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The aimed of this was research to evaluate the effect of basil leaf powder as feed additive on 
physical quality of hybrid duck meat. The materials used for this experiment were 100 male hybrid 
ducks at the age of one day (DOD) up to 49 days. The design used was Completely Randomized 
Design (CRD) with 5 treatments and 4 replications, with 5 ducks in each unit. Treatments were P0 
(basal diet), P1 (basal diet + 0,75% basil leaf powder), P2 (basal diet + 1,25% basil leaf powder), P3 
(basal diet + 1,75% basil leaf powder), and P4 (basal diet + 2,25% basil leaf powder). The variables 
observed were pH, WHC, cooking loss, tenderness, and meat color. Data were analyzed by using 
Analysis of Variance of Completely Randomized Design (CRD) and if treatments showed 
significant differences then it was continued by Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). The result 
showed that the treatment did not significantly influenced (P>0,05) pH, cooking loss, tenderness, 
and meat color. The conclusion was addition of basil leaf powder up to 2,25% as feed additive can’t 
improve the value of pH, WHC, cooking loss, tenderness, and meat color. 
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ABSTRAK 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh pemberian tepung daun kemangi 
sebagai pakan aditif pada kualitas fisik daging itik hibrida. Bahan yang digunakan untuk penelitian 
ini adalah 100 itik hibrida jantan pada usia satu hari (DOD) hingga 49 hari. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode percobaan lapang dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 
perlakuan dan 4 ulangan, dengan 5 itik di setiap unit. Perlakuan pada variabel P0 (pakan basal), P1 
(pakan basal + 0,75% tepung daun kemangi), P2 (pakan basal + 1,25% tepung daun kemangi), P3 
(pakan basal + 1,75% tepung bubuk daun), dan P4 (pakan basal + 2,25% tepung daun kemangi). 
Variabel yang diamati adalah pH, WHC, susut masak, keempukan, dan warna daging. Data 



2 
 

dianalisis dengan analisis ragam (ANOVA) dari RAL, jika terjadi perbedaan pengaruh perlakuan 
dilanjutkan dengan Uji Duncan’s. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan tidak memberi 
pengaruh yang nyata (P> 0,05) pH, susut masak, keempukan, dan warna daging. Kesimpulannya 
adalah penambahan tepung daun kemangi hingga 2,25% sebagai aditif pakan tidak dapat 
meningkatkan nilai pH, WHC, susut masak, keempukan dan warna daging. 

Kata kunci : itik, tepung daun kemangi dan kualitas daging 

PENDAHULUAN 
 

Itik Hibrida merupakan hasil 
persilangan antara itik peking dan itik Khaki 
Campbell. Itik Khaki campbell memiliki 
bobot badan tinggi dan jumlah produksi telur 
yang lebih banyak dibandingkan jenis itik 
petelur lokal. Itik Khaki campbell betina 
memiliki bobot badan 2,0 – 2,2 kg, jumlah 
telur 300 butir pertahun dengan berat setiap 
butir antara 60-75 g. Itik lokal memiliki bobot 
badan rendah yaitu 1,4 – 1,6 kg, jumlah telur 
253 butir pertahun dengan berat perbutir rata-
rata 65 g. Kekurangan itik Khaki campbell 
memiliki pertambahan bobot badan lama 
sehingga tidak sesuai digunakan sebagai itik 
pedaging. Itik peking merupakan itik 
pedaging yang memiliki pertambahan bobot 
badan cepat, namun produksi telur dan daya 
tetasnya rendah sehingga sulit dikembangkan. 
Bibit itik pedaging final stock berkualitas 
dapat dilakukan dengan menyilangkan itik 
peking dengan itik Khaki Campbell. Itik 
hibrida menunjukkan karakteristik warna bulu 
yang bervariasi, mulai warna putih, campur 
dan coklat. Sebagian besar masyarakat 
meyakini bahwa itik Hibrida warna putih 
memiliki pertambahan bobot badan paling 
cepat dan tinggi karena memiliki warna yang 
sama dengan itik peking, sedangkan itik 
hibrida warna merah kecoklatan memiliki 
keunggulan produksi telur yang tinggi karena 
mewarisi sifat itik Khaki campbell (Ashshofi, 
2014). 

Pakan merupakan suatu bahan yang 
dapat dimakan dan dicerna oleh ternak dan 
mampu menyediakan nutrisi yang berguna 
untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan 

produksi. Kebutuhan ternak akan pakan 
didasarkan pada kebutuhan berbagai nutrisi 
yang spesifik yaitu energi, protein, mineral 
dan vitamin. Masing-masing nutrisi 
mempunyai peranan tertentu didalam 
pertumbuhan, produksi dan metabolisme 
(Negoro, 2014). Aditif pakan adalah salah 
satu bahan atau kombinasi bahan non nutrisi 
yang ditambahkan ke dalam pakan ternak 
untuk menigkatkan nilai nutrisi pakan. 
Pemberian aditif pakan biasanya dalam 
jumlah yang kecil, karena penggunaan dalam 
jumlah yang besar akan menyebabkan residu 
pada organ tubuh. Residu tersebut dapat 
membahayakan konsumen yang 
mengkonsumsi dan ternak (Widodo, 2010). 
Adams (2000) menyatakan bahwaaditif pakan 
adalah bahan pakan yang dicampur ke dalam 
pakan. Aditif pakan dapat mempengaruhi 
kesehatan maupun nutisi ternak. Tujuan 
pemberian aditif pakan untuk memacu 
pertumbuhanatau meningkatkan 
produktivitas, menjaga kesehatan ternak dan 
meningkatkan efisiensi produksi. 

Daun kemangi (Ocimum sanctum) 
merupakan tanaman setahun yang tumbuh 
tegak dengan cabang banyak, daunnya 
tunggal, berhadapan, bentuk bulat telur, 
bagian tepi bergerigi, berwarna hijau dan 
berbau aromatis khas kemangi. Bentuk daun 
oval mungil dan berbulu halus di permukaan 
bagian bawah. Tinggi tanaman antara 60-70 
cm, bunga majemuk berbentuk mulai, kelopak 
berwarna hijau, mahkota dan benang sari 
berwarna putih. Minyak kemangi berkhasiat 
mengatasi gangguan pencernaan seperti salah 
cerna, infeksi usus, radang lambung, serta gas 
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dalam usus. Minyak yang dihasilkan juga 
dapat memberikan fungsi melawan bakteri  
seperti Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus dan Salmonella enteritidis. Minyak 
tersebut bahkan mampu menangkal infeksi 
yang disebabkan virus seperti Bacillus 
subtilis, Salmonellaparathyph dan Proteus 
vulgaris (Marwandana, 2012). 

 
MATERI DAN METODE 

 
Materi Penelitian 

 Penelitian itik yang digunakan 
sebanyak 100 ekor dan jenis itik hibrida 
dengan jenis kelamin jantan yang dipelihara 
dari Day Old Duck (DOD) 1 hari sampai 
dengan panen umur 49 hari. Umur 1-14 hari 
dengan pemberian pakan komersil sedangkan 
pemberian pakan perlakuan dilaksanakan 
pada umur 15-49 hari. Kandang yang 
digunakan adalah kandang umbaran sebanyak 
20 petak masing-masing petak diisi 5 ekor 
itik. Kandang berukuran tiap petak adalah 1 x 
1 x 0,5 m. Kandang terbuat dari anyaman 
bambu. Perlengkapan kandang yang 
digunakan adalah tempat pakan, tempat 
minum, timbangan pakan dan peralatan 
kebersihan. Tanaman kemangi yang 
digunakan adalah tanaman kemangi yang 
berumur 50 hari telah di buat di UPT Materia 
Medica Kota Batu yang langsung, 
ditambahkan dalam perlakuan dengan harga 
tepung daun kemangi Rp. 160.000 /kg. Pakan 
pada saat penelitian diberikan secara ad-
libitum. Pada umur 1-14 hari pakan yang 
diberikan adalah pakan komersil BR-1, pakan 
komersil yang diberikan merupakan pakan 
produksi dari PT. Japfa Comfeed dan pada 
umur 15-49 hari pakan yang diberikan adalah 
pakan basal yang sudah disusun dengan 
penambahan tepung daun kemangi. Tabel 
kandungan zat makanan dari masing-masing 
bahan pakan dan komposisi pakan basal 
penelitian beserta kandungan nutrisinya dapat 
dilihat pada Tabel 1 dan 2. 

Tabel 1. Kandungan zat makanan bahan 
pakan (%) 
Sumber :   NRC (1994). 
*Hasil analisis laboratarium nutrisi dan 

makanan ternak Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya (2015). 

Tabel 2. Komposisi pakan basal penelitian 
beserta kandungan nutrisinya. 
Bahan Pakan (%) 
Jagung Kuning 51,69 
Dedak Kasar 24,00 
Bungkil Kedelai  14,51 
Tepung Ikan  7,00 
Premix  0,37 
Lysine  0,30 
Minyak kelapa  2,13 
Jumlah  100 
  
Kandungan Zat Makanan   
Energi Metabolis (Kkal/kg)  3000 
Protein Kasar (%)  20,77* 

Lemak Kasar (%)   5,58* 
Serat Kasar (%)   7,66* 
Kalsium (%)  0,73 
Fosfor (%)  
Lysine (%) 
Metionin (%) 

0,33 
2,11 
0,18 

Sumber :  Hasil perhitungan. 
* Hasil analisis laboratorium nutrisi 

dan makanan ternak Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya. 

Bahan 
pakan PK LK SK ME Ca P 

Jagung  8,60 3,90 2,00 3370,00 0,02 0,10 
Dedak 
Kasar  

12,00 9,00 13,82 2400,00 0,20 1,00 

Bungkil 
Kedelai  

45,00 0,90 6,00 2240,00 0,32 0,29 

premix  0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 
L-Lysin 98,80 0,00 0,00 3790,00 0,00 0,00 
Minyak 
kelapa  0,00 99,90 0,50 9000,00 0,00 0,00 

Tepung 
Ikan 55,00 6,89 4,03 2200,00 0,00 0,00 

Tepung 
Kemangi 
* 

18,64 3,68 21,67 - - - 
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Peralatan 
Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi alat untuk memperoleh 
sampel penelitian dan pengambilan data. Alat 
untuk memperoleh sampel penelitian terdiri 
dari pisau, panci, plastik, telenan, dan 
nampan, adapun alat untuk pengambilan data 
terdiri dari pH meter tipe MR-10B Bio kit, 
timbangan analitik tipe MXX-123, 2 plat kaca 
dengan beban 35 kg, dan kertas saring 
Whatman No. 42, waterbath dan beaker glass, 
tensile strengh instrument merek Imada tipe 
ZP-200 N dengan kapasitas 0-200 N, 
chromatometer minolta colour reader CR-10. 
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu, buffer 7 dan buffer 4, air hangat, dan 
akuades. 
 
Variabel Penelitian 

Variabel yang diukur pada penelitian ini 
yaitu kualitas fisik daging pada itik pedaging 
dengan penambahan tepung daun kemangi 
(Ocimum basilicum) yang meliputi pengujian 
pH, pengujian WHC, pengujian cooking loss, 
pengujian tendernes dan pengujian warna. 
Ternak yang dipotong sebanyak 20 ekor 
diambil setiap petak satu. Metode pengujian 
kualitas fisik daging pada itik pedaging pada 
penelitian adalah sebagai berikut: 

 
a. Pengujian pH 

Pengujian pH menggunakan pH meter 
berdasarkan metode AOAC (1995). Metode 
pengujian pH dengan menggunakan 5 g 
sampel daging itik ditambah 45 ml aquades, 
sampel dihaluskan dengan menggunakan 
blender kemudian disaring dengan kertas 
saring. Filtrat yang diperoleh diukur pHnya 
dengan menggunakan pH elektrik. Kalibrasi 
alat pengukur pH dilakukan dengan 
menggunakan larutan buffer pH 7 dan pH 4, 
kemudian baru digunakan untuk mengukur 
pH sampel. 

 

b. Pengujian WHC (Water Holding 
Capacity) 
Daya ikat air (WHC) diukur  dengan 

menggunakan metode FPPM (the Filter 
Paper Press Method) (Honikel dan Hamm 
1994).  Sampel seberat 0,3 g diletakan pada 
kertas saring Whatman 41 dan dipress 
diantara dua plat kaca dan dibebani dengan 
pemberat 35 kg selama 5 menit. 

Mg H2O =   Area Basah (cm2)   ̶  8,0 
0,0948  

Persen air bebas = mgH2Ox 100% 
0,0948 

 
Persen air terikat = Persen air – persen air bebas. 
 
c. Pengujiancooking loss 

Pengujiancooking lossmenggunakan 
metode AOAC (1995). Sampel daging 
dipotong ukurn 2 x 2 x 2 cm, ditimbang 
kemudian dimasukkan ke dalam plastik 
polietilen dan ditutup rapat agar pada saat 
perebusan air tidak dapat masuk ke dalam 
kantong plastik, kemudian sampel direbus 
dalam waterbath pada suhu 80ºC selama satu 
jam.Susut masak dihitung menggunakan 
rumus : 

 
Berat awal – Berat akhir  X 100 Berat awal. 

Berat awal 
 

d. Pengujian tenderness 
Pengujian tenderness menggunakan alat 

Tensile Strength Instrument berdasarkan 
metode Bourne berdasarkan Woodward 
(1988). Pengujian keempukan daging yaitu 
menggunakan metode Bourne, caranya adalah 
sampel daging ayam yang berukuran (5 x 5 x 
5) cm3 dimasukkan dalam “probe” jenis 
Universal Testing Instrument merk Lloyd 
dengan “load cell” (beban) 5000 N, dengan 
kecepatan “crosshead” (penyilangan) 250 
mm/menit. 
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e. Pengujian warna 
Pengujian warna menggunakan 
Chromatometer Minolta Colour Reader 
dengan metode sistem Hunter/L*, a*, b* 
berdasarkan Weaver (1996). Sistem notasi 
Hunter menggunakan tiga dimensi warna, 
yaitu L* menyatakan warna kecerahan, 
dengan nilai dari 0 (hitam gelap) sampai 100 
(putih terang); a* menyatakan warna kromatik 
campuran merah - hijau dengan nilai + a* dari 
0 sampai 100, untuk warna merah dan nilai –
a* dari 0 sampai –80 untuk warna hijau; b* 
menyatakan warna kromatik campuran biru - 
kuning dengan nilai +b* dari 0 sampai +70 
untuk warna biru dan –b* dari nilai 0 sampai 
–70 untuk warna kuning. Pada pengamatan 
warna ini, kromameter (type CR200) 
dikalibrasi dengan warna standar yang 
sifatnya mendekati warna daging yang diukur. 
Warna standar yang digunakan adalah warna 
putih dengan nilai +100 dengan panjang 
gelombang 400 - 700 nm. Setelah 
memasukkan nilai-nilai warna standar 
kromameter, alat siap digunakan untuk 
mengukur warna daging. 
 
Analisis Data 

Data yang diperoleh pada penelitian ini 
ditabulasi dengan program komputer 
Microsoft Exel. Data selanjutnya dilakukan 
analisis dengan menggunakan racangan acak 
lengkap (RAL) analisis ragam ANOVA. 
Apabila terdapat perbedaan, dilanjutkan 
dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s 
(UJBD). 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

1. Pengaruh Perlakuan Terhadap pH 
Daging 
Hasil penelitian pH daging ditentukan 

dengan alat pH meter. Berdasarkan pada 
Tabel 3 menunjukan bahwa urutan pH daging 
yang tertingi sampai yang terendah yaitu P4 
(5,45+0,25), P1 (5,43+0,10),  P3 (5,33+0,36), 
P0 (5,28+0,10) dan P2 (5,25+0,13). Nilai pH 
tertinggi pada P4 dengan rata – rata pH 
(5,45+0,25), sedangkan nilai pH terendah 
pada P2 (5,25+0,13), dari hasil penelitian 
diperoleh rata – rata pH berkisaran antara 
5,35 – 5,40. 

Hasil analisismenunjukan pengaruh 
yang tidak nyata (P<0,05) hal ini menunjukan 
bahwa penambahan TDK dalam pakan tidak 
mempengaruhi nilai pH daging. Nilai pH 
daging dapat dipengaruhi oleh faktor 
pemotongan hewan,  maka pada proses 
pemotongan hewan terjadilah proses 
biokimiawi yang sangat kompleks di dalam 
jaringan otot dan jaringan lainnya sebagai 
konsekuen tidak adanya aliran darah ke 
jaringan tersebut, karena terhentinya pompa 
jantung, salah satu proses yang terjadi dan 
merupakan proses yang dominan dalam 
jaringan otot setelah dipotong adalah proses 
glikolisis anaerob atau glikolisis postmortem, 
dalam glikolisis anaerob ini selain dihasilkan 
energi maka dihasilkan juga asam laktat. 
Asam laktat tersebut akan terakumulasi di 
dalam jaringan dan mengakibatkan penurunan 
nilai pH jaringan otot (Nurwanto dkk. 2003). 

Nilai pH daging juga dipengaruhi oleh 
teknik pemotongan, lama peristirahatan 
setelah dipotong dan hewan takut sebelum 
dipotong. Hal ini sesuai dengan 
pendapatSoeparno (2005), bahwa faktor yang 
mempengaruhi laju dan besarnya penurunan 
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pH di bagi menjadi dua yaitu faktor intrinsik 
yang terdiri atas spesies, induvidu ternak, 
aktifitas enzin, sedangkan faktor ekstrinsik 
antara lain stress sebelum pemotongan, 
temperatur lingkungan dan proses 
pemotongan. Lawrie (2003)menyatakan 
bahwa pH sesudah pemotongan akan 
ditentukan oleh jumlah laktat yang dihasilkan 
dari glikogen selama proses glikolisis anaerob 
dan hal ini berpengaruh apabila ternak 
mengalami kelelahan, kelaparan dan takut 
pada hewan sebelum dipotong. 
 
2. Pengaruh Perlakuan Terhadap Water 

Holding Capacity (WHC) 
Tabel 3 menunjukan nilai water holding 

capacity (WHC) daging yang tertingi sampai 
yang terendah P0 (30,31±3,56), P3 
(27,64±4,03), P4 (27,47±3,53), P2 
(25,49±5,05) dan P1 (23,83±4,13). Hasil 
analisis penggunaan TDK dalam pakan tidak 
memberikan perbedaan yang nyata (P<0,05) 
terhadap nilai WHC daging itik hibrida. 

WHC daging tidak memberikan 
perbedaan yang nyata karena WHC tidak 
hanya di pengaruhi oleh pakan yang 
diberikan, maka dari itu faktor yang 
mempengaruhi WHC dagingdisebabkan oleh 
perlakuan pada saat pemotongan. Ternak 
yang banyak begerak pada saat pemotongan, 
akan mengalami pemendekan otot pada saat 
rigormortis yang akan menghasilkan daging 
dengan panjang sarkomer yang pendek dan 
lebih banyak mengandung kompleks 
aktomiosin atau ikatan antarfilamen 

(Soeparno. 2005). Nilai WHC daging juga 
dipengaruhi tingkat stress, proses 
penyimpanan. Hal inisesuaipendapat 
Soeparno (2005) yang menyatakan bahwa 
faktor yang mempengaruhi WHC antara lain 
spesies, transportasi, temperatur, kelembapan, 
penyimpanan, jenis kelamin, kesehatan, stress 
dan perlakuan sebelum pemotongan. Selama 
penelitian proses pemotongan ternak 
kemungkinan tidak sesuai standrat, sehinga 
ternak mengalami stress dan kelelahan 
sebelum dipotong sehinga mempengaruhi 
nilai WHC. 

 
3. Pengaruh Perlakuan Terhadap 

Cooking Loss Daging 
Tabel 3 menunjukan nilai cooking loss 

daging yang tertingi sampai yang terendah P2 
(29,00+3,83), P4 (28,00+3,27),  P0 
(26,00+5,16), P1 (25,00+3,83) dan P3 
(24,00+3,27) sehingga didapat bahwa 
pelakuan penambahan TDK tidak 
memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) 
terhadap cooking loss.  

Hasil analisis yang menunjukan 
pengaruh yang tidak nyata (P<0,05) hal ini 
menunjukan bahwa penambahan TDK dalam 
pakan tidak mempengaruhi nilai cooking loss 
daging, hal ini disebabkan karena cooking 
loss daging dipengaruhi oleh suhu dan lama 
pemasakan. Hali inis esuai dengan pendapat 
Soeparno (2005) yang menyebutkan bahwa 
pemasakan daging pada suhu tinggi akan 
menghasilkan susut masak yang lebih besar, 
susuk masak bisa meningkat dengan seraput 
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otot yang lebih pendek selain itu pemasakan  
yang relatif lama akan menurunkan pengaruh 
panjang serabut otot terhadap susut masak, 
jadi status kontraksi myofibril mempengaruhi 
besarnya susut masak. Penampang lintang 
daging mempunyai pengaruh yang identik 
dengan panjang serabut otot terhadap susut 
masak (Bouton et al.,1976 dalam Soeparno, 
2005). 
4. Pengaruh Perlakuan Terhadap 

Tenderness Daging 
Tabel 3 menunjukan nilai tenderness 

daging yang tertingi sampai yang terendah P3 
(3,60+1,61), P1 (3,60+0,39), P0 (2,18+1,00), 
P2 (2,00+1,54) dan P4 (1,80+0,70). Hasil 
analisis pengunaan TDK dalam pakan tidak 
memberikan perbedaan yang nyata (P<0,05) 
terhadap tenderness. Nilai tenderness daging 
tidak memberikan perbedaan yang nyata 
(P<0,05) karena nilai tenderness dipengaruhi 
oleh antemortemdan posmotem, untuk 
antemortem diperngaruhi oleh fisiologi 
ternak, menejemen pakan dan untuk 
postmortem dipengaruhi oleh cara 
penyimpanan sebelum dilakukan uji lab. Hal 
ini sesuai dengan pendapat Soeparno (2005) 
faktor yang mempengaruhi keempukan 
daging digolongkan menjadi faktor 
antemortem seperti genetik termasuk bangsa, 
spesies dan fiiologi, faktor umur, manajemen, 
jenis kelamin dan stress, dan faktor 
postmortem yang diantaranya meliputi 
metode chilling dan refrigerasi. 

Kandungan zat makanan dalam pakan 
dapat mempengaruhi nilai keempukan daging. 
Soeparno (2005) dan menurut Lawrie (2003) 
menyatakan tekstur daging yang halus akan 
menghasilkan daging yang lebih empuk. 
Soeparno (2005) lemak intramuskuler ikut 
berperan dalam membentuk keempukan 
daging karena lemak akan larut di antara 
ikatan serabut otot daging yang menghasilkan 
daging yang lebih empuk dan lebih berair. 
Penyebab utama kealotan pada daging karena 
terjadinya pemendekan otot pada saat proses 

rigormortis sebagai akibat ternak yang terlalu 
banyak bergerak pada saat pemotongan 
(Lawrie 2003). 

5. Pengaruh Perlakuan Terhadap 
Kecerahan Warna Daging 

Kemerahan warna daging ditentukan 
dengan alat Chromatometer Minolta Colour 
Reader dengan menujukan L*. Warna hasil 
penelitian pada Tabel 3.L* menunjukan 
warna kecerahan daging yang tertinggi 
sampai terendah yaitu P1 (39,65+5,54), P2 
(37,45+1,55), P3 (37,30+1,74), P4 
(36,20+2,46) dan P0 (34,35+2,60). Perlakuan 
tertinggi pada P1 (39,65+5,54) dengan rataan 
nilai kecerahan sedangkan nilai terendah pada 
P0 (34,35+2,60), dari hasil penelitian 
diperoleh rata-rata nilai kecerahan daging 
berkisar antara 37,30+1,74.  

Hasil analisis menunjukan bahwa 
pengunaan TDK pada pakan memberikan 
pengaruh tidak nyata (P<0,05) terhadap nilai 
kecerahan warna daging itik hibrida, karena 
nilai kecerahan daging dipengaruhi oleh 
faktor pakan. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Soeparno (2005) menjelaskan bahwa warna 
daging dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 
pakan, jenis, spesies, bangsa, umur, jenis 
kelamin, stress (tingkat aktivitas dan tipe 
otot), pH dan oksigen.  
6. Pengaruh Perlakuan Terhadap 

Kemerahan Warna Daging 
Kemerahan warna daging ditentukan 

dengan alat Chromatometer Minolta Colour 
Reader dengan colour reader a*. Hasil 
penelitian pada Tabel 3. menunjukan warna 
kemerahan daging tertinggi sampai terendah 
yaitu P0 (18,00±1,02), P2 (17,68±1,32), P3 
(17,60±0,99), P4 (16,90±3,20) dan P1 
(16,70±2,28). Perlakuan tertinggi pada P0 
dengan rataan nilai kemerahan daging 
(18,00±1,02) sedangkan nilai terendah pada 
P1 (16,70±2,28), dari hasil penelitian 
diperoleh rataan 16,70-18,00  

Hasil analisis menunjukan bahwa 
pengunaan TDK pada pakan memberikan 
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pengaruh tidak nyata (P<0,05) terhadap nilai 
kemerahanwarna daging itik hibrida, karena 
nilai warna kemerahan pada daging 
dipengaruhi oleh konsentrasi mioglobin yang 
terdapat pada daging itik akibat dari pakan 
yang diberikan, namun tidak adanya 
perbedaan yang nyata dipengaruhi oleh 
penambahan TDK tidak mempengaruhi 
mioglobin. Penyebab terjadinya perubahan 
warna diantaranya karena lingkungan yang 
ekstrim maupun penanganan yang buruk pada 
itik sehingga mengakibatkan stress. Soeparno 
(2005)menambahkanbahwa, warna daging 
dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pakan, 
jenis, spesies, bangsa, umur, jenis kelamin, 
stress, pH dan oksigen. 

 
7. Pengaruh Perlakuan Terhadap 

Kekuningan Warna Daging 
Kekuningan warna daging ditentukan 

dengan alat Chromatometer Minolta Colour 
Reader dengan colour reader b*. Hasil 
penelitian pada Tabel 3. menunjukan warna 
kemerahan daging tertinggi sampai terendah 
yaitu P0 (12,77±2,48), P4 (11,60±1,80), P1 
(11,08±2,56), P3 (11,05±1,68) dan P2 
(10,13±2,23). Perlakuan tertinggi pada P0 
dengan rataan nilai kekuningan daging P0 
(12,77±2,48), sedangkan nilai terendah 
padaP2 (10,13±2,23), dari hasil penelitian 
diperoleh rataan 10,13-12,77.  

Hasil analisis menunjukan bahwa 
pengunaan TDK pada pakan memberikan 
pengaruh tidak nyata (P<0,05) terhadap nilai 
kemerahanwarna daging itik hibrida, karena 
warna kekuningan pada daging (b*) tidak ada 
perbedaan pengaruh TDK pada kekuningan 
warna daging karena pigmen xanthophylls 
terdapat pada jagung dan tidak terkandung 
pada TDK, pada penelitian ini jagung 
diberikan dalam jumlah yang sama, sehingga 
pigmen warna kuning yang dihasilkan juga 
tidak memberikan perbedaan yang nyata. 
Ningsih (2015) bahwa jagung yang 
mengandung xanthophylls dapat 

mempengaruhi warna kekuningan pada 
daging. Samudera dan Hidayatullah 
(2008)menambahkan bahwa kandungan 
xanthophylls yang terabsorsi dalam darah 
selanjutnya akan disebarkan keseluruh tubuh 
dan memberikan pigmentasi pada warna kulit 
serta daging unggas, warna kekuningan 
daging dipengaruhi oleh xanthophylls yang 
terkandung dalam jagung. Pigmentasi pada 
masa pertumbuhan ayam pedaging diperoleh 
dari pigmen pada pakan, sehingga pakan yang 
diberikan menjadi faktor utama dalam 
penentuan warna daging yang dihasilkan 
(Leeson dan Summers, 2000). 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Penambahan tepung daun kemangi 

sampai dengan level pemberian 2,25% dalam 
pakan tidak meningkatkan nilai pH, WHC dan 
cooking loss, tendernes dan warna daging. 
Saran 
 Saran yang dapat diberikan berdasarkan 
penelitian ini yaitu disarankan untuk 
mengekstrak daun kemangi terlebih dahulu 
sebelum ditambahkan ke perlakuan. 
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