAP 

KUALITAS FISIK DAGING AYAM PEDAGING 

 

SKRIPSI 

 

Oleh: 

Aquardo Akbar Wahyudi 

NIM. 0810550009 

 

Telah dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana 

Pada Hari/Tanggal : Kamis / 28 Januari 2016 

 
    Tanda Tangan       Tanggal 

Pembimbing Utama :                                            
Dr. Ir. Imam Thohari, MP  ...........  ……. 

NIP. 19590211 198601 1 002   

Pembimbing Pendamping : 
Dr. M. Halim Natsir, S.Pt, MP  ……...   ……. 

NIP. 19711224 199802 1 001 

Dosen Penguji I 

Dr. Ir. Sri Minarti, MP   ……...  ……. 

NIP. 19610122 198601 2 001 

Dr. Ir. Herni Sudarwati, MS  ……...  ……. 

NIP. 19540227 198303 2 001 

Dr. Ir. Purwadi, MS   ……...  …..... 

NIP. 19600616 198701 1 001 

            

 

 

Mengetahui : 

Dekan Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya 

 

Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Suyadi, MS. 

NIP. 19620403 198701 1 001 

Tanggal................................. 



iii 
 

RIWAYAT HIDUP 
 
 Penulis dilahirkan di kota Malang pada tanggal 28 
Januari 1990 dengan nama lengkap Aquardo Akbar Wahyudi 
dari pasangan Bapak Didik Wahyudi, BE  dan Ibu Ninik 
Purbayasari Sunarto, SH., sebagai putra pertama dari  dua 
bersaudara. Jenjang pendidikan penulis diawali dengan lulus 
Taman Kanak-Kanak Dewi Sartika, kota Malang, pada tahun 
1996; lulus Madrasah Ibtidaiyah Jendral Sudirman, kota 
Malang pada tahun 2002; lulus Madrasah Tsanawiyah Negeri 
1 Malang, kota Malang pada tahun 2005; dan lulus Sekolah 
Menengah Atas Negeri 8 Malang, kota Malang pada tahun 
2008. Penulis menjadi mahasiswa Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya Malang pada tahun yang sama melalui 
program Seleksi Jalur Prestasi Akademik 2008. 
 Penulis selama menjadi mahasiswa berkesempatan 
melakukan Praktek Kerja Lapang (PKL) di PT. Batu Raya 
Farm di kota BATU Kabupaten Malang. Adapun karya ilmiah 
yang ditulis adalah laporan pelaksanaan PKL dengan judul 
“Manajemen Usaha Peternakan Ayam Petelur di PT. Batu 
Raya Farm kota BATU”. 

 

 



iv 
 



v 
 

KATA PENGANTAR 
 

 Alhamdulillah, dengan segenap kerendahan hati dan 
ketulusan jiwa, peneliti panjatkan kepada Illahi Robbi yang 
senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
Skripsi yang berjudul Pengaruh Pemberian feed additive 
“viterna” pada Air Minum Terhadap Kualitas Fisik Daging 
Ayam Pedaging, disusun sebagai salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana Peternakan Universitas Brawijaya. 

 Dengan selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas 
dari bimbingan, bantuan serta dukungan dari semua pihak baik 
moril maupun materiil. Oleh karena itu dengan ketulusan hati 
penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Ayahanda Didik Wahyudi, BE, Ibunda Ninik Purbayasari 

Sunarto, SH yang selalu memberikan do’a, semangat, 
dukungan, kesabaran, dan bantuannya sehingga skripsi ini 
dapat diselesaikan. 

2. Bapak Dr. Ir. Imam Thohari, MP., selaku Pembimbing 
Utama dan Dr. M. Halim Natsir, SPt., MP., selaku 
Pembimbing Pendamping atas segala bimbingan dan 
arahan selama penelitian hingga penulisan skripsi. 

3. Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Suyadi, MS., selaku Dekan Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya Dr.Ir. Lilik Eka 
Radiati, MS., selaku Wakil Dekan 1 yang telah 
memberikan fasilitas mulai dari perkulihaan hingga 
terselesaikannya penulisan skripsi. 

4. Dr. Ir. Sri Minarti, MP., selaku Ketua Program Studi Ilmu 
Peternakan dan seluruh Staf Akademik yang telah 
memberikan kemudahan dalam penelitian dan skripsi ini 
hingga selesai. 



vi 
 

5. Dr. Ir. Imam Thohari, MP., selaku Ketua Bagian 
Teknologi Hasil Ternak (THT) yang telah memberikan 
kemudahan dalam penelitian dan skripsi ini hingga 
selesai. 

6. Dr. Ir. Sri Minarti, MP., Dr. Ir. Herni Sudarwati, MS., Dr. 
Ir. Purwadi, MS., selaku penguji atas kritik dan saran 
yang membangun selama Ujian Sarjana. 

7. Istri tercinta Ariska Widya yang dengan sabar membantu 
dan berdoa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

8. Teman-teman penelitian (Bayu Sutomo dan Tri Wahyu) 
atas kerjasama, kebersamaan, dan persaudaraan yang 
terjalin hingga terselesaikannya penelitian dan skripsi. 

9. Bapak Bambang selaku pemilik kandang Desa Tlekung, 
Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Bapak Giono dan 
Bapak Beni sebagai petugas laboratorium yang telah 
memberikan fasilitas dan bantuan selama penelitian ini 
berlangsung. 

10. Para sahabat Nafi Eka, Yudara Antyono, Cahyo Wibowo, 
Wiji Prasetya, Andrianto, Ali Usman, Fahmi Ilman, 
Pratiwi Wilujeng, Frenky Sirojulhuda, Isnan 
Murdiansyah, Sanjaya Adi, Lukman Hakim, Diwana 
Adagdo Rezky, Ayu dan Ratih Eka Dewayani yang telah 
memberikan motivasi dan dukungan hingga 
terselesaikannya skripsi ini. 

11.  Penulis juga menyampaikan terima kasih pada teman-
teman FAPET 2007, 2008, 2009 dan 2010 atas dukungan, 
semangat, kebersamaan, dan persaudaraan yang terjalin 
selama ini serta bantuan sehingga penulis dapat segera 
menyelesaikan skripsi ini. 

 



vii 
 

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat 
memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak yang 
berkepentingan. 

      
 
 

Malang,  Januari 2016 
 
 
       
      Penulis, 



viii 
 

 



ix 

 

Effect of Feed Additive "VITERNA" On Drinking Water 

Against Physical Quality of Broiler Meat. 

 

Aquardo Akbar Wahyudi
1)

, Imam Thohari
2)

, and Halim 

Natsir
2) 

1)
 Student at Faculty of Animal Husbandry Brawijaya 

University 
2)

 Lecturer at Faculty of Animal Husbandry Brawijaya 

University 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to determine the optimal 

level of Viterna used in drinking water to the percentage of 

abdominal fat and resulting physical quality of broiler breast 

meat including pH, moisture content, meat color and texture of 

the meat. The method used in this research was a field 

experiment using a completely randomized design (CRD). The 

treatment done in this study were 4 and was repeated 6 times, 

so there are 24 experimental unit, each experimental unit 

consisted of five chickens. This research was addition of 

Viterna on drinking water with different levels that : P0: 

potable water without viterna, 2) P1: water + 0,1 % 

viterna/liter of water, 3) P2: water + 0,2 % viterna liter of 

water, 4) P3: water + 0,3 % viterna liter of water. Based on 

the result concluded adding viterna on drinking water were 

not significantly different effect on meat color (a and b), but 

reducing pH, percentage of abdominal fat and water levels, 

can be increasing of meat color (L), and improving texture of 

meat. Adding viterna on dringking water up to 3 cc/liter 

produced pH, meat color (L), percentage of abdominal fat and 

water levels the best. 

Keywords : Feed additive, physical quality, broiler meat,  

viterna 
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RINGKASAN 

 

Jenis usaha peternakan ayam pedaging sangat banyak 

diusahakan dan dikembangkan di Indonesia. Seiring 

meningkatnya usaha tersebut maka usaha untuk meningkatkan 

produktivitas ayam harus terus digalakkan. Salah satu upaya 

yang dilakukan adalah penggunaan feed additive dalam pakan 

maupun air minum ayam pedaging. Viterna yang ditambahkan 

dalam air minum ditujukan untuk mengoptimalkan produksi 

ayam pedaging, juga meningkatkan kualitas fisik maupun 

kimia daging tersebut. Viterna adalah suplemen nutrisi murni 

yang siap diserap oleh dinding usus halus, setelah viterna 

diserap oleh dinding usus halus akan mengalami metabolisme 

yang normal seperti nutrisi yang diperoleh dari pakan. Viterna 

mengandung berbagai mineral, protein, lemak, dan vitamin 

yang sangat dibutuhkan unggas untuk proses produksi optimal. 

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui level 

optimal penggunaan viterna dalam air minum terhadap 

persentase lemak abdominal dan kualitas fisik yang dihasilkan 

dari daging dada ayam pedaging meliputi pH, kadar air, warna 

daging dan tekstur daging.Penelitian dilaksanakan pada 7 Mei 

sampai dengan 11 Juni 2014, di Desa Tlekung, Kecamatan 
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Junrejo, Kota Batu.Uji pH, tekstur dan warna dilakukan di 

Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan, 

Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. 

Materi penelitian meliputi ayam strain lohman 120 

ekor (unsex), viterna,  timbangan digital kapasitas 1.000 g 

dengan ketelitian 0,1 g yang digunakan untuk menimbang 

DOC, pakan, bobot badan, timbangan shelter kapasitas 50 kg 

yang digunakan untuk menimbang pakan, tempat pakan dan 

tempat minum, perlengkapan penerangan berupa lampu pijar 

40 watt, termometer untuk mengukur suhu lingkungan dan 

hygrometer untuk mengukur kelembaban udara lingkungan 

kandang, peralatan yang digunakan saat bekerja di kandang 

seperti ember, baskom besar, gunting, pisau, selotip, obeng, 

streples, kawat, dan sapu. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan lapang dengan menggunakan rancangan acak 

lengkap (RAL). Perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini 

sebanyak 4 perlakuan dan masing-masing perlakuan diulang 6 

kali, sehingga terdapat 24 unit percobaan, setiap 1 unit 

percobaan terdiri dari 5 ekor ayam. Penelitian ini dilakukan 

dengan penambahan viterna dalam air minum ternak dengan 

jumlah sebagai berikut: 1) P0 : air minum tanpa viterna, 2) P1 : 

air minum + 0,1 % viterna/liter air, 3) P2 : air minum + 0,2 % 

viterna/liter air, 4) P3 : air minum + 0,3 % viterna/liter air. 

Variabel pengamatan meliputi : Derajat Kemasaman (pH), 

tekstur daging, warna, persentase lemak abdominan (%), dan 

kadar air. 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pengaruh 

perlakuan terhadap nilai pH daging ayam pedaging secara 

berurutan dari terendah pada perlakuan P3 sebesar 5,33±1,03; 

P1 5,52±1,05; P2 5,55±1,05 dan P0 5,59±0,20. Nilai tekstur 



xiii 

 

secara berurutan adalah P3 sebesar 16,75±1,83; P1 19,30±1,96; 

P2 19,67±1,98; dan P0 23,23±2,16. Nilai kecerahan (L*) dari 

yang terendah secara berurutan adalah perlakuan P2 

36,87±2,72; P0 38,55±2,78; P1 39,78±2,82 dan P3 40,80±2,86. 

Nilai warna kemerahan (a*) adalah perlakuan P2 sebesar 

11,43±1,51; P1 11,52±1,52; P0 11,60±1,52 dan P3 11,93±1,54. 

Nilai warna kekuningan (b*) adalah perlakuan P2 12,25±1,57; 

P0 12,93±1,61; P1 13,45±1,64 dan P3 13,72±1,66. Nilai 

persentase lemak abdominal secara berurutan adalah perlakuan 

P3 sebesar 1,59±0,56; P2 1,70±0,58; P1 1,84±0,61 dan P0 

1,97±0,63 %. Nilai kadar air daging secara berurutan adalah 

perlakuan P3 sebesar 71,95±3,79; P2 72,00±3,79; P1 

72,70±3,81 dan P0 73,63±3,84 %. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

pengaruh penambahan feed additive viterna pada air minum 

tidak mempengaruhi warna daging, tetapi menurunkan derajat 

keasaman (pH), persentase lemak abdomen dan kadar air; 

meningkatkan kecerahan (warna L) daging dan memperbaiki 

tekstur daging. Penambahan feed additive viterna pada air 

minum sampai level 3 cc/liter menghasilkan kualitas derajat 

keasaman (pH), kadar warna (L) daging, persentase lemak 

abdominal dan kadar air yang terbaik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jenis usaha peternakan ayam pedaging sangat banyak 

diusahakan dan dikembangkan di Indonesia. Seiring 

meningkatnya usaha tersebut maka usaha untuk meningkatkan 

produktivitas ayam harus terus digalakkan mengingat semakin 

meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk komoditas 

ayam baik berupa telur maupun daging.  

Menurut Yuniastuti (2002), unggas membutuhkan zat 

makanan berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral 

dan air untuk pertumbuhan dan memperoleh energi. Bahan-

bahan makanan yang diperoleh dari pakan masih dalam bentuk 

yang kompleks dan sukar diserap untuk digunakan oleh tubuh 

ayam. Makanan tersebut harus diubah lebih dahulu baik secara 

mekanis dan khemis melalui proses pencernaan yaitu 

memecahkan molekul nutrien kompleks menjadi molekul 

sederhana agar dapat diabsorbsi oleh dinding usus. 

Upaya untuk memacu pertumbuhan, meningkatkan 

status kesehatan ayam dan meningkatkan mutu kualitas daging 

ayam adalah meningkatkan asupan protein. Kualitas protein 

antara lain ditentukan oleh kelengkapan dan keseimbangan 

asam amino esensial. Protein yang berkualitas tinggi 

mengandung asam-asam amino esensial yang lengkap, 

jumlahnya cukup dan seimbang. Asam-asam amino esensial 

tidak dapat disintesis dalam tubuh sehingga kebutuhannya 

harus disediakan dalam pakan yang dikonsumsinya. 

Peningkatan kualitas daging ayam perlu dilakukan 

penambahan asupan nutrisi, salah satunya dengan memberikan 

viterna pada air minum. 
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Viterna yang ditambahkan dalam air minum ditujukan 

untuk mengoptimalkan produksi ayam pedaging, juga 

meningkatkan kualitas fisik maupun kimia daging tersebut. 

Viterna adalah suplemen nutrisi murni yang siap diserap oleh 

dinding usus halus sehingga tidak diperlukan lagi proses 

pencernaan terhadap viterna ini, setelah viterna diserap oleh 

dinding usus halus akan mengalami metabolisme yang normal 

seperti nutrisi yang diperoleh dari pakan. Viterna mengandung 

berbagai mineral, protein, lemak, dan vitamin yang sangat 

dibutuhkan unggas untuk proses produksi optimal. Beberapa 

nutrisi pakan yang diperlukan yaitu (1) Karbohidrat yang 

digunakan sebagai sumber energi, jika energi yang tersedia 

lebih besar dari energi yang dibutuhkan, maka kelebihan 

energi tersebut akan disimpan sebagai cadangan energi dalam 

bentuk glikogen dan lemak. Jika kekurangan karbohidrat, 

tubuh akan lemah dan daya tahan menurun. (2) Protein 

digunakan sebagai sumber asam amino yang diperlukan untuk 

pembentukan sel-sel baru, perbaikan sel-sel yang rusak, 

sebagai enzim, dan beberapa hormon. Jika kekurangan protein 

tubuh menjadi kurus, kerusakan beberapa fungsi organ, oleh 

karena itu kadar protein pakan harus mencukupi sesuai dengan 

kebutuhan tubuh. (3) Lemak digunakan sebagai sumber energi, 

pelarut lemak dan sebagai hormon. (4) Vitamin berfungsi 

untuk memelihara fungsi berbagai organ dan jaringan tubuh 

agar selalu bekerja secara normal. (5) Mineral digunakan 

untuk bahan baku pembentukan tulang. 

Berdasarkan uraian tersebut cara terbaik untuk 

memenuhi asupan nutrisi yang lebih lengkap pada ayam 

pedaging adalah dengan menambahkan viterna, untuk 

mengetahui seberapa berpengaruhnya, maka perlu dilakukan 

penelitian penambahan viterna dalam air minum ayam. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang timbul 

adalah bagaimana pengaruh penambahan viterna dalam air 

minum ayam pedaging terhadap persentase lemak abdominal 

dan kualitas fisik yang dihasilkan dari daging dada ayam 

pedaging yang meliputi pH, tekstur daging, warna dan kadar 

air daging. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui level optimal 

penggunaan viterna dalam air minum terhadap prosentase 

lemak abdominal dan kualitas daging yaitu pH, tekstur daging, 

warna dan kadar air daging. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna dalam 

bidang Hasil Produksi Ternak yaitu memberikan informasi 

mengenai pengaruh dan level optimal penggunaan viterna 

dalam air minum terhadap prosentase lemak abdominal dan 

kualitas fisik daging di tinjau dari pH, tekstur daging, warna 

dan kadar air daging. 

 

1.5 Kerangka Pikir Penelitian 

Pencapaian produktivitas yang optimal diantaranya 

dipengaruhi oleh kelengkapan nutrisi pakan yang dikonsumsi. 

Pakan mempunyai peranan penting dalam upaya 

meningkatkan produktivitas ternak serta mempunyai 

persentase sebesar 60-70 % dari total biaya produksi dalam 

usaha peternakan. Widodo (2011) menjelaskan bahwa 

substitusi bungkil kedelai dengan bahan lain seperti kacang, 

kecipir, koro, dan protein sel tunggal telah banyak dilakukan, 
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namun hasilnya dihadapkan pada ketersediaan yang tidak 

berkelanjutan, kualitas tidak konsisten, serta teknologi 

budidaya dan pengolahan cukup mahal. Penggunaan bahan 

baku non konvensional, seperti tepung darah, bungkil kacang 

tanah, ampas tahu, dan bungkil biji kapuk masih menghadapi 

kendala yang sama. 

Viterna merupakan salah satu solusi untuk membantu 

memperbaiki kualitas pakan yang diberikan agar daging hasil 

ternak tersebut tetap optimal. Viterna adalah salah satu pilihan 

produk yang diformulasikan dengan basis teknologi asam 

amino yang berfungsi menambahkan dan melengkapi nutrisi 

ayam dari pakan serta mampu meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pencernaan ternak karena viterna langsung bisa 

diserap dinding usus halus tanpa perlu proses pencernaan lagi. 

Kemampuan ternak untuk mencerna asam amino yang 

terdapat pada pakan akan berbeda tergantung dari bahan 

pakan, namun asam amino viterna 100 % bisa dicerna oleh 

ternak. Pakan yang diformulasi menggunakan jagung dan 

kacang kedelai sebagai sumber asam amino dengan kandungan 

total lisin 1.26 %, jumlah lisin yang dicerna adalah sebesar 

1,12 % (Parson and Bliss, 1991). Dimana daya cerna lisin 

adalah 89 %. Apabila menyusun ransum dengan menggunakan 

1,00 % lisin yang berasal dari jagung dan kacang kedelai, 

maka sisanya 0,26 % harus disuplai dari asam amino buatan. 

Berdasarkan kalkulasi didapat bahwa daya cerna lisin menjadi 

1,15 % (1,00 x 89 % + 0,26 x 100 %) sehingga melebihi 

kebutuhan ternak (Emmert and Baker, 1997). 

Baker and Han (1994) berpendapat bahwa rasio 

optimum asam amino methionine, sistin, threonine dan 

tryptophan meningkat karena peningkatan kebutuhan asam 

amino untuk pemeliharaan setelah umur 3 minggu. Hal ini 



 5  

 

juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mack et. 

al. (1999) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan rasio 

asam amino pada ternak ayam mulai dari DOC sampai umur 

pemotongan. 

Informasi tentang penggunaan viterna pada ayam 

pedaging melalui air minum masih belum ada, oleh karena itu 

diperlukan penelitian tentang penggunaan viterna dalam air 

minum terhadap persentase lemak abdominal dan kualitas fisik 

daging yang meliputi pH, tekstur daging, warna dan kadar air 

daging. 

 

1.6 Hipotesis Penelitian 

Penambahan viterna dalam air minum dapat 

meningkatkan kualitas fisik daging ayam pedaging yang 

meliputi pH, tekstur daging, warna dan kadar air daging serta 

dapat menurunkan persentase lemak abdominal. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ayam Pedaging 

Ayam pedaging adalah ayam hasil budidaya teknologi 

yang memiliki karakter ekonomi dengan ciri khas 

pertumbuhan cepat, penghasil daging dengan konversi pakan 

irit dan siap potong pada usia relatif muda. Pada umumnya 

ayam pedaging siap dipotong pada usia 35 hari (Murtidjo, 

2006). Ayam pedaging dapat menghasilkan relatif banyak 

daging dalam waktu yang singkat. Ciri-cirinya adalah sebagai 

berikut : 

a. Ukuran badan relatif besar, padat, kompak, dan 

berdaging penuh 

b. Jumlah telur relatif sedikit. 

c. Bergerak lambat dan tenang. 

d. Biasanya lebih lambat mengalami dewasa kelamin. 

 

Beberapa jenis ayam pedaging, mempunyai bulu kaki 

dan masih suka mengeram (Rahayu, Santoso dan Sudaryanti, 

2011). Kusuma (2010) menambahkan ayam pedaging mampu 

memproduksi daging secara optimal dengan hanya 

mengkonsumsi pakan dalam jumlah relatif sedikit. Ayam 

pedaging memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya 

adalah dagingnya empuk, ukuran badan besar, bentuk dada 

lebar, padat dan berisi, efisiensi terhadap pakan cukup tinggi, 

sebagian besar dari pakan diubah menjadi daging dan 

pertambahan bobot badan sangat cepat. Kelemahannya adalah 

memerlukan pemeliharaan secara intensif dan cermat, relatif 

lebih peka terhadap suatu infeksi penyakit dan sulit 

beradaptasi (Murtidjo, 2006). 
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Ayam pedaging merupakan  ayam  tipe  berat  pedaging  

yang  lebih  muda  dan berukuran  lebih kecil, dapat tumbuh 

sangat cepat sehingga dapat dipanen pada umur 4-5 minggu  

yang ditujukan untuk menghasilkan daging dan 

menguntungkan secara ekonomis jika dibudidayakan 

(Anonymous, 2007). Pertumbuhan ayam pedaging sangat 

cepat dan pertumbuhan dimulai sejak menetas sampai umur 

delapan minggu dan setelah itu kecepatan pertumbuhan akan 

menurun (Bell and Weaver, 2002). 

Menurut Widodo (2008) pemilihan strain ayam 

pedaging semakin banyak dan mudah ditemukan dipasaran. 

Jenis strain ayam pedaging yang dapat diperoleh antara lain 

Lohman 202, Brahma, Pilch, Yabro, Tegel 70, ISA, Kim cross, 

Hyline, Vdett, Hybro, Missouri, Hubbard, Shaver Starbro, 

Hypeco-Pedaging, Goto, Arbor arcres, Tatum, Indian 

river,Cornish, Langshans, Super 77, Ross, Marshall”m”, 

Euribrid, A.A 70, H&N, Sussex, Bromo, CP 707. 

Peningkatan produksi ayam pedaging dapat dilakukan 

dengan perbaikan mutu genetik, nutrisi, kontrol terhadap 

penyakit, dan pengelolaan yang baik sehingga dalam waktu 

yang relatif singkat sudah dapat menghasilkan daging lebih 

banyak. Selain itu juga tergantung pada faktor lain seperti 

strain, jenis kelamin, umur, dan jumlah makanan yang 

dikonsumsi. Faktor kecepatan pertumbuhan penting sekali 

dalam peternakan ayam pedaging. Hal ini sangat erat 

hubungannya dengan efisiensi konversi pakan menjadi daging 

(Winarno, 1994).  

 

2.2 Kebutuhan Zat Pakan Ayam Pedaging 

Ayam pedaging membutuhkan zat makanan seperti 

protein, energi, vitamin, mineral, air dan zat-zat lain untuk 
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pertumbuhannya. Semua unsur zat makanan tersebut saling 

terkait satu sama lain dan saling mempengaruhi (Tobing, 

2005). Menurut Supriyanto dan Mohandas (2005), ayam 

pedaging membutuhkan makanan sebagai bahan untuk 

tumbuh, berkembang dan berproduksi. Tercapainya 

pertumbuhan dan produksi yang maksimal maka makanan 

yang terkandung didalam pakan yang dikonsumsi harus 

memadai. Hal yang perlu diperhatikan dalam pakan adalah 

kandungan energi, protein, keseimbangan asam amino esensial 

serta kandungan vitamin dan mineral (Wahju, 2004).  

Menurut Scott. Neisheim and Young (1982) semakin 

rendah kandungan energi dan protein pakan pada ayam 

pedaging maka semakin tinggi konversi pakan. Konversi 

pakan melibatkan pertumbuhan ayam dan konsumsi pakan. 

Kecepatan pertumbuhan tergantung dari spesies, jenis 

kelamin, umur dan keseimbangan zat-zat nutrien dalam pakan 

(Maynard, Loosli, Hintz and Warner, 1983); energi metabolis 

pakan,  kandungan protein pakan dan lingkungan (Wahju, 

2004).  

Pakan yang dikonsumsi oleh ternak akan digunakan 

untuk memenuhi  kebutuhan energi dan zat nutrisi yang lain. 

Tingkat energi menentukan jumlah pakan yang dikonsumsi, 

ayam cenderung meningkatkan konsumsinya jika kandungan 

energi pakan  rendah  dan  sebaliknya  konsumsi  akan  

menurun  jika kandungan energi pakan meningkat. Konsumsi 

ransum pada unggas dipengaruhi oleh kandungan energi 

pakan, bentuk pakan, kesehatan, lingkungan, zat-zat makanan, 

kecepatan pertumbuhan atau produksi telur dan stres (Scott et 

al., 1982). Oleh karena itu, untuk tercapainya perumbuhan dan 

produksi yang maksimal maka makanan yang terkandung 

didalam pakan yang dikonsumsi harus memadai. Hal yang 
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perlu diperhatikan dalam pakan adalah kandungan energi, 

protein, keseimbangan asam amino esensial serta kandungan 

vitamin dan mineral (Wahju, 2004). Data kebutuhan nutrisi 

ayam pedaging ditunjukkan pada Tabel  berikut : 

Tabel 1. Kebutuhan zat pakan ayam pedaging fase starter dan 

finisher 

Parameter Satuan Starter Finisher 

Kadar air % Maks. 14,0 Maks. 14,0 

Protein kasar % Min. 19,0 Min. 18,0 

Lemak kasar % Maks. 7,4 Maks. 8,0 

Serat kasar % Maks. 6,0 Maks. 6,0 

Abu  % - Maks. 8,0 

Kalsium  % 0,90-1,20 0,90-1,20 

Fosfor total % 0,60-1,00 0,60-1,00 

Fosfor tersedia % - Min 0,40 

Total aflatoksin µg/Kg - Maks. 50,00 

Energi metabolism Kkal/kg Min. 2900 Min. 2900 

Asam amino    

Lisin % Min. 1,10 Min. 0,90 

Metionin % Min. 0,40 Min. 0,30 

Metionon 

+sistin 

% - Min. 0,50 

Sumber : SNI (2006)
a,b

 

  

Zat pakan utama yang dipakai sebagai sumber energi 

yaitu karbohidrat. Karbohidrat ini mensuplai sekitar 80 % dari 

total yang dibutuhkan oleh unggas. Zat makanan yang 

digunakan sebagi sumber energi kedua yaitu lemak yang 

mensuplai sekitar 20 % dari total energi yang diperlukan 

(Rizal, 2006). 
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Protein adalah zat makanan yang berfungsi dalam 

proses pertumbuhan serta pembentukan jaringan dan organ 

tubuh, menyediakan asam amino dan menyediakan komponen 

tertentu dalam DNA. Ayam yang diberi pakan dengan 

kandungan protein rendah dapat mengakibatkan menurunnya 

laju pertumbuhan dan produksi  (Tilman, Hartadi, 

Reksohadiprojo, Prawirokusumo dan Lebdosoekojo, 1984). 

Lemak berfungsi sebagai sumber dan cadangan energi, 

penahan terhadap temperatur lingkungan yang tinggi, 

pelindung organ-organ dalam tubuh terhadap benturan dari 

luar, membantu penyerapan vitamin A, D, E, K dan untuk 

meningkatkan palatabilitas pakan. Serat kasar dibutuhkan 

dalam jumlah kecil pada unggas untuk memperlancar 

pengeluaran feses. Mineral berguna untuk pertumbuhan, 

pembentukan tulang, metabolisme. Mineral adalah Ca, NaCl, 

Fe, Mg dan P. Sumber mineral adalah kapur, tepung kerang. 

Penggunaan serat kasar pada ayam dibatasi antara 3-5 % 

(Rizal, 2006). 

 

2.3 Feed additive 

Feed additive merupakan bahan makanan pelengkap 

yang dipakai sebagai sumber penyedia vitamin-vitamin, 

mineral-mineral dan atau juga antibiotika (Anggorodi, 1985). 

Fungsi feed additive adalah untuk menambah vitamin-vitamin, 

mineral dan antibiotika dalam ransum, menjaga dan 

mempertahankan kesehatan tubuh terhadap serangan penyakit 

dan pengaruh stress, merangsang pertumbuhan badan 

(pertumbuhan daging menjadi baik) dan menambah nafsu 

makan, meningkatkan produksi daging maupun telur. 

Menurut Lesson and Summers (2001) feed additive 

dapat berupa flavoring agent, antibiotik, enzim, antioksidan, 
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hormon, probiotik dan antikoksidial. Salah satu yang sering 

digunakan adalah antibiotik sebagai imbuhan dalam pakan 

untuk unggas, namun akhir-akhir ini mulai dipermasalahkan 

penggunaannya terkait residunya dan efek samping untuk 

konsumen. Beberapa negara maju (terutama negara di Eropa) 

mulai mempertanyakan resiko penggunaan antibiotik dalam 

pakan terhadap kesehatan manusia yang mengkonsumsi 

produk ternak tersebut (Barton and Hart, 2001). Antibiotik 

pemacu pertumbuhan memainkan peranan yang berguna untuk 

modifikasi mikroflora dalam saluran pencernaan unggas, tetapi 

tidak seperti dengan enzim pakan yang secara berdiri sendiri 

lebih berpengaruh terhadap mikroflora. Perbaikan kecernaan 

pakan oleh enzim dapat mengurangi lama keberadaan nutrisi 

di dalam saluran pencernaan dan memberikan kesempatan 

yang lebih singkat bagi pertumbuhan bakteri pathogen (Adam 

and Moss, 2000). 

Amri (2007) menyatakan bahwa ayam yang 

menggunakan premiks menyerap glukosa, protein dan lemak 

lebih baik dibandingkan ayam yang tanpa menggunakan 

premiks. Menurut Wahyu (1992) protein dalam tubuh akan 

digunakan sebagai sumber energi, kelebihan protein ini akan 

disimpan dalam bentuk lemak dan juga dibuang melalui urin. 

Semua protein dalam makanan secara sempurna dicerna 

menjadi asam-asam amino dalam alat pencernaan kemudian 

diserap oleh tubuh melalui usus kecil.  

Viterna merupakan produk suplemen pakan khusus 

yang di formulasikan dengan teknologi rekayasa asam amino. 

Basis teknologi viterna mampu memacu pembentukan protein 

dan mengurangi pembentukan lemak/kolesterol. Ternak yang 

menggunakan viterna akan memiliki tekstur daging yang lebih 

padat dengan kandungan kimia daging lebih baik. Viterna juga 
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merupakan suplemen nutrisi murni yang siap diserap oleh 

dinding usus halus sehingga tidak diperlukan lagi proses 

pencernaan terhadap viterna. Setelah diserap oleh dinding usus 

halus akan mengalami metabolisme yang normal seperti 

nutrisi yang diperoleh dari pakan. Penambahan viterna ke 

dalam ransum berarti menambah kuantitas dan kualitas pakan 

yang diberikan. Zat makanan yang terkandung dalam viterna 

yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. 

Viterna sebagai additive adalah susunan bahan bahan 

atau kombinasi bahan tertentu yang sengaja ditambahkan ke 

dalam ransum pakan ternak untuk menaikkan nilai gizi pakan 

guna memenuhi kebutuhan khusus atau imbuhan yang umum 

digunakan dalam meramu pakan ternak. Penambahan bahan 

biasanya hanya dalam jumlah yang sedikit, misalnya additive 

bahan konsentrat, additive bahan suplemen dan additive bahan 

premix. Maksud dari penambahan adalah untuk merangsang 

pertumbuhan atau merangsang produksi. Macam-macam 

additive antara lain antibiotika, hormon, arsenikal, sulfaktan, 

dan transquilizer. 

Kualitas daging seringkali ditentukan berdasarkan 

tampilan nyata secara fisik. Sehubungan dengan itu, daging 

sebagai sumber protein hewani yang seringkali berasal dari 

daging ayam potong memerlukan perhatian khusus untuk 

menjaga dan memperbaiki kualitas fisiknya. Penggunaan 

viterna selama proses budidaya, akan meningkatkan kadar 

protein pakan dan memperkaya kandungan asam amino, 

sehingga efektifitas proses pembentukan protein tubuh 

meningkat/ lebih optimal, maka daya ikat air yang dihasilkan 

lebih baik dan dapat mempertahankan pH daging dengan lebih 

baik pula. 
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2.4 Daging Ayam 

Daging merupakan semua jaringan hewan dan semua 

produk hasil pengolahan jaringan-jaringan tersebut yang dapat 

dimakan serta tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi 

yang memakanya (Soeparno, 2005). Daging tersusun dari 4 

jaringan utama yaitu jaringan otot, jaringan ikat, jaringan 

epitel, dan jaringan saraf (Nurwantoro dan Mulyani, 2003). 

Purnomo (2012) menambahkan bahwa daging tersusun dari 

jaringan ototternak yang telah berubah secara biokimia setelah 

ternak disembelih dan merupakan bahan pangan yang 

digemari masyarakat karena luasnya kemungkinan untuk 

mengolahnya. 

Kebutuhan daging ayam mengalami peningkatan yang 

pesat, karena beberapa alasan, diantaranya karena daging 

ayam relatif murah dibandingkan daging lain, dari segi 

kesehatan daging ayam lebih baik karena mengandung sedikit 

lemak dan kaya protein. Daging ayam mempunyai rasa yang 

dapat diterima semua golongan masyarakat dan cukup mudah 

diolah menjadi produk olahan yang bernilai tinggi, mudah 

disimpan dan mudah dikonsumsi (Priyatno, 2003). 

Faktor yang menentukan pertumbuhan dan 

perkembangan daging ternak adalah genetik, fisiologi, nutrisi, 

dan faktor lingkungan (Lawrie and Ledward, 2006). Weglarz 

(2010) menyatakan bahwa kualitas daging sangat dipengaruhi 

oleh perlakuan ternak sebelum pemotongan seperti temperatur 

lingkungan tempat pemotongan serta tingkat stres ternak. 

Soeparno (2005) menambahkan bahwa selama proses konversi 

otot menjadi daging terjadi proses kekakuan otot yang disebut 

rigormortis. Rigormortis terjadi setelah cadangan energi otot 

habis. Rigormortis berhubungan dengan ketersediaan ATP 

dalam otot. Habisnya cadangan ATP otot mengakibatkan 
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filamen aktin dan filamen miosin saling berikatan hingga 

membentuk ikatan aktomiosin yang membuat daging menjadi 

keras.  

Mutu 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 (Lawrie and 

Ledward, 2006). Winarno (1993) menambahkan bahwa 

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. Soeparno (2005) menyatakan bahwa  faktor yang 

menentukan kelezatan dan daya terima daging antara lain 

adalah warna, daya ikat air oleh protein atau water holding 

capacity (WHC), kesan jus daging (juiciness), keempukan, 

rasa atau flavor, dan nilai pH daging. 

 

2.5 Kualitas Fisik Daging 

Daging didefinisikan sebagai semua jaringan hewan dan 

semua produk hasil pengolahan jaringan-jaringan yang sesuai 

untuk dimakan serta tidak menimbulkan gangguan kesehatan 

bagi yang memakannya (Soeparno, 2005). Lawrie (2003) 

mendefinisikan daging sebagai jaringan hewan yang dapat 

digunakan sebagai makanan, sering pula diperluas dengan 

memasukkan organ-organ seperti hati dan ginjal, otot dan 

jaringan lain yang dapat dimakan disamping urat daging.  

Pengujian kualitas fisik daging secara objektif dapat 

dilakukan dengan cara mengetahui daya putus Warner-

Bratzler (WB), kekuatan tarik dan kompresi, kehilangan berat 

selama pemasakan (susut masak), pH, daya ikat air, 

keempukan dan tekstur juga merupakan komponen kualitas 

daging yang diuji (Soeparno, 2005). 
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2.5.1 Warna Daging 

Daging ayam ialah salah satu bahan pangan 

penyumbang protein yang banyak dikonsumsi masyarakat. 

Penanganan daging sangat perlu dilakukan sedini mungkin 

setelah ayam dipotong karena dapat mempengaruhi kualitas 

daging ayam itu sendiri, terutama pada pengolahannya. Tujuan 

dari penanganan daging untuk mencegah terjadinya penurunan 

kualitas daging sehingga dapat memperpendek masa simpan, 

perubahan fisik (warna dan bau), perubahan cita rasa. 

Menurut Soeparno (2005) menjelaskan bahwa warna 

daging dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pakan, spesies, 

pH, dan oksigen. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi 

penentu utama warna daging yaitu kosentrasi pigmen daging 

myoglobin. Penyebab lain terjadinya perubahan warna 

diantaranya ialah lingkungan yang ekstrim ataupun 

penanganan yang buruk pada ayam, sehingga mengakibatkan 

stress. Selain itu, biasanya juga akibat memar yang ditandai 

dengan pembentukan gumpalan darah pada daerah 

tertentu.Warna daging juga dipengaruhi oleh pigmen daging 

yang terdiri atas dua macam protein yaitu hemoglobin dan 

myoglobin. Semakin tinggi kandungan protein dalam pakan 

maka akan memberikan warna daging yang semakin baik 

(Zulfahmi, Pramono dan Hintono, 2013). 

Daging ayam pedaging segar memiliki warna putih 

kekuningan. Warna ini diakibatkan oleh adanya provitamin A 

pada lemak daging dan pigmen oksimioglobin (Afrianti, 

Dwiloka dan Setiani, 2013). Lawrie and Ledward (2006) 

menambahkan bahwa pigmen oksimioglobin merupakan 

pigmen penting yang terdapat pada daging segar. Pigmen 

oksimioglobin hanya dapat ditemukan dipermukaan daging 

saja dan menggambarkan warna yang diinginkan oleh 
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konsumen, sedangkan pigmen warna pada daging yang 

dipotong dengan pengeluaran darah yang tidak sempurna 

diakibatkan oleh pigmen hemoglobin. 

 

2.5.2 Tekstur Daging 

Tekstur ialah salah satu parameter mutu yang cukup 

penting pada saat daging ayam dikonsumsi. Ketika hewan 

telah mati, darah akan berhenti bersirkulasi sehingga tidak ada 

supply oksigen dan nutrisi pada otot. Tanpa keduanya, otot 

akan berusaha memenuhi kebutuhan energinya dan akan 

menjadi keras, yang sering disebut dengan rigormortis. 

Kemudian otot akan kembali menjadi lunak. Tekstur juga 

merupakan kombinasi sifat-sifat fisik yang dapat diketahui 

melalui kinetis (ujung saraf yang menyerupai otot), rabaan, 

dan penglihatan. Sifat fisik meliputi bentuk, besar, jumlah dan 

konformasi dari elemen-elemen struktur zat (Idris, 2003). 

Menurut Aunan dan Kolari (1965), bahwa struktur 

daging sebagian besar terdiri dari protein muskulus (aktin dan 

myosin) dan jaringan pengikat (kolagen dan rekulin). Tekstur 

daging dipengaruhi oleh umur, aktivitas, jenis kelamin dan 

makanan, sedangkan menurut Warris (2010), ada tiga faktor 

utama yang diketahui mempengaruhi tekstur daging 

diantaranya panjang sarkomer, jumlah jaringan ikat dan ikatan 

silangnya serta tingkat perubahan proteolitik yang terjadi 

selama pelayuan. Luas dan jumlah lemak intra muskular 

(marbling) juga akan membuat daging lebih empuk, karena 

lemak lebih lembut dibandingkan otot. 

 

2.5.3 Derajat Keasaman (pH) 

Banyak faktor yang mempengaruhi pH daging seperti 

yang dikemukakan oleh Smith (1978) dan Judge, Aberle, 
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Forrest, Hedrick and Merkol (1989) seperti stres sebelum 

pemotongan ataupun iklim. Nilai pH daging ini perlu diketahui 

karena pH daging akan menentukan tumbuh dan 

berkembangnya bakteri. Hampir semua bakteri tumbuh secara 

optimal pada pH sekitar 7 dan tidak akan tumbuh persis 

dibawah pH 4 atau diatas 9, tetapi pH untuk pertumbuhan 

optimal ditentukan oleh kerja stimulan dari berbagai variabel 

lain di luar faktor keasaman itu sendiri (Lawrie, 1979). 

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). Lawrie and Ledward (2006) 

menambahkan bahwa 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. 

Faktor yang mempengaruhi penurunan pH postmortem 

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  temperatur lingkungan, pemberian bahan 

additive dan stres 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 
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glikogen serta penanganan yang dilakukan sebelum ternak 

disembelih. Menurut Soeparno (1992) menyatakan bahwa pH 

daging akan mengalami perubahan (menurun) sesuai dengan 

waktu penyimpanan, semakin lama penyimpanan akan 

semakin menurun sampai tercapai pH akhir yaitu antara 5,4 

sampai 5,8. 

 

2.5.4 Lemak Abdominal 

Pembagian lemak pada tubuh ternak terbagi atas 

subkutan (bawah kulit), bawah perut, dalam otot 

(intramuskuler), Lemak abdominal : jantan lebih banyak dan 

semakin bertambah umur semakin tinggi jumlahnya dan 

Lemak subkutan : 13,25 % umur 3 minggu, 33,87 % pada 

umur 9 minggu (Resnawati, 2004). Salah satu dari beberapa 

bagian tubuh yang digunakan untuk menyimpan lemak pada 

ayam pedaging adalah bagian di sekitar perut yang disebut 

lemak abdomen. Rataan persentase bobot lemak abdomen 

berkisar 1,50-2,11 % (Resnawati, 2004). Lemak abdomen 

merupakan salah satu komponen lemak tubuh, yang terdapat 

dalam rongga perut (Yusmaini, 2008). 

Yuniza (2002) menyatakan bahwa lemak merupakan 

sumber energi yang sangat penting, selain digunakan sebagai 

cadangan energi, lemak tubuh juga penting untuk melindungi 

jaringan dan organ - organ tubuh. Sekurang - kurangnya tubuh 

mengandung 4 % lemak untuk melindungi jaringan dan organ. 

Kandungan lemak tubuh yang tinggi pada ayam ras pedaging 

terdapat pada bagian lemak abdominal, lemak intramuskuler 

(diantara otot) dan lemak subkutan. Lemak abdominal adalah 

lemak yang berada di sekeliling gizzard, organ reproduksi dan 

lemak yang terdapat diantara otot abdominal, usus serta di 

sekitar kloaka. Kandungan lemak abdominal dipengaruhi oleh 
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umur, jenis kelamin, spesies, kandungan nutrisi dan suhu 

lingkungan. Penambahan tingkat energi dalam pakan dapat 

meningkatkan kandungan lemak tubuh, sedangkan dengan 

menambah protein secara berlebih akan mengurangi lemak 

karkas (Kubena, Deaton, Chen and Reece, 1974). 

Berat lemak abdominal cendrung meningkat dengan 

bertambahnya berat badan. Lemak karkas ayam jantan lebih 

sedikit bila dibandingkan dengan lemak karkas ayam betina. 

Kualitas karkas dapat dilihat dari tebalnya penutupan lemak 

pada dada, punggung, pinggul. Persentase berat lemak 

abdominal ayam pedaging. Ayam pedaging yang di pelihara di 

kandang litter selama 28 hari berat lemak abdominalnya 

1,12g/100g, sedangkan yang di pelihara di kandang baterai 

berat lemak abdominalnya 0,97g/100g. Lemak pada ayam 

pedaging betina lebih tinggi dai lemak ayam jantan (Fontana, 

Weafer, Denbow and Watins, 1993). Lemak subkutan 

meningkat dari 13,25 % umur 3 minggu menjadi 33,87 umur 9 

minggu (Muchtadi dan Sugiyono, 1992). Menurut Al-Batshan 

dan Hussein (1999) menyatakan kandungan energi, protein 

dan temperatur berpengaruh pada kandungan lemak tubuh. 

Kandungan protein yang tinggi dapat menurunkan persentase 

lemak abdominal. 

 

2.5.5 Kadar Air 

Air merupakan komponen terbesar dalam makanan yang 

sangat berpengaruh terhadap kualitas bahan pangan sebab 

selain menentukan tekstur, penampakan dan cita rasa 

makanan. Kadar air juga berpengaruh terhadap daya tahan 

makanan dan serangan mikroba sehingga mempengaruhi daya 

simpannya. Air merupakan salah satu komponen essensial 

pada bahan pangan. Keberadaannya bisa terjadi sebagai 
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komponen intraseluler atau ekstraseluler pada tumbuhan dan 

hewan, sebagai media pendispersi dalam beragam produk dan 

sebagai fase terdispersi dalam beberapa produk tertentu seperti 

mentega atau margarin, serta sebagai komponen dalam jumlah 

kecil dalam hal-hal lain. Kadar air dalam bahan pangan 

merupakan jumlah air yang ada dalam bahan pangan, dimana 

kadar air dalam bahan pangan akan menentukan derajat 

kerusakan mutu bahan pangan tersebut (Winarno, 1997 dalam 

Uyun, 2008). Menurut Lakkonen (1973) dalam Anggraeni 

(2005) air merupakan komponen terbesar pada daging dalam 

bentuk terikat dan air bebas dalam otot. Air yang terikat 

dengan otot adalah sejumlah air yang bersatu dengan protein 

dan berbeda dengan air bebas. Air bebas secara mekanik 

ditahan oleh membran protein dan protein filament lain 

kemungkinan ditahan juga oleh kekuatan elektrostatik peptida. 

Kadar air dalam daging terdapat dalam tiga konsentris 

pada molekul protein. Tiga konsentris tersebut antara lain (1) 

hidrasi primer yang merupakan grup aktif yang terdapat dalam 

molekul protein, (2) hidrasi sekunder, yang akhirnya 

bergabung dengan air bebas sebagai tempat ke-3 (Price and 

Sweighert, 1971 dalam Anggraeni, 2005). Kadar air suatu 

bahan pangan dapat dinyatakan dengan dua cara yaitu 

berdasarkan bahan kering (dry basis) dan berdasarkan bahan 

basah (wet basis). Kadar air dry basis adalah perbandingan 

antara bobot air dalam bahan pangan dengan serat keringnya, 

sedangkan bobot bahan kering diperoleh dari berat bahan asal 

dikurangi dengan bobot airnya. Kadar air wet basis adalah 

perbandingan antara bobot air didalam bahan dengan bobot 

bahan asalnya. Kadar air makanan diukur dengan 

mengeringkan bahan makanan di dalam oven pada suhu 105-

110 
o
C selama 3 jam atau sampai berat yang konstan. Selisih 
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berat sebelum dan sesudah pengeringan adalah banyaknya air 

yang diuapkan (Uyun, 2008). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

. 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada 7 Mei sampai dengan 11 

Juni 2014, di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. 

Uji pH, tekstur dan warna dilakukan di Laboratorium 

Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan, Fakultas Teknologi 

Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1Ternak Percobaan 

Ayam Pedaging yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah day old chick (DOC) strain lohman sebanyak 120 ekor 

yang di produksi oleh PT. Multibreeder Adirama Indonesia, 

Surabaya dan tidak dibedakan jenis kelaminnya (Unsex). Pada 

saat ayam datang dilakukan penimbangan bobot badan awal 

pada 120 ekor dengan rata-rata bobot 38,91±2,06 g/ekor 

dengan nilai KK 5,29 %. Kemudian dimasukkan ke dalam 

kandang  perlakuan dan dipelihara selama 35 hari. Setiap 

kandang diisi 5 ekor DOC. Selama pemeliharaan tidak 

dilakukan vaksinasi maupun penggunaan obat-obatan kimia 

lain. 

 

3.2.2 Kandang dan Peralatan Penelitian 

Kandang yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

kandang litter dengan ukuran tiap petak adalah panjang x lebar 

x tinggi yakni 1x1x1 m. kandang yang digunakan berjumlah 

24 petak dimana tiap petak diisi 5 ekor ayam. Tiap petak 

dilengkapi dengan tempat pakan, tempat minum, pemanas, dan 

lampu penerang serta alas diberi sekam setebal 5-7 cm. Dua 
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minggu sebelum ayam dimasukkan, kandang dibersihkan, 

diberi kapur dan desinfektan.Kandang setiap unit percobaan 

diberi nomor sesuai dengan pengacakan perlakuan dan 

ulangan. 

Peralatan lain yang digunakan untuk penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Timbangan digital kapasitas 1.000 g dengan ketelitian 

0,1 g yang digunakan untuk menimbang DOC, pakan, 

bobot badan. 

2. Timbangan shelter kapasitas 50 kg yang digunakan 

untuk menimbang pakan. 

3. Tempat pakan dan tempat minum. 

4. Perlengkapan penerangan berupa lampu pijar 40 watt. 

5. Termometer untuk mengukur suhu lingkungan dan 

hygrometer untuk mengukur kelembaban udara 

lingkungan kandang. Hasil pengukuran suhu dan 

kelembaban disajikan di Lampiran 2. 

6. Peralatan yang digunakan saat bekerja di kandang 

seperti ember, baskom besar, gunting, pisau, selotip, 

obeng, streples, kawat, dan sapu. 

 

3.2.3 Viterna 

Viterna diperoleh dari PT. Natural Nusantara dengan 

harga Rp. 45.000/botol (500cc). Viterna merupakan feed 

additive bagi ternak yang bersifat organik yang mengandung 

unsur -unsur mineral makro dan mikro, vitamin – vitamin dan 

asam - asam amino. Kandungan viterna disajikan  pada Tabel 

2. Manfaat penggunaan feed additive viterna bagi ternak antara 

lain : 1) Meningkatkan daya serap protein ternak, 2) Nafsu 

makan ternak meningkat, memacu pertambahan bobot badan 

dalam waktu relatif singkat, 3) Meningkatkan  volume 
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produksi ternak, 4) Meningkatkan kualitas daging, susu dan 

telur, 5) Menjadikan  rasa daging lebih enak, karena perbaikan 

struktur serat daging pada ternak, 6) Menjaga stamina ternak 

tetap fit, tahan terhadap stres dan penyakit. Proses penggunaan 

viterna melalui air minum. Dan diberikan terus menerus 

selama proses pemeliharaan. Viterna merupakan tambahan 

nutrisi murni tanpa mengandung probiotik. 

 

Tabel 2. Kandungan Viterna 

Kandungan Jenis 

Unsur Mineral N,P,K, Na, Ca, Mg, Cl, S, Fe, Mn, Cu, 

Zn, I, Co, Mb, Se, Cr, F. 

Vitamin vitamin A, D, E, K, B kompleks, C 

Asam- asam Amino 

 

 

Asam Aspartat, Asam Glutamat, Serin, 

Histidin, Arginin, 

Threonin, Alanin, Prolin, Tirosin, Valin, 

Methionin, Sistin, 

Isoleusin, leosin, Phenilalanin, Lysin 

Sumber : PT. Natural Nusantara 

 

3.2.4 Pakan Penelitian 

Pakan penelitian menggunakan pakan jadi atau siap 

pakai yang sudah ada di toko peternakan pada umumnya. 

Pakan selama pemeliharaan menggunakan hasil produksi dari 

PT. Japfa Comfeed, dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Pakan Penelitian yang digunakan Produksi PT. Japfa 

Comfeed 

Jenis pakan Waktu 

penggunaan 

Protein 

(%) 

Energi 

metabolis 

(Kkal/Kg) 

Starter* 0-3 minggu 21-23 2800-3000 

Finisher* 3-6 minggu 19-21 3000-3200 

Keteranga : *Berdasarkan label pada karung pakan 

 

Semua pakan perlakuan menggunakan bahan pakan 

yang sama, karena perlakuan penambahan viterna dilakukan 

pada air minum. Selama penelitian berlangsung, pakan ayam 

pedaging diberikan secara ad  libitum demikian juga 

pemberian air minumnya. Kandungan nutrisi pakan penelitian 

berdasarkan Laboratorium Ilmu Bahan dan Pakan Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang 2014 disajikan pada 

Tabel 4. 

Tabel 4. Kandungan zat makanan pakan basal ayam pedaging 

Zat Makanan Jumlah 

Bahan Kering (%) 86,28 

Abu* (%) 6,16 

Protein Kasar* (%) 26,56 

Serat Kasar* (%) 3,54 

Lemak Kasar* (%) 6,42 

Gross Energy* (Kkal/Kg) 4424,02 

Keterangan  : *) Berdasarkan 100% bahan kering 

Sumber  : Laboratorium Bahan Pakan Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang 

2014 
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3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan lapang dengan menggunakan rancangan acak 

lengkap (RAL). Perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini 

sebanyak 4 perlakuan dan masing-masing perlakuan diulang 6 

kali, sehingga terdapat 24 unit percobaan, setiap 1 unit 

percobaan terdiri dari 5 ekor ayam. 

Penelitian ini dilakukan dengan penambahan viterna 

dalam air minum ternak dengan jumlah sebagai berikut : 

P0 : air minum tanpa viterna 

P1 : air minum + 0,1 % viterna/liter air 

P2 : air minum + 0,2 % viterna/liter air 

P3 : air minum + 0,3 % viterna/liter air 

Teknik pemberian air minum yaitu dengan cara 

memberikan air minum sesuai dengan perlakuan. Sisa air 

minum dipagi hari berikutnya dibersihkan dari sekam dan 

kotoran yang mungkin masuk kedalamnya untuk digunakan 

dihari berikutnya. Sisa air minum yang telah dibersihkan 

tersebut ditambah dengan air minum baru sesuai dosisnya 

masing masing hingga akhir penelitian, sehingga dalam 

perhitungan konsumsi air minum dilakukan di akhir penelitian. 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

a.Tahap Persiapan  

Ayam pedaging dipelihara mulai umur satu hari (DOC) 

hingga umur 35 hari. Mulai masa starter umur 0-21 hari 120 

ekor ayam pedaging dipelihara dalam 24 kandang dengan 3 

brooder. Pakan starter digunakan pada periode starter umur 0-

21 hari dan setelah memasuki umur 21-35 hari diberikan 

pakan untuk periode finisher. Pakan diberikan secara ad 
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libitum, berikut air minum beserta perlakuan juga diberikan 

secara ad libitum. 

Persiapan kandang dilakukan sebelum DOC in, meliputi 

pembersihan kandang dengan sapu dan disiram dengan air 

detergen, kemudian mencuci hamakan kandang dengan 

formalin. Dosis formalin adalah sebanyak 1 sendok takar (10 

ml) dalam 5 liter air. Kandang diberi kapur dengan dosis 150 

g/m
2
. Setiap petak kandang diberi alas sekam dengan 

ketebalan 5-7 cm dan disemprot dengan desinfektan ke seluruh 

bagian ruangan. Tempat pakan dan tempat minum dipasang 

pada setiap petak kandang. Setelah itu tirai dipasang di 

sekeliling kandang dan lampu listrik. Pakan dan air campuran 

viterna dengan tiap perlakuan dalam ember yang berbeda juga 

telah disiapkan sebelum penelitian. 

b. Persiapan DOC 

Persiapan DOC diawali dengan pemasangan koran di 

bawah lampu 10 watt sebanyak 4 buah. Lampu dinyalakan ± 

12 jam sebelum DOC dimasukan dalam kandang. Persiapan 

air minum yang telah ditambahkan air gula.DOC dikeluarkan 

dari box kemudian ditimbang dan dimasukkan kedalam 

kandang. Pakan diberikan  dengan  cara  ditaburkan  di atas  

koran  atau  tempat  pakan  indukan. 

c. Pemeliharaan Minggu I 

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 kelembaban kandang 

selama penelitian dapat dilihat pada Lampiran. Tirai dibuka 

setiap pagi dan ditutup setiap sore. 
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d. Pemeliharaan Minggu II 

Lampu dimatikan pada siang hari dan dinyalakan pada 

sore hari. Tempat pakan dan air minum diganti dengan yang 

digantung. Ayam ditimbang untuk mengetahui pertambahan 

bobot badan.  

e. Pemeliharaan Minggu III 

Lampu hanya dinyalakan pada sore hari.Tirai setiap 

pagi dibuka dan ditutup setiap sore hari. Ayam ditimbang 

untuk mengetahui pertambahan bobot badan setiap  minggu. 

Sisa pakan ditimbang untuk mengetahui konsumsi pakan 

setiap minggu.  

f. Pemeliharaan Minggu IV dan V 

Lampu  hanya  dinyalakan  pada  sore hari.  Tirai  setiap  

pagi  dibuka  dan ditutup setiap sore hari. Ayam ditimbang 

untuk mengetahui pertambahan bobot badan setiap minggu 

dan bobot badan akhir. Pakan dan minum  diberikan secara 

add libitum. Sisa pakan ditimbang untuk mengetahui konsumsi 

pakan setiap minggu dan konsumsi pakan selama lima 

minggu. 

g. 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 dari rata-rata bobot badan akhir ayam 

dijadikan sebagai penentu ayam yang akan dipotong. Ayam 

yang memiliki bobot badan mendekati rata-rata dipotong 

kemudian diambil daging dadanya. 

 

3.5 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

kualitas fisik daging ayam pedaging yang meliputi:  
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a. Derajat Keasaman (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. Sampel 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 kedalam 

sampel daging. 

4. Nilai pH akan terlihat pada pH meter beberapa saat 

setelah pH meter menunjukkan angka yang konstan. 

 

b. Tekstur Daging 

Tekstur daging di ukur menggunakan metode Lukman 

et al., (2009) tensile strength dengan cara sebagai berikut: 

1. Menghidupkan mesin tensile strength dan memasang 

aksesoris alat, sesuai dengan sample yang akan 

dianalisa memakai tekanan. 

2. Menghidupkan komputer masuk program  software 

untuk mesin tensile strength. 

3. Setelah antara mesin tensile strength dan komputer 

terjadi hubungan, maka layar akan menampilkan 

program tersebut. 
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4. Kursor ditempatkan di ZERO dan di ON-kan agar alat 

tensile strength dan monitor komputer menunjukkan 

angka 0,0 pada waktu pengujian. 

5. Meletakkan sample dibawah aksesoris penekan. 

6. Kursor diletakkan pada tanda [  ], dan di ON kan 

sehingga komputer secara otomatis akan mencatat 

GAYA (N) dan jarak yang ditempuh oleh tekanan 

terhadap sample. 

7. Menekan tombol [▼] untuk penekanan (compression) 

yang ada pada alat tensile strength. 

8. Setelah pengujian selesai, tekan tombol [■] untuk 

berhenti dan  menyimpan data. 

9. Hasil pengukuran dapat dicatat atau langsung di-print. 

10. Setelah selesai matikan komputer dan alat tensile 

strength. 

11. Bersihkan alat dari sisa sample yang menempel. 

 

c. Warna 

Warna daging diukur dengan menggunakan 

Chromatometer Minolta Colour Reader dengan metode sistem 

Hunter/L*,a*,b* berdasarkan Weaver (1996). Prosedur 

pengujianya 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 dan dipilih warna putih. 

4. Hasil kalibrasi disimpan. 

5. Lensa fokus pada bagian ujung alat diletakkan pada 

target sampel. 
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6. Tombol pengukuran ditekan sampai berbunyi nada 

beep dan di display menunjukkan hasil pengukuran 

nilai L*, a*, b*, kemudian hasil dicatat. 

 

d. Persentase lemak abdominal (%) 

Lemak abdominal adalah lemak yang didapat dari 

lemak yang terdapat pada sekeliling gizzard dan lapisan  yang 

menempel antara otot abdominal dan  usus (Kubena et all., 

1974). Pengukuran persentase lemak abdominal menggunakan 

metode Witranta (2011). 

                           

 
                     

           
       

e. Kadar Air 

Penentuan kadar air sampel daging dengan 

menggunakan metode AOAC (1995) : 

1. Cawan porselin dikeringkan dalam oven dengan suhu 

105 
o
C selama 24 jam, kemudian didinginkan dalam 

eksikator selama 15 sampai 30 menit. 

2. Cawan petri ditimbang dengan menggunakan 

timbangan analitik. 

3. Sampel daging dimasukkan dengan berat 5 g sebagai 

berat awal (X). 

4. Cawan Petri dan sampel dimasukkan dalam oven 

dengan suhu 105 
o
C selama 24 jam dan kemudian 

dimasukkan eksikator selama 15 sampai 30 menit. 

5. Cawan petri dan sampel ditimbang dan dikurangi 

dengan berat cawan sebagai berat akhir (Y), dihitung 

kadar air sampel dengan rumus sebagai berikut: 
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% Kadar air sampel =  X – Y x 100% 

          X 

 

3.6 Analisis Data 

Data didapat dari penelitian ditabulasi dan dianalisis 

menggunakan ANOVA dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

yang terdiri dari 4 perlakuan dan 6 kali ulangan. Apabila ada 

perbedaan pengaruh akandilanjutkan dengan Uji Duncan’s 

(Steel dan Torrie, 1993). Model matematikdari RAL adalah : 

 

 

 

Dimana : Yijk = nilai yang diamati 

  = nilai tengah populasi 

i = pengaruh perlakuan ke-i  

ijk  = pengaruh galat 

i = 1, 2, 3, 4 

j = 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

3.7 Batasan Istilah 

1. Ayam pedaging merupakan jenis ayam yang dipelihara 

selama 35 hari dengan tujuan menggemukan untuk 

dimanfaatkan dagingnya. 

2. Viterna merupakan salah satu contoh feed additive untuk 

ternak dalam bentuk cair. 

3. Ad libitum merupakan sistem pemberian pakan dan minum. 

4. Variabel meliputi presentase lemak abdominal dan kualitas 

fisik daging. 

5. Presentase lemak abdominal merupakan bobot lemak 

dibandingkan dengan bobot hidup ternak dikalikan 100 %. 

Yijk =  + i + ijk 
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Lemak abdominal didapat dari lemak yang terdapat pada 

sekeliling ampela dan lapisan yang menempel antara otot 

abdominal dan usus. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Data hasil penelitian pengaruh pemberian feed additive 

viterna pada air minum terhadap persentase lemak abdominal 

dan kualitas fisik daging ayam pedaging yang meliputi pH, 

tekstur, warna dan kadar air dapat dilihat pada Tabel 5 berikut. 

Tabel 5. Pengaruh pemberian feed additive “viterna” pada air 

minum terhadap kualitas fisik daging ayam pedaging 

 

Keterangan : Superskip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05)  

pada pH dan Warna L ; dan sangat nyata (P<0,01)  

pada % lemak abdomen dan kadar air. 

 

4.1 Pengaruh perlakuan terhadap pH daging ayam 

pedaging 

Pengaruh perlakuan terhadap nilai pH daging ayam 

pedaging dapat dilihat pada Tabel 5., secara berurutan nilai pH 

terendah pada perlakuan P3 sebesar 5,33±1,03; P1 5,52±1,05; 

P2 5,55±1,05 dan P0 5,59±0,20. Hasil analisis statistik 

menunjukkan bahwa pemberian viterna dalam air minum 

ayam pedaging menunjukkan pengaruh perlakuan yang 

berbeda nyata (P<0,05) terhadap nilai pH daging ayam 

pedaging. 

Perlakuan pH Tekstur 
Warna L 

(kecerahan) 

Warna a 

(kemerahan) 

Warna b 

(kekuningan) 

% Lemak 

abdomen 

Kadar air 

(%) 

P0 5,59±1,06b 23,23±2,16 38,55±2,78b 11,60±1,52 12.93±1.61 1,97±0,63b 73,63±3,84c 

P1 5,52±1,05b 19,30±1,96 39,78±2,82c 11,52±1,52 13.45±1.64 1,84±0,61b 72,70±3,81b 

P2 5,55±1,05b 19,67±1,98 36,87±2,72a 11,43±1,51 12.25±1.57 1,70±0,58a 72,00±3,79a 

P3 5,33±1,03a 16,75±1,83 40,80±2,86c 11,93±1,54 13.72±1.66 1,59±0,56a 71,95±3,79a 
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Perbedaan pengaruh pH ini diduga karena level 

penambahan viterna dalam air minum yang diberikan juga 

berbeda. Hasil analisis statistik diatas menunjukkan bahwa 

nilai pH cenderung menurun seiring meningkatnya level 

viterna dalam air minum tersebut (P3), tetapi penurunan 

tersebut masih dalam kisaran pH daging secara umum yaitu 

antara 4,3-6,71. Penggunaan viterna selama proses budidaya, 

akan meningkatkan kadar protein pakan dan memperkaya 

kandungan asam amino, sehingga efektifitas proses 

pembentukan protein tubuh meningkat/ lebih optimal, maka 

daya ikat air yang dihasilkan lebih baik dan dapat 

mempertahankan pH daging dengan lebih baik pula. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Soeparno (2005) yang menyatakan 

bahwa pH ultimat daging ayam dalam kisaran 5,5-5,8. pH 

ultimat daging merupakan pH daging setelah glikogen habis 

dan proses glikolisis berhenti. Faktor yang mempengaruhi laju 

dan penurunan pH daging dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 

faktor intrinsik dan factor ektrinsik. Faktor intrinsik antara lain 

spesies, tipe otot, dan variabilitas diantara ternak, sedangkan 

faktor ektrinsik antara lain adalah temperatur lingkungan, 

pakan dan tingkat stres sebelum ternak dipotong. 

Nilai pH daging berperan penting dalam menentukan 

kelayakan dan keamanan daging konsumsi karena pH 

merupakan salah satu faktor penting yang menentukan 

pertumbuhan bakteri. Diketahui bahwa hampir semua bakteri 

dapat tumbuh optimal pada pH sekitar 7 dan tidak dapat 

tumbuh pada pH dibawah 4 atau diatas 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 
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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. Derajat keasaman (pH) 

daging tidak dapat diukur segera setelah pemotongan 

(biasanya dalam waktu 45 menit) untuk mengetahui penurunan 

pH awal. Pengukuran selanjutnya biasanya dilakukan setidak-

tidaknya setelah 24 jam untuk mengetahui pH akhir dari 

daging atau karkas (Soeparno, 2005). 

Daging ayam memiliki serat yang halus dan warna 

sedikit pucat, sehingga dikelompokkan dalam golongan daging 

putih. Serabut otot dengan konsentrasi mioglobin tinggi adalah 

aerobik atau mempunyai kemampuan aerobik-anaerobik. Otot 

yang pucat pada suatu karkas mengandung banyak serabut 

putih anaerobik dengan kandungan glikogen yang tinggi. 

Setelah ternak mati terjadi proses glikolisis secara anaerobik 

yaitu proses konversi glikogen menjadi asam piruvat yang 

kemudian akan menghasilkan asam laktat. Lawrie and 

Ledward (2006) 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 pasca rigormortis dan keempukan daging lebih 

tinggi apabila konsentrasi glikogen otot pada saat pemotongan 

cukup. Aktivitas ternak sebelum pemotongan dapat 

mempengaruhi cadangan glikogen otot, semakin banyak 

aktivitas ternak maka semakin sedikit timbunan asam laktat 

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 
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anaerob dan akan terbatas apabila ternak mengalami depresi 

karena kelelahan. 

 

4.2 Pengaruh perlakuan terhadap tekstur daging ayam 

pedaging 

Pengaruh perlakuan terhadap tekstur daging ayam 

pedaging dapat dilihat pada Tabel 5. Nilai tekstur dari 

terendah secara berurutan adalah perlakuan P3 sebesar 

16,75±1,83; P1 19,30±1,96; P2 19,67±1,98 dan P0 23,23±2,16. 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pemberian viterna 

dalam air minum ayam pedaging tidak memberikan perbedaan 

yang nyata terhadap nilai tekstur daging ayam pedaging. 

Berdasarkan Tabel 5 bahwa nilai tekstur daging 

cenderung menurun seiring peningkatan level viterna dalam 

air minum jika dibandingkan dengan perlakuan kontrol, nilai 

tekstur daging ayam pedaging pada perlakuan berkisar antara 

14,92-25,39. Hal ini menunjukkan penambahan viterna masih 

memberikan perbedaan terhadap nilai tekstur pada daging. 

Penambahan viterna kedalam air minum meningkatkan daya 

serap protein. Kandungan nutrisinya yang lengkap dengan 

bentuk susunan unsur yang lebih sederhana dan terdiri dari 

berbagai macam jenis mineral, vitamin dan asam amino 

sehingga mudah diserap oleh usus halus. Diketahui bahwa 

protein merupakan unsur pembentuk jaringan, dimana dalam 

ternak unggas protein diserap dalam bentuk asam amino. 

Kandungan asam amino dalam viterna yang mudah diserap 

usus halus, menjadikan  rasa daging lebih enak, karena adanya 

perbaikan struktur serat daging pada ternak. 

Tekstur merupakan sifat sensoris daging yang berkaitan 

dengan tingkat kehalusan dari daging. Warris (2010) 

menyatakan bahwa ada tiga faktor utama yang mempengaruhi 
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tekstur daging diantaranya panjang sarkomer, jumlah jaringan 

ikat dan ikatan silangnya serta tingkat perubahan proteolitik 

yang terjadi selama pelayuan. Luas dan jumlah lemak 

intramuskular (marbling) juga akan membuat daging lebih 

empuk, karena lemak lebih lembut dibandingkan otot. 

 

4.3 Pengaruh perlakuan terhadap warna daging ayam 

pedaging 

Pengaruh perlakuan terhadap tingkat kecerahan (L), 

warna kemerahan (a), dan warna kekuningan (b) pada daging 

ayam pedaging dapat dilihat pada Tabel 5. Nilai kecerahan 

(L*) dari yang terendah secara berurutan adalah perlakuan P2 

36,87±2,72; P0 38,55±2,78; P1 39,78±2,82 dan P3 40,80±2,86. 

Nilai warna kemerahan (a*) dari yang terendah secara 

berurutan adalah perlakuan P2 sebesar 11,43±1,51; P1 

11,52±1,52; P0 11,60±1,52 dan P3 11,93±1,54. Nilai warna 

kekuningan (b*) dari yang terendah secara berurutan adalah 

perlakuan P2 12,25±1,57; P0 12,93±1,61; P1 13,45±1,64 dan P3 

13,72±1,66.  

Berdasarkan analisis statistik menunjukkan bahwa 

penambahan viterna ke dalam air minum ayam pedaging 

memberikan perbedaan yang nyata (P<0,05) terhadap tingkat 

kecerahan (warna L), tetapi tidak memberikan pengaruh nyata 

(P>0,05)terhadap warna kemerahan (a) dan kekuningan (b) 

pada daging ayam pedaging.  

Adanya perbedaan pada tingkat kecerahan (warna L) 

menunjukkan bahwa semakin tinggi penggunaan viterna (P3) 

memberikan tingkat kecerahan yang semakin tinggi pula.  Hal 

ini diduga karena adanya keseimbangan kandungan mineral 

yang terdapat dalam viterna. Diketahui bahwa selain pigmen 

dari bahan pakan, jenis-jenis mineral tertentu juga 
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memberikan pengaruh terhadap warna daging. Nilai pH yang 

berbeda juga memberikan pengaruh terhadap tingkat 

kecerahan dan warna daging. 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 warna daging terlihat lebih cerah. Soeparno (2005) 

menjelakan 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. 

Afrianti dkk., (2013) menjelaskan bahwa jika pH akhir 

daging tinggi yaitu sekitar 6,50 akan membuat warna daging 

menjadi lebih gelap hal ini disebabkan karena kandungan air 

intraselular yang tinggi sehingga menyebabkan kemampuan 

untuk memantulkan cahaya akan berkurang dan warna daging 

menjadi lebih gelap. Lawrie and 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 tidak bisa menyebar. 

Pengaruh terhadap warna kemerahan dan kekuningan 

pada daging yang tidak berbeda diduga karena faktor jenis 

pakan yang diberikan pada ayam pedaging sama. Pakan 

merupakan salah satu sumber yang menyediakan pigmen 

alami yang berpengaruh terhadap warna daging. Jika pakan 

yang digunakan jenisnya sama, maka warna dagingnya akan 

seragam pula. Daging ayam pada umumnya berwarna putih 

pucat. Warna tersebut dapat berubah atau menyimpang 
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menjadi coklat, merah cerah, merah pink, dan hijau apabila 

mioglobin bereaksi dengan senyawa lain atau mengalami 

oksigenasi, oksidasi, reduksi, dan denaturasi. 

Zulfahmi dkk., (2013) menjelaskan bahwa warna daging 

dipengaruhi oleh 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 maka akan memberikan warna daging 

yang semakin baik. Viterna mengandung flavonoid yang dapat 

membantu mensintesis protein sehingga proses penyerapan 

protein menjadi lebih baik. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Bakalli, Bouton and Harris, (2005) yang menjelaskan bahwa 

kandungan flavonoid dapat berfungsi untuk sintesis protein, 

sehingga menyebabkan sintesis protein oleh tubuh ayam 

menjadi lebih mudah dan proses penyerapan proteinpun dapat 

berjalan dengan baik. Hal ini menyebabakan P3 dengan 

penambahan 3 % viterna pada air minum memberikan warna 

kemerahan yang terbaik.  

Kandungan flavonoid dapat mendukung kinerja dinding 

vascular, sehingga dapat mengurangi pendarahan Bakalli et 

al., (2005). Selain itu kandungan flavonoid juga dapat 

melindungi pembuluh darah sehingga proses peredaran darah 

dalam tubuh ayam pedaging dapat berjalan dengan lancar, dan 

ketersediaan hemoglobin dalam darah cukup untuk 

memberikan warna kemerahan pada daging. Hal ini didukung 

oleh Afrianti, dkk. (2013) yang menyatakan bahwa pigmen 

daging terdiri dari dua protein yaitu mioglobin pigmen otot 

dan haemoglobin pigmen darah. Suryanata dkk., (2014) 

menambahkan bahwa pembentukan sel-sel darah dapat 

mempengaruhi kadar hemoglobin dalam darah. 
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Kandungan mineral selenium dalam viterna juga dapat 

mempengaruhi warna kemerahan pada daging. Boiago, Borba, 

Leonel, Ganeco, Ferrari, Stefani, and Souza (2014) 

menjelaskan bahwa ayam pedaging yang diberi pakan organik 

dengan kandungan mineral seperti selenium dapat 

meningkatkan warna kemerahan daging. Warna kemerahan 

daging juga akan meningkat seiring dengan penurunan jumlah 

lemak dan oksidasi mioglobin dalam tubuh unggas.  

Warna kekuningan daging tidak memberikan pengaruh 

yang nyata pada setiap perlakuan. Tidak adanya berbedaan 

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 

berkisar antara 10,68-15,38. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Lesson and 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. 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. 

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. 

Asmara, Garnida, dan Tanwariah (2007) menambahkan bahwa 
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xanthophylls adalah pigmen yang memberikan warna kuning 

pada  kulit karkas. Qiou, Fletcher, Smitt and Northcutt (2001) 

menjelaskan bahwa pemanfaatan xanthophylls daun tanaman 

untuk konsumsi unggas bermanfaat untuk memberikan pigmen 

jaringan tubuh dan dapat menentukan warna kulit. 

 

4.4 Pengaruh perlakuan terhadap persentase lemak 

abdominal 

Pengaruh perlakuan terhadap persentase lemak 

abdominal ayam pedaging dapat dilihat pada Tabel 5. Nilai 

persentase lemak abdominal dari yang terendah secara 

berurutan adalah perlakuan P3 sebesar 1,59±0,56; P2 

1,70±0,58; P1 1,84±0,61 dan P0 1,97±0,63 %. Hasil analisis 

statistik menunjukkan bahwa pengaruh perlakuan memberikan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap persentase 

lemak abdominal ayam pedaging. Hal ini mengindikasikan 

bahwa dengan peningkatan level pemberian viterna dalam air 

minum ternak menghasilkan persentase lemak abdomen yang 

semakin rendah dibandingkan dengan kontrol. Persentase 

lemak abdominal yang dihasilkan dari penelitian berkisar 

antara 1,03-2,6 %, hasil penelitian ini lebih rendah dari yang 

dilaporkan Bilgili, Moran and Acar (1992) bahwa persentase 

lemak abdomen ayam pedaging berkisar 2,6-3,6 %. 

Zainuddin (2004) menyatakan bahwa feed additive 

berdampak positif terhadap peningkatan kesehatan dan 

stamina ternak, pertumbuhan, produktifitas menjadi optimal, 

meningkatkan efisiensi pakan, lemak abdominal lebih sedikit 

serta dapat mengurangi bau kotoran, sedangkan menurut 

Widodo (2010) fungsi feed additive adalah untuk memperbaiki 

pakan, meningkatkan efisiensi pakan dan perbaikan kualitas 

produksi ternak. 
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Deaton and Loft (1985) yang menyatakan bahwa 

persentase lemak abdomen itu dipengaruhi oleh umur 

pemeliharaan dan tingkat energi pakan. Penimbunan lemak 

dipengaruhi oleh faktor genetik, jenis kelamin, pertumbuhan, 

pakan, umur pemotongan dan strain (Matram, 1994). Menurut 

Mountney (2003) persentase lemak abdominal ayam jantan 

lebih rendah dari pada persentase lemak abdominal ayam 

betina.  

 

4.5 Pengaruh perlakuan terhadap kadar air ayam 

pedaging 

Pengaruh perlakuan terhadap kadar air dapat dilihat 

pada Tabel 5. Nilai kadar air daging dari yang terendah secara 

berurutan adalah perlakuan P3 sebesar 71,95±3,79; P2 

72,00±3,79; P1 72,70±3,81 dan P0 73,63±3,84 %. Hasil 

analisis statistik menunjukkan bahwa pengaruh perlakuan 

memberikan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

kadar air daging ayam pedaging. Penggunaan viterna pada 

level 0,3 % (P3) menurunkan kadar air dibandingkan dengan 

perlakuan control. Penambahan viterna dalam air minum ayam 

pedaging akan meningkatkan kadar protein pakan dan 

memperkaya kandungan asam amino, sehingga efektifitas 

proses pembentukan protein dalam tubuh lebih optimal, maka 

daya ikat air yang dihasilkan lebih baik. 

Menurut Xiong (2000) berdasarkan kelarutannya 

protein pada otot atau daging terbagi menjadi 3 kelompok 

yaitu protein sarkoplasmik (30 %), protein miofibrilar (55%) 

dan protein stromal atau jaringan ikat otot (15%). 

Ditambahkan oleh Zayas (1997) diantara ketiga jenis tersebut 

protein stromal merupakan protein yang mempunyai pengaruh 

langsung terhadap kualitas daging yaitu menurunkan 
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keempukan daging, mempengaruhi kapasitas emulsi daging, 

menurunkan daya ikat air daging (karena rendahnya asam 

hidrofilik dan bermuatan) serta menurunkan nilai nutrisi 

daging. 

Diketahui bahwa kadar air yang rendah dalam daging 

akan menekan tingkat kebusukan daging. Apabila kadar air 

pada daging ayam rendah, maka bahan organik seperti protein 

akan cenderung tinggi. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian (Harjanto, 2006) bahwa kadar air daging berbeda-

beda diantara serat otot, dan kadar air akan berkurang seiring 

dengan bertambahnya umur. Daging yang berasal dari ayam 

yang lebih muda mempunyai kadar air yang lebih tinggi 

dibandingkan daging ayam pedaging yang berumur tua. 

Menurut Nurmawan (2003) disebutkan bahwa kadar air 

menurun dengan bertambahnya umur ternak, sebaliknya kadar 

lemak tubuh cenderung naik sampai kedewasaan tercapai. 

Kadar air dan glikogen dalam daging dipengaruhi oleh kondisi 

pengangkutan.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

pengaruh penambahan feed additive viterna pada air minum 

tidak mempengaruhi warna daging, tetapi menurunkan derajat 

keasaman (pH), persentase lemak abdomen dan kadar air; 

meningkatkan kecerahan (warna L) daging dan memperbaiki 

tekstur daging. Penambahan feed additive viterna pada air 

minum sampai level 3 cc/liter menghasilkan kualitas derajat 

keasaman (pH), kadar warna (L) daging, persentase lemak 

abdominal dan kadar air yang terbaik. 

 

5.2  Saran 

Diharapkan adanya penelitian ulang untuk mengetahui 

efek penggunaan terhadap variable lain dan diharapkan adanya 

penelitian lain untuk mengetahui jumlah maksimal 

penggunaan viterna sebagai feed additive pada komoditas 

ternak yang berbeda. 
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LAMPIRAN 

 
 

 Lampiran 1. Koefisien keragaman bobot badan (g/ekor) ayam 

pedaging umur 1 hari yang digunakan dalam 

penelitian. 
Ayam Ke- Bobot Badan (g/ekor) (x - x¯) (x - x¯)2 

1 37,75 7,62 58,06 

2 40,15 0,02 0,00 

3 39,38 -0,75 0,56 

4 35,62 5,49 30,14 

5 35,55 5,42 29,38 

6 36,00 -4,13 17,06 

7 35,09 4,96 24,60 

8 35,92 5,79 33,52 

9 36,05 5,92 35,05 

10 38,20 6,07 36,84 

11 36,85 3,72 13,84 

12 37,59 4,46 19,89 

13 40,25 3,12 9,73 

14 39,18 1,05 1,10 

15 40,81 0,68 0,46 

16 39,45 1,32 1,74 

17 40,35 5,22 27,25 

18 40,78 0,65 0,42 

19 39,53 1,40 1,96 

20 40,44 4,31 18,58 

21 40,29 9,16 83,91 

22 40,69 0,56 0,31 

23 40,27 0,14 0,02 

24 39,04 -1,09 1,19 

25 40,78 2,65 7,02 

26 36,04 -4,09 16,73 

27 40,31 0,18 0,03 

28 41,94 1,81 3,28 

29 36,58 2,45 6,00 

30 36,09 0,96 0,92 

31 40,30 0,17 0,03 

32 37,06 -3,07 9,42 

33 39,64 -0,49 0,24 

34 40,27 2,14 4,58 

35 40,68 3,55 12,60 

36 37,90 -2,23 4,97 

37 34,09 -6,04 36,48 

38 40,75 2,62 6,86 
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39 37,65 -2,48 6,15 

40 40,04 3,91 15,29 

41 37,06 1,93 3,72 

42 40,55 7,42 55,06 

43 39,72 2,59 6,71 

44 37,16 -2,97 8,82 

45 40,52 2,39 5,71 

46 39,57 -0,56 0,31 

47 40,43 7,30 53,29 

48 40,00 4,87 23,72 

49 39,20 -0,93 0,86 

50 40,69 0,56 0,31 

51 35,51 -4,62 21,34 

52 38,02 -2,11 4,45 

53 40,62 4,49 20,16 

54 39,36 -0,77 0,59 

55 40,21 4,08 16,65 

56 40,11 2,98 8,88 

57 36,97 2,84 8,07 

58 41,40 1,27 1,61 

59 41,51 1,38 1,90 

60 40,08 2,95 8,70 

61 41,62 1,49 2,22 

62 33,40 -6,73 45,29 

63 36,04 1,91 3,65 

64 40,84 0,71 0,50 

65 39,35 -0,78 0,61 

66 37,13 -2,30 5,29 

67 40,60 4,47 19,98 

68 40,27 6,14 37,70 

69 40,92 0,79 0,62 

70 37,38 -2,75 7,56 

71 37,16 -2,97 8,82 

72 37,32 -2,81 7,90 

73 34,46 -5,67 32,15 

74 40,31 5,18 26,83 

75 38,60 -1,53 2,34 

76 38,17 2,04 4,16 

77 40,59 4,46 19,89 

78 40,42 4,29 18,40 

79 40,37 3,24 10,50 

80 40,06 -0,07 0,00 

81 39,17 2,04 4,16 

82 40,27 4,14 17,14 

83 38,24 -1,89 3,57 

84 40,73 0,60 0,36 
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85 40,93 0,80 0,64 

86 36,48 -3,65 13,32 

87 39,68 -0,45 0,20 

88 40,63 10,50 110,25 

89 38,35 -1,78 3,17 

90 38,20 -1,93 3,72 

91 35,00 -5,13 26,32 

92 39,82 -0,31 0,10 

93 36,76 -3,37 11,36 

94 40,22 10,09 101,81 

95 37,11 1,98 3,92 

96 37,06 1,93 3,72 

97 36,22 -3,91 15,29 

98 37,93 -2,20 4,84 

99 36,11 -4,02 16,16 

100 42,24 2,11 4,45 

101 41,09 0,96 1 

102 39,72 -0,41 0 

103 40,75 0,62 0 

104 40,79 0,66 0 

105 40,13 4,00 16 

106 38,65 -1,48 2 

107 37,70 -2,43 6 

108 39,70 -0,43 0 

109 40,18 3,05 9 

110 35,29 -4,84 23 

111 40,45 3,32 11 

112 38,05 -2,08 4 

113 40,17 0,04 0 

114 38,82 -1,31 2 

115 42,75 2,62 7 

116 41,50 1,37 2 

117 32,50 -7,63 58 

118 40,05 1,92 4 

119 40,84 0,71 1 

120 40,13 5,00 25 

Jumlah 4669,46 

 

2502,05 

Rata-Rata 38,91 

  Standar 

deviasi 2,06 
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Rata - rata bobot badan  (X)  =  ∑ n   =   4669,46   =38,91 

    n           120 

Standar Deviasi  (SD)= √
    x   

   
 √

       

     
    2,06 

 

Koefisien Keragaman (KK) = Sd rata-rata  x 100% 

              x rata-rata 

 

                    =    2,06    x 100% 

     38,91 

=  5,29 % 

Disimpulkan bahwa materi yang digunakan seragam  karena 

mempunyai koefisien keragaman kurang dari 10 % yaitu 5,29 

%. 
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Lampiran 2. Data suhu dan kelembaban dalam kandang selama penelitian 
 

Tanggal 
Umur 

Ayam 

Suhu (0C) Kelembaban (%) 

Pagi (07.00) Sore (15.00) Pagi (07.00) Sore (15.00) 

7-Mei-2014 1 Hari 24 27 86 85 

8-Mei-2014 2 Hari 24 27 86 85 

9-Mei-2014 3 Hari 25 27 84 85 

10-Mei-2014 4 Hari 25 27 84 85 

11-Mei-2014 5 Hari 24 27 86 85 

12-Mei-2014 6 Hari 26 27 80 79 

13-Mei-2014 7 Hari 26 27 80 90 

14-Mei-2014 8 Hari 26 29 80 91 

15-Mei-2014 9 Hari 24 29 80 83 

16-Mei-2014 10 Hari 27 29 92 80 

17-Mei-2014 11 Hari 27 29 92 80 

18-Mei-2014 12 Hari 26 29 92 80 

19-Mei-2014 13 Hari 26 28 92 80 

20-Mei-2014 14 Hari 25 28 92 80 

21-Mei-2014 15 Hari 25 29 81 80 

22-Mei-2014 16 Hari 24 29 81 80 

23-Mei-2014 17 Hari 24 29 81 86 

24-Mei-2014 18 Hari 25 28 80 86 

25-Mei-2014 19 Hari 25 30 80 86 

26-Mei-2014 20 Hari 25 28 80 86 

27-Mei-2014 21 Hari 26 28 80 85 

28-Mei-2014 22 Hari 26 28 80 84 

29-Mei-2014 23 Hari 26 27 80 82 

30-Mei-2014 24 Hari 27 28 80 82 

31-Mei-2014 25 Hari 27 30 80 85 

1-Juni-2014 26 Hari 26 30 80 85 

2-Juni-2014 27 Hari 27 30 92 85 

3-Juni-2014 28 Hari 27 28 92 85 

4-Juni-2014 29 Hari 27 28 92 85 

5-Juni-2014 30 Hari 27 28 92 85 

6-Juni-2014 31 Hari 26 28 92 84 

7-Juni-2014 32 Hari 27 28 92 84 

8-Juni-2014 33 Hari 27 28 92 84 

9-Juni-2014 34 Hari 27 30 86 91 

10-Juni-2014 35 Hari 28 30 83 91 

11-Juni-2014 36 Hari 27 30 84 83 

Total   931 1022 3066 3032 

Rata-rata   25,861 28,389 85,167 84,222 

Sd   1,150224271 1,049565292 5,267148863 3,190262964 



 64  

 

Lampiran 3. Pengaruh penggunaan viterna terhadap pH daging ayam pedaging 
 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-

Rata 

Standar 

deviasi U1 U2 U3 U4 U5 U6 

P0 5,57 5,77 5,44 5,45 5,88 5,40 33,51 5,59 1,06 

P1 5,42 5,43 5,76 5,45 5,36 5,67 33,09 5,52 1,05 

P2 5,69 5,61 5,59 5,40 5,56 5,46 33,31 5,55 1,05 

P3 5,48 5,42 5,25 5,42 5,23 5,19 31,99 5,33 1,03 

Total 22,16 22,23 22,04 21,72 22,03 21,72 131,90     

 

FK    =  
[      

   
 
     ]

 

     
 

   = 
[      ] 

     
 

    =  724,90 

JK Total  =       
   

 
     

 
    

                =                                      

                =  0,68 

JK Perlakuan = 
 [     

   ]
 

 
   

 
        

= 
                                

 
          

         = 0,23  

 

JK Galat     = JKT – JKP 

       = 0,68 – 0,23 

                   = 0,45 
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Tabel ANOVA 

      

Sumber/Variasi Derajat 

bebas (db) 

JK KT F 

Hitung 

 F 

tabel 

0,05 

   F 

tabel 

0,01 

Perlakuan 3 0,23 0,08 3,38* 3,10 4,94 

Galat 20 0,45 0,02       

Total 23 0,68         

Keterangan : F hitung > F tabel 0,05 menunjukkan pengaruh 

yang berbeda nyata terhadap pH daging. 

 

Uji Jarak Berganda Duncan's (UJBD 5 %) 

JNT 5%  = JND 5 % x 
√        

 
 

  = JND 5 % x 
√    

 
 

  = JND 5 % x 0,0307431 

 

Tabel nilai JND dan JNT 

 

Hasil UJBD untuk nilai pH daging dari masing -  masing 

perlakuan. 

 

 

 

 

Nilai 2 3 4 

JND 2,950 3,097 3,190 

JNT 0,0906922 0,0952114 0,0980705 

Perlakuan Rataan Notasi  

P3 5,33 a  

P1 5,52   b  

P2 5,55   b  

P0 5,59   b  
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Lampiran 4. Pengaruh penggunaan viterna terhadap tekstur 

daging ayam pedaging 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-

Rata 

Standar 

deviasi U1 U2 U3 U4 U5 U6 

P0 26,20 23,40 14,30 28,70 22,60 24,20 139,40 23,23 2,16 

P1 21,50 25,40 17,10 19,00 17,10 15,70 115,80 19,30 1,96 

P2 13,20 21,50 19,90 21,90 29,10 12,40 118,00 19,67 1,98 

P3 13,80 14,30 19,70 24,10 15,10 13,50 100,50 16,75 1,83 

Total 74,70 84,60 71,00 93,70 83,90 65,80 473,70     

FK  =  
[      

   
 
     ]

 

     
 

 = 
[      ] 

     
 

  =  9349,65 

JK Total   =       
   

 
     

 
    

                 =                                           

                 =  595,42 

JK Perlakuan = 
 [     

   ]
 

 
   

 
        

                  = 
(                                  )

 
           

      = 128,05 

JK Galat   = JKT – JKP 

    = 595,42 – 128,05 

                = 467,36 
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Tabel ANOVA 

      
Sumber/Variasi 

Derajat 

bebas (db) 
JK KT 

F 

Hitung 

F tabel 

0,05 

F tabel 

0,01 

Perlakuan 3 128,05 42,68 1,83 3,10 4,94 

Galat 20 467,36 23,37       

Total 23 595,42         

Keterangan : F hitung < F tabel 0,05 menunjukkan tidak 

berpengaruh nyata terhadap tekstur daging.  
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Lampiran 5. Pengaruh penggunaan viterna terhadap warna L daging ayam 

pedaging 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-

Rata 

Standar 

deviasi U1 U2 U3 U4 U5 U6 

P0 37,20 36,90 42,50 38,30 37,60 38,80 231,30 38,55 2,78 

P1 39,60 41,00 38,20 40,20 40,60 39,10 238,70 39,78 2,82 

P2 35,30 40,60 37,50 36,70 36,50 34,60 221,20 36,87 2,72 

P3 43,80 37,90 41,30 38,50 42,20 41,10 244,80 40,80 2,86 

Total 155,90 156,40 159,50 153,70 156,90 153,60 936,00     

 

FK  =  
[      

   
 
     ]

 

     
 

 = 
[      ] 

     
 

  =  36504,00 

JK Total =       
   

 
     

 
    

           =                                             

           =  125,24 

JK Perlakuan = 
 [     

   ]
 

 
   

 
        

= 
(                                  )

 
            

         = 51,64 

JK Galat     = JKT – JKP 

       = 125,24 – 51,64 

                   = 73,60 
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Tabel ANOVA 

      
Sumber/Variasi 

Derajat 

bebas (db) 
JK KT 

F 

Hitung 

F tabel 

0,05 

F tabel 

0,01 

Perlakuan 3 51,64 17,21 4,68* 3,10 4,94 

Galat 20 73,60 3,68       

Total 23 125,24         

Keterangan : F hitung > F tabel 0,05 menunjukkan pengaruh 

yang berbeda nyata terhadap warna L daging. 
 

Uji Jarak Berganda Duncan's (UJBD 5 %) 
 

JNT 5 %  = JND 5 % x 
√        

 
 

  = JND 5 % x 
√    

 
 

  = JND 5 % x 0,39156914 

Tabel nilai JND dan JNT 

 

Hasil UJBD untuk nilai pH daging dari masing -  masing 

perlakuan. 

 

 

 

 

 

Nilai 2 3 4 

JND 2,950 3,097 3,190 

JNT 1,155129 1,212689617 1,2491055 

Perlakuan Rataan Notasi  

P2 36,87 a  

P0 38,55   b  

P1 39,78     c  

P3 40,80     c  
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Lampiran 6. Pengaruh penggunaan viterna terhadap warna a 

daging ayam pedaging 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-

Rata 

Standar 

deviasi U1 U2 U3 U4 U5 U6 

P0 11,10 11,00 12,20 13,50 10,80 11,00 69,60 11,60 1,52 

P1 11,80 12,00 11,20 12,10 12,00 10,00 69,10 11,52 1,52 

P2 10,90 11,70 11,10 12,90 10,70 11,30 68,60 11,43 1,51 

P3 12,20 12,70 11,30 12,70 11,30 11,40 71,60 11,93 1,54 

Total 46,00 47,40 45,80 51,20 44,80 43,70 278,90     

 

FK   =  
[      

   
 
     ]

 

     
 

  = 
[      ] 

     
 

   =  3241,05 

JK Total  =       
   

 
     

 
    

  =                                           

  =  15,24 

JK Perlakuan  = 
 [     

   ]
 

 
   

 
        

= 
(                              )

 
           

   = 0,86 

 

JK Galat  = JKT – JKP 

  = 15,24 – 0,86 

= 14,38 
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Tabel ANOVA 

      
Sumber/Variasi 

Derajat 

bebas (db) 
JK KT 

F 

Hitung 

 F tabel 

0,05 

F tabel 

0,01 

Perlakuan 3 0,86 0,29 0,40 3,10 4,94 

Galat 20 14,38 0,72       

Total 23 15,24         

Keterangan : F hitung < F tabel 0,05 menunjukkan tidak 

berpengaruh nyata terhadap warna a 

daging.  
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Lampiran 7. Pengaruh penggunaan viterna terhadap warna b 

daging ayam pedaging 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-

Rata 

Standar 

deviasi U1 U2 U3 U4 U5 U6 

P0 12,00 10,20 15,20 13,70 13,90 12,60 77,60 12,93 1,61 

P1 13,50 14,40 12,90 13,10 13,90 12,90 80,70 13,45 1,64 

P2 11,90 14,10 11,80 12,70 11,30 11,70 73,50 12,25 1,57 

P3 16,40 10,40 14,30 13,10 13,20 14,90 82,30 13,72 1,66 

Total 53,80 49,10 54,20 52,60 52,30 52,10 314,10     

 

FK   =  
[      

   
 
     ]

 

     
 

  = 
[      ] 

     
 

   =  4110,78 

JK Total  =       
   

 
     

 
    

                     =                                           

  =  50,21 

JK Perlakuan  = 
 [     

   ]
 

 
   

 
        

= 
(                              )

 
           

   = 7,51 

 

JK Galat  = JKT – JKP 

  = 50,21 – 7,51 

  = 42,69 
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Tabel ANOVA 

      

Sumber/Variasi 

Derajat 

bebas 

(db) 

JK KT F 

Hitung 

F tabel 

0,05 

F tabel 

0,01 

Perlakuan 3 7,51 2,50 1,17 3,10 4,94 

Galat 20 42,69 2,13       

Total 23 50,21         

Keterangan : F hitung < F tabel 0,05 menunjukkan tidak 

berpengaruh nyata terhadap warna b daging.  
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Lampiran 8. Pengaruh penggunaan viterna terhadap % lemak 

abdominal daging ayam pedaging 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-

Rata 

Standar 

deviasi U1 U2 U3 U4 U5 U6 

P0 2,15 1,87 2,23 1,94 1,84 1,77 11,80 1,97 0,63 

P1 1,87 1,78 1,67 2,04 1,98 1,67 11,01 1,84 0,61 

P2 1,76 1,89 1,79 1,73 1,46 1,56 10,19 1,70 0,58 

P3 1,54 1,40 1,52 1,63 1,79 1,63 9,51 1,59 0,56 

Total 7,32 6,94 7,21 7,34 7,07 6,63 42,51 
  

 

FK   =  
[      

   
 
     ]

 

     
 

  = 
[     ] 

     
 

   =  75,30 

JK Total  =       
   

 
     

 
    

  =                                     

  =  1,00 

JK Perlakuan  = 
 [     

   ]
 

 
   

 
        

= 
(                             )

 
         

   = 0,49 

 

JK Galat  = JKT – JKP 

  = 50,21 – 7,51 

  = 42,69 
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Tabel ANOVA 

      
Sumber/Variasi 

Derajat 

bebas (db) 
JK KT 

F 

Hitung 

F tabel 

0,05 

F tabel 

0,01 

Perlakuan 3 0,49 0,16 6,56** 3,10 4,94 

Galat 20 0,50 0,03       

Total 23 1,00         

Keterangan : F hitung > F tabel 0,01 menunjukkan pengaruh 

yang berbeda nyata terhadap % lemak 

abdominal daging. 

 

Uji Jarak Berganda Duncan's (UJBD 1 %) 

 

JNT 1%  = JND 1% x 
√        

 
 

  = JND 1% x 
√    

 
 

  = JND 1 % x 0,03233666 

 

Tabel nilai JND dan JNT 

 

 

 

 

 

Nilai 2 3 4 

JND 4,024 4,197 4,312 

JNT 0,1301227 0,135717 0,1394357 
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Hasil UJBD untuk nilai pH daging dari masing -  masing 

perlakuan. 

 

 

 

 

Perlakuan Rataan Notasi  

P3 1,59 a  

P2 1,70 a  

P1 1,84   b  

P0 1,97   b  
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Lampiran 9. Pengaruh penggunaan viterna terhadap kadar air daging ayam 

pedaging 

Perlakuan 
Ulangan Jumlah 

Rata-

Rata 

Standar 

deviasi 

U1 U2 U3 U4 U5 U6    

P0 73,70 72,20 73,30 73,40 74,40 74,80 441,80 73,63 3,84 

P1 71,60 73,60 72,40 73,60 72,80 72,20 436,20 72,70 3,81 

P2 71,40 72,20 73,40 72,20 71,10 71,70 432,00 72,00 3,79 

P3 71,30 71,40 72,30 72,60 72,40 71,70 431,70 71,95 3,79 

Total 288,00 289,40 291,40 291,80 290,70 290,40 1741,70 
  

FK  =  
[      

   
 
     ]

 

     
 

 = 
[       ] 

     
 

  =  126396,62  

      

JK Total  =       
   

 
     

 
    

   =                                         

 =  23,33 

JK Perlakuan = 
 [     

   ]
 

 
   

 
        

     = 
(                                  )

 
            

      = 11,14 

JK Galat    = JKT – JKP 

      = 23,33 – 11,14 

      = 12,19 
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Tabel ANOVA 

      
Sumber/Variasi 

Derajat 

bebas (db) 
JK KT 

F 

Hitung 

F tabel 

0,05 

F tabel 

0,01 

Perlakuan 3 11,14 3,71 6,09** 3,10 4,94 

Galat 20 12,19 0,61       

Total 23 23,33         

Keterangan : F hitung > F tabel 0,01 menunjukkan pengaruh 

yang berbeda nyata terhadap kadar air daging. 

 

Uji Jarak Berganda Duncan's (UJBD 1 %) 

 

JNT 1%  = JND 1% x 
√        

 
 

  = JND 1% x 
√    

 
 

  = JND 1 % x 0,15934981 

 

Tabel nilai JND dan JNT 

 

Hasil UJBD untuk nilai pH daging dari masing -  masing 

perlakuan. 

 

  

 

 

Nilai 2 3 4 

JND 4,024 4,197 4,312 

JNT 0,6412236 0,668791142 0,6871164 

Perlakuan Rataan Notasi  

P3 71,95 a  

P2 72,00 a  

P1 72,70    b  

P0 73,63      c  
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