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EFFECT OF BASIL LEAF POWDER (Ocimum Sanctum) AS FEED ADDITIVE ON 
PHYSICAL QUALITY OF HYBRID DUCK MEAT  

ABSTRACT 

Imam Mahmudi (1), Irfan Djunaidi (2), and Halim Natsir(2) 

1) Student at Faculty of Animal Husbandry, University of Brawijaya Malang 
2) Lecturer at Faculty of Animal Husbandry, University of Brawijaya Malang 

Email: imammahmudi638@gmail.com 
 

The dimedof 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 basil leaf powder up to 2,25% as 
feed additive can’t improve the value of pH, WHC, cooking loss, tenderness, and meat 
color. 

 

Keywords: duck, basil leaf powder, meat quality 
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HIBRIDA 

Imam Mahmudi1, Irfan Djunaidi2 dan Halim Natsir2 

1)Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 
2)Dosen Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Email : imammahmudi638@gmail.com 

RINGKASAN 
Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Malang di Desa Mulyoasri, Tawangagung 

Kecamatan Ampelgading dan BBIB Singosari, pada 8 Desember- 8 Februari tahun 2015. 
Tujuan penelitian adalah menentukan kekerabatan dengan melihat nilai similaritas 
(kemiripan) fenotipe antar kambing-kambing lokal di Kabupaten Malang. 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah kambing lokal dengan jenis 
kelamin jantan dewasa sebanyak 13 ekor dan 83 ekor betina dewasa di Desa Mulyoasri 
Kecamatan Ampelgading dan jenis kelamin jantan dewasa sebanyak 12 ekor dan 83 ekor 
betina dewasa di Desa Tawangagung Kecamatan Ampelgading dengan umur lebih dari 
satu tahun. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan pengambilan sampel 
kambing secara simple random sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan sifat frekuensi fenotip terbesar pada populasi di 
Mulyoasri dan BBIB Singosari untuk sifat yang sama meliputi warna rambut dominan, 
rambut punggung, rambut paha, rambut paha, tipe telinga, bertanduk, panjang telinga dan 
lebar telinga, sedangkan untuk sifat yang tidak sama meliputi rambut dahi, panjang badan, 
tingi badan dan lingkar dada. Hasil penelitian menunjukkan untuk sifat frekuensi fenotip 
terbesar pada populasi di Tawangagung dan BBIB Singosari adalah untuk sifat yang sama 
meliputi warna rambut dominan, rambut paha, rambut paha, tipe telinga, bertanduk, 
panjang telinga dan lebar telinga, sedangkan untuk sifat yang tidak sama meliputi rambut 
dahi, rambut punggung, panjang badan, tingi badan dan lingkar dada. Sifat frekuensi 
fenotip terbesar pada populasi di Mulyoasri dan SK Menteri Pertanian untuk sifat yang 
sama meliputi warna rambut dominan, rambut punggung, rambut dahi, rambut paha, tipe 
telinga, kecembungan muka, bertanduk, panjang badan, sedangkan untuk sifat yang tidak 
sama meliputi panjang telina, tingi badan dan lingkar dada. Sedangkan hasil penelitian 
menunjukkan untuk sifat frekuensi fenotip terbesar pada populasi di Tawangagung dan SK 
Menteri Pertanian untuk sifat yang sama meliputi warna rambut dominan, rambut paha, 
rambut dahi, tipe telinga, kecembungan muka, bertanduk, panjang telinga dan panjang 
badan, sedangkan untuk sifat yang tidak sama meliputi rambut punggung, tingi badan dan 
lingkar dada. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kambing di Kecamatan Ampelgading dan SK 
Menteri Pertanian mempunyai kemiripan dengan nilai boostrap 64 %, lebih tinggi daripada 
Kambing di Kecamatan Ampelading dengan BBIB Singosari 58 %. Penelitian tentang 
analisa kemiripan perlu dilanjutkan dengan analisis DNA untuk mengetahui secara tepat 
hubungan antara kambing di Kecamatan Ampelgading dengan BBIB Singosari dan SK 
Menteri Pertanian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Daging merupakan salah satu hasil ternak yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia. Daging adalah bagian tubuh ternak yang telah disembelih dan layak 

untuk dikonsumsi (edible), sebagai bahan pangan, daging dapat menimbulkan kepuasan 

atau kenikmatan bagi yang memakannya karena kandungan gizinya lengkap seperti 

protein hewani, air, energi, vitamin dan mineral, sehingga keseimbangan gizi untuk hidup 

dapat terpenuhi. 

Itik hibrida merupakan salah satu jenis unggas yang mempunyai peran cukup 

penting sebagai penghasil daging untuk mendukung ketersediaan protein hewani yang 

murah dan mudah didapat di Indonesia. Itik umumnya dipelihara sebagai penghasil telur 

namun ada pula yang dipelihara sebagai penghasil daging. Peternakan itik di Indonesia 

didominasi oleh peternak dengan sistem pemeliharaan yang masih tradisional dimana itik 

digembalakan disawah atau di tempat yang banyak airnya, namun dengan adanya 

kemajuan teknologi memudahkan penyampaian informasi baru para peternak mulai 

mengarah pada pemeliharaan secara intensif yang sepenuhnya dipelihara di dalam 

kandang. 

Pakan  merupakan faktor penentu dalam keberhasilan usaha peternakan itik 

pedaging, selain bibit dan manajemen pemeliharaan. Pakan merupakan faktor terbesar 

dalam usaha peternakan yaitu berkisar antara 60 - 70% dari total biaya produksi. Aditif 

pakan merupakan pakan tambahan yang dapat memperbaiki pakan, meningkatkan 

efisiensi pakan dan memperbaiki kualitas produksi ternak. Penggunaan aditif pakan di 

kalangan peternakan unggas kebanyakan berjenis antibiotik sintetis yang dapat 

menimbulkan residu pada animal product yang berakibat toksik dan alergi bagi 

konsumen. Selain itu juga menyebabkan timbulnya organisme pathogen yang resisten 

terhadap penggunaan aditif pakan tersebut. Salah satu langkah yang dapat dilakukan 

untuk mencegah terjadinya dampak–dampak buruk dari penggunaan antibiotik sintetis 

adalah mengganti antibiotik sintetis dengan herbal dari tumbuh–tumbuhan yang memiliki 

sifat antimikroba.  

Tanaman kemangi (Ocimum sanctum) memiliki kandungan anti bakteri salah 

satunya adalah minyak atsiri. Minyak atsiri dalam kemangi banyak dilaporkan memiliki 

aktivitas antibakteri, baik bakteri gram positif maupun gram negatif, jamur dan kapang. 
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Beberapa bahan kimia yang terkandung dalam kemangi 3,7- dimetil-1,6 oktadien-3-ol 

(linalool 3,94 mg/g), 1-metoksi-4-(2-propenil) benzena (estragol 2,03 mg/g), metil 

sinamat (1,28 mg/g), 4-alil-2-metoksifenol (eugenol 0,896 mg/g), dan 1,8-sineol (0,288 

mg/g) (Tallamma, 2014). 

Kualitas daging dapat ditentukan secara kimia, mikrobiologi, organoleptik, dan 

fisik. Kualitas fisik daging mempengaruhi kualitas pengolahan daging. Daging yang 

memiliki kualitas sifat fisik yang bagus tentunya akan memper mudah selama proses 

pengolahannya dan memberikan hasil produk pengolahan yang bagus. Sifat fisik daging 

meliputi pH, daya ikat air (DIA), dan susut masak. Kualitas daging dipengaruhi oleh nilai 

pH daging. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Lukman (2010) bahwa daging dengan pH 

akhir yang tinggi (penurunan pH yang lambat) akan menghasilkan daging Dark  Firm  

and  Dry (DFD). Sedangkan daging dengan pH akhir rendah (penurunan pH yang cepat) 

akan menghasilkan daging PSE (pale soft esudative). Mengingat hal tersebut perlu dicari 

trobosan baru untuk mendapatkan efisiensi pakan, salah satunya adalah pemberian tepung 

daun kemangi. 

Kemangi (Ocimum sanctum) memiliki kandungan minyak atsiri yang meningkatkan 

reaksi usus halus dalam menyerap zat-zat nutrisi untuk pertumbuhan optimum. Minyak 

atsiri dalam kemangi juga dapat menghambat bakteri penyebab diare sehingga proses 

pencernaan dan penyerapan zat-zat nutrisi lebih sempurna, serta dapat memperbaiki 

saluran pencernaan. Kemangi dapat meningkatkan nafsu makan, menghangatkan dan 

dapat melancarkan peredaran darah. Kemangi diberikan dalam bentuk tepung untuk 

memudahkan dalam pemberian kepada ternak. Penggunaan tepung daun kemangi dalam 

pencampuran pakan itik pedaging diharapkan dapat meningkatkan kualitas fisik daging 

yang meliputi pH, WHC, cooking loss, tenderness dan warna pada itik pedaging. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penambahan 

tepung  daun kemangi (Ocimum sanctum) terhadap kualitas fisik daging yang meliputi 

pH, WHC, cooking loss, tenderness dan warna daging pada ternak itik hibrida. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh penambahan tepung 

daun kemangi (Ocimum sanctum) terhadap kualitas fisik daging yang meliputi pH, WHC, 

cooking loss, tenderness dan warna daging pada ternak itik hibrida. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Memberikan informasi kepada masyarakat akan pengaruh penambahan tepung daun 

kemangi (Ocimum sanctum) dalam pakan ternak itik hibrida untuk menjadikan salah satu 

alternatif yang ditempuh dalam memenuhi permintaan konsumen akan keamanan kualitas 

pangan itik pedaging. 

 

1.5 Kerangka Konsep 

Itik umumnya dipelihara sebagai penghasil telur, namun pada saat ini sudah banyak 

dipelihara sebagai penghasil daging. Penggunaan antibiotik sintetis pada itik pedaging 

dapat menimbulkan adanya residu pada daging itik, langkah yang dapat dilakukan untuk 

menghindari hal tersebut dapat digantikan dengan tanaman herbal dari tumbuh-tumbuhan 

yang bersifat antimikroba. Negoro (2014) menyatakan bahwa penggunaan aditif pakan 

berupa tepung daun kemangi (Ocimum sanctum) dalam dunia peternakan dapat dijadikan 

alternatif sebagai pengganti antibiotik sintetik yang tidak meninggalkan residu dalam 

daging atau telur, ekstrak ethanol dari kemangi (Ocimum sanctum) banyak mengandung 

anti bakterial yakni minyak atsiri. Kemangi diketahui memiliki multi efek farmakologis 

yaitu mampu menurunkan panas, antidisentri, menambah nafsu makan, memperbaiki 

saluran pencernaan, memiliki sifat khas tajam, menghangatkan dan dapat melancarkan 

peredaran darah sedangkan minyak atsiri dikenal dengan nama minyak eteris atau minyak 

terbang (essential oil volatile) yang merupakan salah satu hasil metabolisme tanaman. 

Bersifat mudah menguap pada suhu kamar, mempunyai rasa getir, serta berbau wangi 

sesuai dengan bau tanaman penghasilnya.  

Kualitas dan kandungan nutrisi dalam pakan akan mempengaruhi komposisi kimia 

dan kualitas daging. Kandungan nutrisi dalam pakan akan mempengaruhi jumlah 

konsumsi pakan yang nantinya akan berpengaruh pada kualitas daging (Soeparno, 2005). 

Kemangi dapat mempengaruhi kualitas fisik daging dan memiliki kandungan minyak 

atsiri yang mampu meningkatkan penyerapan zat-zat nutrisi untuk pertumbuhan 

optimum. Minyak atsiri dalam kemangi juga dapat menghambat bakteri penyebab diare 

sehingga proses pencernaan dan penyerapan zat-zat nitrisi menjadi lebih sempurna serta 

dapat memperbaiki saluran pencernaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Suyanto, Achmanu dan Muharlien (2013), penggunaan tepung daun kemangi (Ocimum 

Sanctum) dalam pakan belum dapat meningkatkan bobot karkas, persentase hati, 

persentase jantung, persentase gizzard, persentase limfa tetapi perlakuan tersebut dapat 

menurunkan kadar kolesterol daging dada, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan 
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oleh Hamiyati, Sutomo, Rozi, Adnyono dan Darajat (2013), penambahan tepung daun 

kemangi di dalam perlakuan tidak menimbulkan efek peningkatan atau penurunan 

terhadap konsumsi pakan. Sifat fisik daging berkaitan erat dengan kualitas daging. Sifat 

daging yang berpengaruh terhadap kualitas daging antara lain Sebagai penghasil daging. 

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian mengenai level 

penggunaan tepung daun kemangi (Ocimum sanctum) sebagai aditif pakan dalam 

menghasilkan kualitas fisik daging itik Hibrida yang baik. Kualitas fisik daging yang 

diukur dalam penelitian ini meliputi pH, WHC, cooking loss, tenderness dan warna 

daging pada ternak itik Hibrida. 
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Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian 

1.6 Hipotesis 

Penambahan tepung daun kemangi (Ocimum sanctum) pada itik hibrida dapat 

meningkatkan kualitas fisik daging yang meliputi pH, WHC, cooking loss, tenderness 

dan warna daging. 

Biaya pakan usaha 
peternakan itik pedaging 

tinggi. 

 

Sebagian zat makanan 
tidak tercerna. 

Mengandung senyawa 
turunan fenol yang 
bersifat anti bakteri 
dan anti oksidan. 

Pembuatan tepung daun kemangi dilakukan 
dengan cara kemangi (akar, daun, batang 
dan bunga) yang masih segar dilayukan 
dalam ruangan (keringkan dalam udara) 

selama 48 jam untuk mengurangi kadar air 
dari kemangi segar tersebut, kemudian di 
oven dengan suhu 60 ºC selama 24 jam. 
Kemangi yang telah kering kemudian 

digiling. 

Kemangi tumbuh 
subur di 

Indonesia. 

Penambahan tepung daun kemangi sebagai aditif pakan 
untuk mengetahui kualitas fisik, pH,  WHC, cooking 

loss, tenderness dan warna daging. 
 

Minyak atsiri juga dapat 
menangkal infeksi akibat 

virus Basillus subtilis, 
Salmonella paratyphi, dan 

Proteus vulgaris. 

Sebagian zat makanan 
tercerna jadi lemak 

abdominal. 

Pakan. 

Kebutuhan zat makanan 
ternak itik hanya dari 

pakan. 

Efisiensi Pakan. 

Daun kemangi 
sebagai zat aditif 

pakan. 

Pakan Basal + Aditif Pakan. 

Kemangi 
merupakan 

tanaman herbal. 

Kemangi diketahui memiliki multi efek 
farmakologis yaitu mampu 

menurunkan panas, antidisentri, 
menambah nafsu makan, memperbaiki 
saluran pencernaan, memiliki sifat khas 

tajam, menghangatkan dan dapat 
melancarkan peredaran darah (Sutarno 

dan Atmowidjojo, 2001). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Itik Hibrida 
Peternak itik di Indonesia telah mengembangkan itik pedaging yang memiliki 

tingkat pertumbuhan yang cepat, yaitu itik hibrida (Mule duck) dengan masa 

pemeliharaan yang singkat yaitu 49 hari. 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). 

Itik merupakan hewan pemakan segala (omnivora) antara lain biji –bijian, rumput, 

ganggang, tumbuhan air, binatang-binatang air, umbi-umbian dan siput. Itik memiliki 

ukuran kaki yang lebih kecil dibandingkan dengan unggas lainnya, tetapi memiliki 

selaput di kakinya, bulunya tebal dan berminyak sehingga mampu berenang di air, 

kandungan minyak dalam bulu mampu menghalangi air sehingga air tidak membasahi 

bulu-bulu itik, dibanding dengan ternak unggas lainnya, itik memiliki keunggulan 

mempertahankan produksi telur lebih lama dari pada ayam (Widodo, 2010). Itik hibrida 

merupakan itik hasil persilangan dari dua jenis yang berbeda. Itik hibrida memiliki 

pertambahan bobot badan yang baik. Itik hibrida hasil persilangan antara itik peking 

dengan itik Khaki campbell pada umur 7 minggu bobot badanya mampu mencapai 1,3 kg 

(Prasetyo, 2005). 
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2.2 Pakan 
 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). 

Perlunya pengaturan formulasi pakan dalam berbagai fase sangat diperhatikan oleh 

semua peternak agar menghindari faktor-faktor yang dapat menghambat produksi seperti 

pertumbuhan yang lambat, produksi yang jelek bahkan untuk menghindari jumlah 

kematian yang dapat menurunkan profit dari itik itu. Kebutuhan zat makanan pakan itik 

pedaging dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kebutuhan zat makanan itik pedaging pada periode yang berbeda. 
Zat Makanan Starter Grower Finisher 

Energi Metabolik (Kkal/kg) 2900 3000 2900 
Protein (%) 22,00 16,00 1500 
Asam Amino 

Arginin (%) 1,10 1,00 - 
Lysin (%) 1,10 0,9 0,70 
Methionin + Cystin (%) 0,8 0,60 0,55 

Mineral 
Kalsium (%) 0,68 0,60 2,75 
Fosfor tersedia (%) 0,40 0,35 0,35 
Natrium (%) 0,15 0,15 0,15 
Khlor (%) 0,12 0,12 0,12 
Sodium (%) 0,15 0,15 0,15 
Manganese (mg) 40,00 40,00 40,00 
Zinc (mg) 60,00 60,00 60,00 
Magnesium (mg) 500 500 500 
Selenium (mg) 0,14 0,14 0,14 

Vitamin 
Niasin (mg) 55,00 55,00 55,00 
Vitamin A (IU) 4000 4000 4000 
Vitamin D (IU) 220 220 220 
Ribovlavin (mg) 4,00 4,00 4,00 
Asam Pantotenat (mg) 11,00 11,00 11,00  

Sumber: NRC (1994) 
 

Bahan pakan yang digunakan dalam pakan itik syaratnya adalah palatabilitas tinggi, 

tidak beracun, tidak berjamur, tidak busuk, tidak menggumpal, mudah diperoleh dan 

murah (Ketaren, 2001a dan 2001b). 
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2.3 Aditif Pakan 
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 

bahwa aditif pakan adalah bahan pakan yang dicampur ke dalam pakan. Aditif pakan 

dapat mempengaruhi kesehatan maupun nutisi ternak. Tujuan pemberian aditif pakan 

untuk memacu pertumbuhan atau meningkatkan produktivitas, menjaga kesehatan ternak 

dan meningkatkan efisiensi produksi. Aditif pakan yang digunakan pada umumnya 

adalah antibiotik, enzim, probiotik, prebiotik, asam organik dan bioaktif tanaman. 

Bahan tambahan pakan yakni pewarna, penyedap rasa, aroma, pemantap, anti 

oksidan, pengawet, pengemulsi, anti gumpal, pemucat dan pengental. Bahan tambahan 

pakan dibagi menjadi dua bagian besar yaitu: 

1. Aditif sengaja yaitu aditif yang diberikan dengan sengaja dengan maksud dan 

tujuan tertentu, misalnya meingkatkan konsistensi, nilai gizi, cita rasa, 

mengendalikan keasaman atau kebasaan, memantapkan bentuk, rupa, dan lain 

sebagainya. 

2. Aditif tidak sengaja yaitu aditif yang terdapat dalam makanan dalam jumlah kecil 

sebagai akibat dari proses pengolahan. 

Menurut asalnya, aditif dapat berasal dari alamiah seperti lesitin, asam sitrat dan 

lain sebagainya, dapat juga disintesis dari bahan kimia yang mempunyai sifat serupa 

benar bahan alamiah yang sejenis, baik susunan kimianya maupun sifat metabolismenya, 

seperti beta karoten, asam askorbat, dan lain-lain (Winarno, 2002). Aditif pakan 

mempunyai dapak positif terhadap peningkatan kesehatan dan stamina ternak, 

pertumbuhan, produktifitas menjadi optimal, meningkatkan efisiensi pakan, lemak 

abdominal lebih sedikit, aroma karkas tidak amis, warna kuning telur lebih orange, serta 

dapat mengurai bau kotoran. Tanaman herbal atau obat dapat diberikan sebagai bahan 

tambahan pakan, aditif pakan melalui air minum ataupun ditambahkan dalam pakan 

(Zainudin, 2004). 

 

2.4 Daun Kemangi (Ocimum sanctum)  
Daun kemangi (Ocimum sanctum) merupakan tanaman setahun yang tumbuh tegak 

dengan cabang banyak, daunnya tunggal, berhadapan, bentuk bulat telur, bagian tepi 
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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 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, Salmonella parathyph dan Proteus vulgaris 

(Marwandana, 2012). 

Manfaat yang terkandung dalam kemangi selain anti bakteri, diantaranya yaitu 

melawan radikal bebas, membantu pertumbuhan tulang, membantu melancarkan aliran 

darah dalam tubuh dan membantu meningkatkan kekebalan tubuh (Cahyani, 2014). 

Kemangi memiliki kandungan minyak atsiri yang mampu meningkatkan relaksasi usus 

halus sehingga menyerap zat-zat nutrisi untuk pertumbuhan optimum. Minyak atsiri 

dalam kemangi juga dapat menghambat bakteri penyebab diare sehingga proses 

pencernaan dan penyerapan zat-zat nutrisi menjadi lebih sempurna serta dapat 

memperbaiki saluran pencernaan (Suyanto dkk, 2013), sedangkan kandungan zat 

makanan tepung daun kemangi dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kandungan zat makanan tepung daun kemangi 

Zat Makanan Kandungan 
EM (Kkal/kg) 1903,37 
BK (%)     92,72 
Abu (%)     11,55 
Protein Kasar (%)     24,64 
Serat Kasar (%)     16,93 
Lemak Kasar (%)       3,82 
Sumber: NRC (1994) 
 

2.5 Kualitas Fisik Itik Pedaging 
Sifat fisik daging biasanya berkaitan erat dengan kualitas daging, sebab kualitas 

daging dapat diartikan sebagai ukuran sifat-sifat daging yang dikehendaki dan dinilai oleh 

konsumen. Adapun sifat daging yang berpengaruh terhadap kualitas diatas antara lain: 

pH, WHC (Water Holding Capacity), keempukan (tendernes), susut masak (cooking loss) 

dan warna (colour) (Taklim, Rosyidi dan Achmanu, 2011). 

Kualitas fisik daging seperti pH, Water Holding Capacity (WHC), cooking loss, 

Keempukan (tendernes) dan warna sangat mempengaruhi nilai penerimaan konsumen. 
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Daging dengan kualitas baik ditentukan oleh beberapa faktor salah satunya adalah pakan. 

Kualitas dan kandungan nutrisi dalam pakan akan mempengaruhi komposisi kimia dan 

kualitas fisik daging. Soeparno (2005) menyatakan bahwa perbedaan kualitas dan 

kandungan nutrisi dalam pakan akan mempengaruhi jumlah konsumsi pakan yang 

nantinya akan berpengaruh pada kualitas daging. 

 

2.5.1 pH 
pH daging merupakan tingkat derajat keasaman dari daging, pH ditentukan karena 

pembentukan asam laktat pada daging yang merupakan hasil dari terjadinya proses 

glikogenolisis pada hewan, nilai pH daging berada pada kisaran 5,4-7,0. Setelah 

disembelih terjadi penurunan pH akibat proses glikolisis anaerob. Penurunan pH daging 

mendekati titik isoelektrik 5,4 – 5,7 menyebabkan protein daging akan memacu aktivitas 

enzim maka akan meningkatkan keempukan daging. Hal ini disebabkan karena proses 

pengempukan daging dapat meningkatkan terjadinya proses glikogenolisis, sehingga 

terbentuknya asam laktat yang akan menyebabkan penurunan pH yang di ikuti dengan 

terjadinya pelepasan enzim protease. Enzim protease akan mendegradasi protein otot, 

sehingga menjadikan daging lebih empuk. Pengaruh pH terhadap keemukan daging 

bervariasi. Daging dengan pH tinggi mempunyai nilai shear yang lebih tinggi dari pada 

daging dengan pH rendah, suatu kenaikan pH daging akan meningkatkan jus daging dan 

menurunkan susut masak otot (Erni, 2014). 

Kondisi pH daging berpengaruh pada struktur pengembangan (swelling) dan daya 

larut protein. Kondisi protein ini akan berpengaruh pada daya ikat air (WHC) dan 

juiciness, daya emulsi, kemampuan membentuk gel, kekerasan, warna dan umur simpan. 

Penurunan pH menyebabkan denaturasi protein. Akibat denaturasi protein, daya ikat air 

hilang dan intensitas warna dan pigmen daging. Perubahan pH selama proses rigor mortis 

dan pengaruh terhadap mutu daging. Kecepatan penurunan pH daging dan Ph nilai pH 

akhir (postmortem) akan menentukan kualitas daging. Kondisi normal yang diinginkan 

adalah proses penurunan pH berlansung normal dan pH akhir sekitar 5,6 (Syamsir, 2007). 

pH daging pada ternak hidup berkisar antara 7,2-7,4. Pada beberapa ternak, 

penurunan pH terjadi 1 jam setelah ternak dipotong dan pada saat tercapai rigor mortis. 

Pada saat itu, nilai pH daging ada yang tetap tinggi yaitu sekitar 6,5-6,8, namun ada juga 

yang mengalami penurunan dengan sangat cepat yaitu mencapai 5,4-5,6. Peningkatan pH 

dapat terjadi akibat pertumbuhan mikroorganisme nilai pH daging setelah perubahan 

glikolisis menjadi asam laktat berhenti berkisar antara 5,1-6,2 (Soeparno, 2005). 
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2.5.2 WHC (Water Holding Capacity) 
Pengujian daya ikat air merupakan pengujian untuk mengetahui seberapa besar 

daging tersebut mampu mengikat air bebas. Daya Ikat Air (DIA) diukur dengan 

menggunakan metode penekanan Hamm (Suryati, 2004). Soeparno (2005) menyatakan 

bahwa daya ikat air (WHC) yang rendah mengakibatkan nilai susut masak yang tinggi. 

WHC sangat di pengaruhi oleh nilai pH daging. Nilai pH daging yang lebih tinggi atau 

lebih rendah dari titik isoeletik daging (5,0-5,1) menyebabkan nilai susut masak daging 

tersebut akan rendah. 

Daya Ikat Air (DIA) oleh protein daging atau Water Holding Capacity (WHC) 

adalah kemampuan daging untuk mengikat airnya atau air yang ditambahkan selama ada 

pengaruh kekuatan dari luar, misalnya pemotongan daging, pemanasan, penggilingan, 

dan tekanan (Purbowati, 2006). Soeparno (2005) menyatakan jika daging mempunyai 

DIA yang rendah, daging akan kehilangan banyak cairan, sehingga terjadi kehilangan 

berat, di samping itu juga akan kehilangan sebagian komponen yang terlarut di dalam 

cairan yang keluar.   

Daya Ikat Air (DIA) akan mengalami perubahan besar dengan pemanasan pada 

temperatur 60oC karena pada temperatur tersebut protein sarkoplasmik hampir 

mengalami denaturasi sempurna. Faktor-faktor yang mempengaruhi DIA antara lain pH, 

pelayuan, pemasakan atau pemanasan, macam otot, pakan, temperatur, kelembaban, 

penyimpanan, jenis kelamin, kesehatan, perlakuan sebelum pemotongan dan lemak 

intramuskular (Soeparno, 2005). 

 

2.5.3 Cooking Loss 
Susut masak dapat digunakan untuk menentukan jumlah kandungan cairan dalam 

daging masak. Daging yang mempunyai susut masak yang rendah mempunyai kualitas 

fisik yang relatif lebih baik dari pada daging dengan susut masak yang lebih besar, karena 

kehilangan nutrisi selama pemasakan lebih sedikit. Nilai cooking loss mempunyai 

hubungan erat dengan perlemakan daging (marbling), kandungan lemak marbling yang 

tinggi akan menghambat atau mengurangi lepasnya cairan daging pada saat pemasakan, 

meskipun pada daging yang memilki lemak marbling lebih tinggi akan kehilangan lemak 

lebih banyak akan tetapi nilai cooking loss relatif lebih kecil (Soeparno, 2005). 

Cooking loss merupakan indikator terhadap nilai nutrien daging, daging dengan 

nilai cooking loss lebih rendah mempunyai kualitas yang relatif lebih baik. Hal ini ikut 

mempengaruhi tingginya kadar protein daging. Nilai cooking loss dipengaruhi oleh nilai 
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pH daging post mortem, semakin tinggi penurunan nilai pH maka mengakibatkan banyak 

protein miofibriler yang rusak sehingga di ikuti dengan kehilangan kemampuan protein 

untuk mengikat air nilai cooking loss juga dipengaruhi oleh nilai pH daging postmortem. 

Semakin tinggi penurunan pH mengakibatkan banyak protein miofibril yang rusak 

sehingga kemampuan protein untuk mengikat air mengalami penurunan dan 

mengakibatkan tingginya nilai cooking loss. Cooking loss merupakan salah satu penentu 

kualitas daging, karena berhubungan dengan besar kecilnya jumlah kadar air serta nutrisi 

yang larut dalam air hilang akibat pengaruh pemasakan (Hamiyati dkk, 2013). Daging 

dengan nilai susut masak yang lebih rendah memiliki kualitas yang lebih baik dari pada 

daging dengan nilai susut masak lebih tinggi, semua ini dikarenakan kehilangan nutrisi 

selama pemasakan akan lebih sedikit (Ningsih, Djunaidi dan Sjofjan, 2015) 

Besarnya cooking loss dapat dipergunakan untuk mengestimasi jumlah jus dalam 

daging masak. Daging dengan cooking loss yang lebih rendah mempunyai kualitas yang 

relatif lebih baik dari pada daging dengan cooking loss yang lebih besar karena 

kehilangan zat gizi saat pemasakan akan lebih sedikit (Wanniatie, Septinova, Kurtini dan 

Purwaningsih, 2011). 

 

2.5.4 Tenderness 
Keempukan merupakan hal yang paling penting dalam penentu kualitas daging. 

Kualitas daging tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pasca sebelum 

pemotongan (antemortem) dan pasca sesudah pemotongan (postmortem). Faktor 

antemortem seperti genetik, umur, manajemen, jenis kelamin dan stress. Faktor 

postmortem meliputi metode chilling, refrigerasi, pelayuan, pembekuan, 

pemasakan/pengolahan dan penambahan bahan pengempuk (Zulfahmi, Pramono dan 

Hintono, 2013). 

Keempukan dapat diketahui dengan mengukur daya putus dagingnya, dimana 

semakin rendah daya putusnya semakin empuk daging tersebut atau sebaliknya, semakin 

tinggi nilai daya putusnya semakin alot daging. Kisaran ukuran keempukan daging 

terbagi atas empuk dengan skala 0-3, cukup/sedang dengan skala 3-6 dan alot dengan 

skala 6-11. Hasil pengukuran daya iris menunjukkan angka lebih dari 11 maka daging 

tersebut sulit dimakan manusia. Faktor yang mempengaruhi keempukan daging ada 

hubungannya dengan komposisi daging itu sendiri, yaitu berupa, tenunan pengikat, 

serabut daging, sel-sel lemak yang ada diantara serabut daging serta rigor mortis daging 

yang terjadi setelah ternak dipotong (Erni, 2014). 
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2.5.5 Warna 
Warna merupakan kesan yang dihasilkan oleh indra mata terhadap cahaya yang 

dipantulkan oleh benda tersebut. Pigmen daging tersusun atas dua macam protein, yaitu 

hemoglobin dan mioglobin. Kadar mioglobin bervariasi jumlahnya tergantung spesies, 

umur, seks, dan aktivitas fisik hewan. Perbedaan kandungan mioglobin inilah yang 

menyebabkan warna daging itik muda lebih cerah dari pada daging itik tua (Zulfahmi 

dkk, 2013).  

Penurunan pH daging dan nilai pH akhir post-rigor akan mempengaruhi warna 

daging. Penurunan pH dan pH akhir yang rendah menyebabkan warna daging menjadi 

sangat pucat, semakin rendah pH maka warna daging akan semakin pucat. Warna pucat 

ini disebabkan oleh karena banyaknya air bebas yang berada diluar serabut daging. 

Kandungan air ekstra seluler yang tinggi ini menyebabkan kemampuan nya untuk 

memantulkan cahaya akan meningkat dan penyerapan cahaya menurun sehingga 

intensitas warna akan menurun (warna terlihat pucat). Turunnya pH dapat menyebabkan 

pengerutan fibril dan protein kehilangan kemampuan mengikat cairan sehingga struktur 

menjadi longgar, selain itu penurunan pH juga dapat menyebabkan denaturasi protein 

(membran pecah), terjadi deregulasi proteolisis sehingga daging menjadi lembek, berair 

dan pucat (Kasih, Jaelani dan Firahmi, 2012). 

Warna daging ditentukan oleh jumlah dan tipe mioglobin, status kimianya dan 

kondisi fisik serta kimiawi  komponen lain dalam daging. Pembentukan warna daging 

karena terjadinya perubahan status ion besi dalam mioglobin. Jika terjadi oksidasi maka 

ion ferro Fe2+ akan berubah menjadi ion ferry (Fe3+), warna daging yang menjadi coklat 

karena terbentuk metmioglobin. Pada keadaan oksidasi berlebih, maka terjadi oksigenasi 

dan warna daging menjadi merah cerah karena terbentuk oksimioglobin (Said, Abusta, 

Ali, Yuliati dan Tenrisanna, 2005). Nurwanto dan Srimulyani (2003) menyatakan warna 

pada daging dipengaruhi oleh pakan, bangsa, umur, jenis kelamin, stress (tingkat aktivitas 

dan tipe otot), pH dan oksigen. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 7 September – 26 Oktober 2015 di kandang 

peternakan milik Bapak Tito, di Desa Ploso Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Kabupaten 

Malang. Analisis Proksimat bahan pakan dilakukan di Laboratorium Nutrisi Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

3.2 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. Itik hibrida umur 14 hari 

dengan nilai rata – rata  bobot badan 314,44+23,47 g/ekor dengan koefisien keragaman 

sebesar 7,46% dapat dilihat pada Lampiran 1. 

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. 

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. 
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3.2.1 Pakan 
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 3 dan 4. 

Tabel 3. Kandungan zat makanan bahan pakan (%). 
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 - - - 

Sumber :   NRC (1994) 
*Hasil analisis laboratarium nutrisi dan makanan ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya (2015). 
 

Tabel 4. 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. 
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3.3 Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode pecobaan 

lapang menggunakan rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan menggunakan 5 perlakuan 

dan 4 ulangan dan pada tiap ulangan berisi 5 ekor itik pedaging. Pemeliharaan itik 

pedaging dilakukan mulai umur 1 hari sampai umur 49 hari. Perlakuan yang diberikan 

pada ternak adalah sebagai berikut. 

P0 = Pakan basal tanpa penambahan TDK. 

 P1 = Pakan basal dengan penambahan TDK 0,75% 

 P2 = Pakan basal dengan penambahan TDK 1,25% 

 P3 = Pakan basal dengan penambahan TDK 1,75% 

 P4 = Pakan basal dengan penambahan TDK 2,25% 

Berikut denah pengacakan unit penelitian dilapang sesuai dengan perlakuan dan ulangan : 

P0U1 P4U3 P3U1 P2U3 P1U4 P2U1 P0U2 P4U2 P2U4 P3U3 

P2U2 P1U2 P4U4 P3U2 P0U3 P1U3 P4U1 P3U4 P0U4 P1U1 

Gambar 2. Denah kandang penelitian. 

3.3.1 Prosedur Pembuatan Tepung Daun Kemangi (Ocimum sanctum) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pembuatan tepung daun kemangi. 

Kemangi Segar 

Pelayuan dalam ruangan 48 jam 

Pengovenan 60 ºC selama 24 jam 

Kemangi kering 

Digiling (grinding) 

Tepung Tanaman Kemangi 

Tanaman kemangi 
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3.4 Variabel Pengamatan 
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:  

1. 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 

2. 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.  Setelah 5 menit kertas saring beserta sampel diambil. 

Area basah dan area sampel daging hasil pengepresan digambar pada plastik transparan. 

Luasan lingkaran dari sampel diukur, begitu pula luasan lingkaran luar yang terbentuk 

oleh air.  Dengan demikian luasan lingkaran yang terbentuk oleh air bebas merupakan 

pengurangan dari luasan lingkaran luar dengan luas lingkaran dalam. Luas lingkaran yang 

terbentuk oleh air bebas proposional dengan banyaknya air bebas yang tidak dapat 

diserap oleh bahan atau proposional terbalik dengan daya ikat air bahan. Perhitungan 

kandungan air daging dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :  

Mg H2O =   Area Basah (cm2)   ̶  8,0 

0,0948  

Persen air bebas = mg H2O x 100% 

 0,0948 
 
Persen air terikat = Persen air – persen air bebas 
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3. Pengujian cooking loss  

Pengujian cooking loss menggunakan 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. 

Setelah perebusan, sampel daging didinginkan dengan memasukkan ke dalam beaker 

glass yang berisi air dingin dengan temperatur 10ºC selama 15 menit, kemudin sampel 

dikeluarkan dari kantong plastik dan dikeringkan dengan kertas saring dan dilakukan 

penimbangan kembali. Susut masak dihitung menggunakan rumus : Cooking loss (%) = 

Berat awal – Berat akhir  X 100 Berat awal. 

Berat awal 

4. 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. Grafik dihasilkan setelah sampel dikenai tekanan sampai bahan yang diukur 

pecah. Nilai keempukan ditentukan dengan membaca puncak grafik yang terekam selama 

penekanan sampel. Tinggi puncak pada grafik yang terbentuk menunjukkan nilai 

kekerasan daging, semakin tingginya puncak kurva menunujukkan daging semakin keras, 

atau sebaliknya semakin rendah (landai) puncak kurva menunjukkan daging semakin 

empuk. 

5. 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 - 
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700 nm. Setelah memasukkan nilai-nilai warna standar kromameter, alat siap digunakan 

untuk mengukur warna daging. 

3.5 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). 

 

3.6 Batasan Istilah 
Itik Hibrida : persilangan antara itik (Peking ♂  >< Campbell ♀) pada umur 2 

minggu. 

Tepung daun kemangi : hasil penepungan dari semua tanaman kemangi, dari tanaman 

herbal kemangi yang melalui proses pelayuan, pengeringan, dan 

dilakukan penepungan dengan cara digiling. 

Warna : warna pada daging yang di tentukan oleh alat Chromatometer 

Minolta colour Reader. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Pengaruh penambahan tepung daun kemangi sebagai aditif pakan terhadap kualitas 

fisik daging itik hibrida meliputi pH , WHC, cooking loss,  tenderness dan warna 

ditampilkan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Pengaruh perlakuan terhadap kualitas fisik daging itik hibrida. 

Variabel yang diamati 

pH WHC (%) Cooking loss (%) Tenderness (N) Warna 

Perlakuan +SD +SD +SD +SD L* +SD a* +SD b* +SD 

P0 5,28+0,10 30,31+3,56 26,00+5,16 2,18+1,00 34.35+2,60 18,00+1,02 12,77+2,48 

P1 5,43+0,10 23,83+4,13 25,00+3,83 3,60+1,61 39,65+5,54 16,70+2,28 11,08+2,56 

P2 5,25+0,13 25,49+5,05 29,00+3,83 2,00+1,54 37,45+1,55 17,68+1,32 10,13+2,23 

P3 5,33+0,36 27,64+4,03 24,00+3,27 3,60+0,39 37,30+1,74 17,60+0,99 11,05+1,68 

P4 5,45+0,25 27,47+3,53 28,00+3,27 1,80+0,70 36,20+2,46 16,90+3,20 11,60+1,80  
Keterangan : L* =  Kecerahan a*  = Kemerahan b*  = Kekuningan 

 

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap pH Daging 
Hasil penelitian pH daging ditentukan dengan alat pH meter. Berdasarkan pada 

Tabel 5 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 analisis nilai pH pada perlakuan terdapat pada Lampiran 3. 

Hasil analisis menunjukan 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). 
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Nilai pH daging juga dipengaruhi oleh teknik pemotongan, lama peristirahatan 

setelah dipotong dan hewan takut sebelum dipotong. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Soeparno (2005), bahwa faktor yang mempengaruhi laju dan besarnya penurunan 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. 

Nilai pH daging merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas 

daging. Suradi (2008) menyatakan bahwa penuruan pH akan mempengaruhi sifat fisik 

daging, laju penurunan pH otot yang cepat akan mengakibatkan rendahnya kapasitas 

mengikat air, karena meningkatnya kontraksi aktomiosin yang berbentuk, dengan 

demikian akan memeras cairan keluar dari dalam daging. Nurwanto dkk, (2003) 

menyatakan bahwa kualitas daging dapat diketahui dari beberapa faktor, salah satunya 

yaitu dengan pH, sifat fisik daging biasanya berkaitan erat dengan kualitas daging, sebab 

kualitas daging dapat diartikan sebagai ukuran sifat – sifat daging yang dikehendaki dan 

dinilai oleh konsumen. 

Nilai pH daging itik hibrida tertinggi pada penelitian dengan nilai 5,45. Menurut 

Lawrie (2003), pH pada daging segar umumnya berkisar antara 5,4-5,8 dimana daging 

mempunyai struktur terbuka sehingga sangat baik untuk pengasinan, berwarna merah 

cerah sehingga disukai oleh konsumen, mempunyai flavor yang lebih disukai dan 

mempunyai stabilitas yang lebih baik terhadap kerusakan mikroba. Hal ini sesuai dengan 

pendapatnya Soeparno (2005) yang menyatakan bahwa nilai pH daging secara umum 

yaitu berkisar antara 5,4-5,8. 

 

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Water Holding Capacity (WHC) 
Tabel 5 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. 

Data analisis ragam WHC daging itik hibrida terdapat pada Lampiran 4. 

WHC daging tidak memberikan perbedaan yang nyata karena WHC tidak hanya di 

pengaruhi oleh pakan yang diberikan, maka dari itu faktor yang mempengaruhi WHC 
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daging disebabkan 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 ini sesuai 

pendapat 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. 

Soeparno (2005) menyatakan faktor yang mempengaruhi daya ikat air juga 

mempunyai pengaruh yang relatif sama terhadap daging beku, air yang keluar dari dalam 

sel-sel otot selama proses pembekuan dan muncul sebagai drip pada saat penyegaran 

kembali, berhubungan dengan daya ikat air pada prinsipnya, jika daya ikat air meningkat 

drip menurun. Protein daging tinggi menyebabkan meningkatnya kemampuan menahan 

air daging sehingga menurunkan kandungan air bebas, begitu pula sebaliknya, semakin 

tinggi jumlah air keluar maka daya mengikat air semakin rendah (Lawrie 2003).  

 

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Cooking Loss Daging 
Tabel 5 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. Data hasil analisis ragam cooking 

loss daging itik hibrida terdapat pada Lampiran 5. 

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 ini sesuai 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 otot yang lebih pendek selain itu 

pemasakan yang relatif lama akan menurunkan pengaruh panjang serabut otot terhadap 

susut masak, jadi status kontraksi miofibril 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).  
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Cooking loss dapat digunakan untuk menentukan jumlah kandungan cairan dalam 

daging masak. Daging yang mempunyai cooking loss rendah mempunyai kualitas fisik 

relatif lebih baik dari pada daging dengan cooking loss lebih besar, karena kehilangan 

nutrisi selama pemasakan lebih sedikit, besarnya cooking loss di pengaruhi oleh 

banyaknya kerusakan membran seluler, banyaknya air yang keluar dari daging 

mempengaruhi umur simpan daging untuk mengikat air (Shanks dkk, 2002). 

Cooking loss lebih rendah maka mempunyai kualitas yang relatif lebih baik dari 

pada cooking loss yang lebih besar, karena kehilangan nutrisi selama pemasakan akan 

rendah Soeparno (2005). Nilai yang rendah ini diduga pada proses penguapan pada 

daging sehingga daging mengalami penurunan bobot. Presentase cooking loss daging 

yang rendah memiliki kualitas nutrisi yang lebih baik dari pada presentase cooking loss 

daging yang tingggi (Sunarlim, 1992). 

 

4.4 Pengaruh Perlakuan Terhadap Tenderness Daging 
Tabel 5 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. Data hasil analisis ragam tenderness daging itik hibridra terdapat 

pada Lampiran 6.  

Nilai tenderness daging tidak memberikan perbedaan yang nyata (P<0,05) karena 

nilai tenderness dipengaruhi oleh antemortem dan 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 
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otot pada saat proses rigormortis sebagai akibat ternak yang terlalu banyak bergerak pada 

saat pemotongan (Lawrie 2003).  

 

4.5  Pengaruh Perlakuan Terhadap Kecerahan Warna Daging 
Kemerahan warna daging ditentukan dengan alat Chromatometer Minolta Colour 

Reader dengan menujukan L*. Warna hasil penelitian pada Tabel 5. 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. Data hasil analisis ragam warna kecerahan daging itik hibridra 

terdapat pada Lampiran 7.  

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.  

Ledward (2006) menambahkan bahwa pH akhir daging yang tinggi akan mengubah 

sifat-sifat penyerapan mioglobin sehingga membuat permukaan daging lebih gelap. 

Warna pada daging ayam dapat disebabkan oleh konsentrasi mioglobin. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Lawrie (2003) yang menyatakan bahwa warna daging sangat bergantung 

pada keberadaan mioglobin dan hemoglobin dan komponen lain seperti protein, lemak, 

vitamin B12 dan flavin. 

 

4.6 Pengaruh Perlakuan Terhadap Kemerahan Warna Daging 
Kemerahan warna daging ditentukan dengan alat Chromatometer Minolta Colour 

Reader dengan colour reader a*. Hasil penelitian pada Tabel 5. 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. Data hasil analisis ragam 

warna kemerahan daging itik hibridra terdapat pada Lampiran 8.  
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Hasil analisis menunjukan bahwa pengunaan TDK pada pakan memberikan 

pengaruh tidak nyata (P<0,05) terhadap nilai kemerahan warna 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) menambahkan bahwa, warna daging dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu pakan, jenis, spesies, bangsa, umur, jenis kelamin, stress, pH dan oksigen. 

Procula, dkk. (2010) menyatakan pH daging itik rendah menyebabkan warna 

daging menjadi merah cerah, dan apabila pH daging itik tinggi dapat menyebabkan rasa 

dan aroma daging menjadi lebih enak dan khas daging itik. Zulfahmi (2013) menjelaskan 

bahwa warna daging dipengaruhi oleh pigmen daging yang terdiri atas dua macam 

protein yaitu hemoglobin dan mioglobin. Semakin tinggi kandungan protein dalam pakan 

maka akan memberikan warna daging yang semakin baik. Perlakuan terbaik pada 

penambahan TDK dalam pakan sebesar 1,25% dikarenakan kondisi kandang pada 

penelitian lebih mendapatkan fentilasi cahaya sehingga ternak tidak mudah stress. 

 

4.7 Pengaruh Perlakuan Terhadap Kekuningan Warna Daging 
Kekuningan warna daging ditentukan dengan alat Chromatometer Minolta Colour 

Reader dengan colour reader b*. Hasil penelitian pada Tabel 5. 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 pada P2 

(10,13±2,23), dari hasil penelitian diperoleh rataan 10,13-12,77. Data hasil analisis ragam 

warna kekuningan daging itik hibridra terdapat pada Lampiran 9.  

Hasil analisis menunjukan bahwa pengunaan TDK pada pakan memberikan 

pengaruh tidak nyata (P<0,05) terhadap nilai kemerahan warna 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 
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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). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 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. 

5.2 Saran 
 Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini yaitu disarakan untuk 

mengekstrak daun kemangi terlebih dahulu sebelum ditambahkan ke perlakuan. 
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LAMPIRAN 
Lampiran 1. Koefisien Keragaman Bobot Badan Itik Hibrida Umur 14 Hari 
(g/ekor) 
Perlakuan Bobot Badan (g/ekor) Simpangan (X-X) Simpangan Kuadrat 
(X-X)2 

 324    9,74   94,87  
 329  14,74 217,27  
 P0U1 321    6,74   45,43  
 293 -21,26 451,99  
 315    0,74     0,55  
 343  28,74 825,99  
 296 -18,26 333,43  
 P0U2 304 -10,26 105,27  
 293 -21,26 451,99  
 316    1,74     3,03  
 303 -11,26 126,79  
 332  17,74 314,71  
 P0U3 305   -9,26   85,75  
 309   -5,26   27,67  
 342  27,74 769,51  
 302 -12,26 150,31  
 284 -30,26 915,67  
 P0U4 317    2,74     7,51  
 294 -20,26 410,47  
 298 -16,26 264,39  
 331  16,74 280,23  
 318    3,74   13,99  
 P1U1 341  26,74 715,03   
 316    1,74     3,03 
 304 -10,26 105,27  
 319    4,74   22,47  
 315    0,74     0,55  
 P1U2 337  22,74 517,11   
 354  39,74 1579,27  
 308   -6,26  39,19  
 324    9,74  94,87 
 313  -1,26    1,59  
 P1U3 339  24,74    612,07   
 281 -33,26   1106,23 
 292 -22,26   495,51  
 315    0,74    0,55  
 296 -18,26     333,43  
 P1U4 302 -12,26   150,31  
 314   -0,26       0,07  
 285 -29,26   856,15  
 318    3,74   13,99  
 339  24,74   612,07   
 P2U1 284 -30,26   915,67  
 350  35,74 1277,35  
 358  43,74 1913,19  
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Perlakuan Bobot Badan (g/ekor) Simpangan (X-X) Simpangan Kuadrat 
(X-X)2 

 261 -53,26 2836,63  
 286 -28,26   798,63  
 P2U3 308   -6,26  39,19 
 269 -45,26 2048,47  
 330  15,75   247,75  
 351  36,74 1349,83  
 326  11,74   137,83  
 P2U3 290   -24,26   588,55  
 291 -23,26   541,03  
 355  40,74   1659,75  
 272 -42,26 1785,91  
 306   -8,26     68,23  
 P2U4 294 -20,26   410,47 
 325  10,74   115,35  
 322    7,74     59,91  
 352  37,74 1424,31  
 328  13,74   188,79  
 P3U1 346  31,74 1007,43  
 293 -21,26 451,99  
 357  42,74 1826,71 
 297 -17,26 297,91 
 331 16,74 280,23   
 P3U2 306  -8,26   68,23  
 325 10,74 115,35  
 308  -6,26   39,19  
 294 -20,26 410,47  
 306   -8,26   68,23  
 P3U3 295 -19,26 370,95  
 330  15,74 247,75  
 341  26,74 715,03  
 345  30,74 944,95  
 268 -46,26 2139,99  
 P3U4 292 -22,26 495,51  
 296 -18,26 333,43 
 305   -9,26   85,75 
 310  -4,26   18,15 
 331 16,74 280,23 
 P4U1 318   3,74   13,99 
 355 40,74 1659,75 
 319   4,74  22,47 
 348 33,74 1138,39 
 327 12,74 162,31  
 P4U2 358 43,74 1913,19 
 277  -37,26 1388,31 
 296  -18,26 333,43 
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Perlakuan Bobot Badan (g/ekor) Simpangan (X-X) Simpangan Kuadrat 
(X-X)2 

 298  -16,26 264,39 
 317   2,74     7,51  
 P4U3 269  -45,26 2048,47 
 317 2,74    7,51 
 271  -43,26 1871,43 
 317   2,74 7,51 
 329 14,74  217,27 
 P4U4 340 25,74  662,55 
 331 16,74  280,23 
 342   9,74 94,87 
Total 31444,00  
Rata – Rata     314,44 Sd       23,47 
KK         7,46   
 

Sd  =  ∑ (Xi –X)2

 n-1 
 

=  23,47 

Koefisien keragaman bobot badan itik hibrida (KK) 

KK = x 100% 

 =   23,47  x 100% 
    314,44 

 
= 7,46 % 

Kesimpulan :  Berdasarkan pada data bobot badan itik hibrida yang digunakan dalam 
penelitian seragam karena memiliki koefisien keragaman kurang  dari 
10%. 
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Lampiran 2. Data Bobot Badan Itik Hibrida Umur 49 Hari (g/ekor) 

  Berat badan (g/ekor) 
Perlakuan Ulangan   
 PO U1 1251 1352   991 1209   769 
  U2 1065 1019 1255 1384   939 
  U3 1234 1071 1202 1340 1004 
  U4   730 1124 1203   969   949 
 P1 U1 1324 1059   907 1298 1014 
  U2 1114 1422 1103 1187 1185 
  U3 1324 1009 1351   995 1243 
  U4   994 1403 1179 1014 1341 
 P2 U1 1324 1281 1077 1000   899 
  U2 1167 1123 1345 1234 1064 
  U3 1156 1270 1009 1263   958 
  U4 1191 1245 1158 1310   999 
 P3 U1 1023 1442 1170 1192 1122 
  U2 1222 1059 1003 1254 1077 
  U3 1096 1193   953 1187 1304 
  U4 1253 1089 1355 1424 1179 
 P4 U1 1147 1301 1281 1403   993 
  U2   998 1176 1183 1014 1043 
  U3 1220   999 1126 1107 1240 
  U4 1284 1014 1024 1460   989 

Total 115162 
Rata – Rata 1151,62 
Sd     44,51 
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Lampiran 3. Analisis Ragam pH 
 Ulangan 
Perlakuan 1 2 3 4 Total Rata-Rata SD 

P0 5,2 5,4 5,3 5,2 21,1 5,27 0,095 
P1 5,5 5,3 5,4 5,5 21,7 5,42 0,095 
P2 5,2 5,3 5,1 5,4 21,0 5,25 0,129 
P3 5,0 5,4 5,1 5,8 21,3 5,32 0,359 
P4 5,2 5,8 5,4 5,4 21,8 5,45 0,251 

Total 26,1 27,2 26,3 27,3 106,9 26,72 0,931    

A. Faktor koreksi (FK) 
 
FK   = Yij2/N 

 = ( 106,9 )2 

   20 
 = 571,3805 
 
B. Jumlah kuadrat (JK) 

 
JK total  = ∑ (Yij)2  - FK 

           = (5,22 + 5,42  + 5,32 + 5,22 + ..... + 5,42) – 571,3805 

  = 0,8095 

JK perlakuan = (∑(∑Yij)2/r-1) – FK  
  = (21,12 + 21,72 + 21,02 + 21,32 + 21,82) – 571,3805 
  5 -1 
 = 2286,03 – 571,3805 
  4 
 = 571,5075 – 571,3805 

 = 0,127 

JK galat = JK total - JK perlakuan 

  = 0,8095 – 0,127 
  = 0,682 

 
C. Kuadrat total (KT) 

KT perlakuan  = JK perlakuan/t -1 

 = 0,127 
  4 

 = 0,032 

 
 
 

KT galat  = JK galat / t (r-1) 

 = 0,682 
    5(4-1) 
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 = 0,682 
     15 

 = 0,045 
    
D. F hitung 

Fhit  = KT perlakuan/ KT galat 

        = 0,032 
    0,045 

        = 0,698 

 
Kesimpulan : F hitung < F tabel 5% , menunjukkan bahwa penambahan TDK pada pakan 

tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap nilai pH daging itik 
hibrida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel ANOVA             

Sumber Keragaman db JK KT      Fhit 
Ftabel 

5% 1% 

Perlakuan 4 0,127 0,032 0,698 3,056 4,893 

Galat 15 0,682 0,045       

Total   19 0,809         
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 Lampiran 4. Analisis Ragam WHC (%) 

 Ulangan 
Perlakuan 1 2 3 4 Total Rata-Rata SD 

P0 28,65 30,25 35,28 27,06 121,24 30,31 3,56 
P1 17,65 25,68 26,33 25,66 95,32 23,83 4,13 
P2 32,56 25,45 20,98 22,98 101,97 25,49 5,05 
P3 22,57 26,44 31,76 29,77 110,54 27,64 4,03 
P4 25,89 27,65 24,05 32,28 109,87 27,47 3,53 

Total 127,32 135,47 138,40 137,75 538,94 134,74 20,30 

A. Faktor koreksi (FK) 
 
FK   = Yij2/N 

 = ( 538,94)2 

   20 
 = 14522,816 
 
B. Jumlah kuadrat (JK) 

JK total  = ∑ (Yij)2  - FK 

           = (28,652 + 30,252  + 35,282 + 27,062 + ..... + 32,282) – 14522,816 

  = 347,422 

JK perlakuan = (∑(∑Yij)2/r-1) – FK  
  = (121,24 2 + 95,322 + 101,972 + 110,542 + 109,872) – 14522,816 
  5 -1 
 = 58473,4– 14522,816 
  4 
 = 95,541 

JK galat = JK total - JK perlakuan 

  = 347,422 – 95,541 
  = 251,880 

C. Kuadrat total (KT) 
 

KT perlakuan  = JK perlakuan/t -1 

 = 95,541 
    4 

 = 23,885 

 

KT galat  = JK galat / t (r-1) 

 = 251,880 
    5(4-1) 

 = 251,880 
  15 
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 = 16,7920 

    
D.F hitung 

Fhit  = KT perlakuan/ KT galat 

        =   23,885 
      16,792 

        = 1,422 

 
Kesimpulan : F hitung < F tabel 5% , menunjukkan bahwa penambahan TDK pada pakan 

tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap nilai WHC daging itik 
hibrida. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel ANOVA             

Sumber Keragaman Db    JK  KT      Fhit 
Ftabel  

5% 1% 

Perlakuan 4 95,541 23,885 1,422 3,056 4,893 

Galat 15 251,880 16,792      

Total   19 347,422         
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Lampiran 5. Analisis Ragam Cooking Loss (%) 

 Ulangan 
Perlakuan 1 2 3 4 Total Rata-Rata SD 

P0 28 20 32 24 104 26,00 5,16 
P1 28 24 20 28 100 25,00 3,83 
P2 24 28 32 32 116 29,00 3,83 
P3 20 24 28 24 96 24,00 3,27 
P4 28 24 28 32 112 28,00 3,27 

Total  128 120 140 140 528 132,00 19,36 

A. Faktor koreksi (FK) 
FK   = Yij2/N 

 = ( 528 )2 

   20 
 = 13939,200 
 
B. Jumlah kuadrat (JK) 

JK total  = ∑ (Yij)2  - FK 

           = (282 + 202  + 322 + 242 + ..... + 322) – 13939,200 

  = 300,80 

JK perlakuan = (∑(∑Yij)2/r-1) – FK  
  = (1042 + 1002 + 1162 + 962 + 1122) – 13939,200 
  5 -1 
 = 56032 – 13939,200 
  4 
 = 68,80 

JK galat = JK total - JK perlakuan 

  = 300,800 – 68,800 
  = 232,00 

C. Kuadrat total (KT) 
 

KT perlakuan  = JK perlakuan/t -1 

 = 68,800 
    4 

 = 17,200 

 
KT galat  = JK galat / t (r-1) 

 = 232,000 
    5(4-1) 

 = 232,000 
  15 

 = 15,466 
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D.F hitung 

Fhit  = KT perlakuan/ KT galat 

        = 17,200 
    15,466 

        = 1,112 

 
 Kesimpulan : F hitung < F tabel 5% , menunjukkan bahwa penambahan TDK pada 

pakan tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap nilai cooking loss 
daging itik hibrida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel ANOVA             

Sumber Keragaman db    JK  KT      Fhit 
Ftabel 

5% 1% 

Perlakuan 4   68,80 17,200 1,112 3,056 4,893 

Galat 15 232,00 15,466      

Total   19 300,80         
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 Lampiran 6. Analisis Ragam Tendernes (N) 

 Ulangan 
Perlakuan 1 2 3 4 Total Rata-Rata SD 

P0 3,4 1,9 1,0 2,4   8,7 2,18 1,001 
P1 2,6 5,7 2,1 4,0 14,4 3,60 1,614 
P2 1,1 1,4 1,2 4,3   8,0 2,00 1,538 
P3 3,8 3,1 4,0 3,5 14,4 3,60 0,391  
P4 2,7 1,8 1,7 1,0   7,2 1,80 0,697 

Total 13,6 13,9 10,0 15,2 52,7 13,17 5,243 

A. Faktor koreksi (FK) 
 
FK   = Yij2/N 

 = ( 52,700 )2 

   20 
 = 138,865 
 
B. Jumlah kuadrat (JK) 

JK total  = ∑ (Yij)2  - FK 

             = (3,42 + 1,92  + 1,02 + 2,42 + ..... + 1,02) – 138,865 
 
  = 32,545 

JK perlakuan = (∑(∑Yij)2/r-1) – FK  
  = (8,702 + 14,402 + 8,002 + 14,402 + 7,202) – 138,865 
  5 -1 
 =  606,25 – 138,865 
  4 
 = 12,698 

JK galat = JK total - JK perlakuan 

  = 32,545– 12,698 
  = 19,847 

C. Kuadrat total (KT) 
 

KT perlakuan  = JK perlakuan/t -1 

 = 12,689 
    4 

 = 3,175 

 
KT galat  = JK galat / t (r-1) 

 = 19,847 
    5(4-1) 

 = 19,847 
  15 
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 = 1,323 

    
D.F hitung 

Fhit  = KT perlakuan/ KT galat 

        =  3,175 
     1,323 

        = 2,694 

Kesimpulan : F hitung < F tabel 5% , menunjukkan bahwa penambahan TDK pada pakan 
tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap nilai tendernes daging itik 
hibrida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel ANOVA             

Sumber Keragaman db    JK  KT      Fhit 
Ftabel  

5% 1% 

Perlakuan 4   12,698   3,175 2,399 3,056 4,893 

Galat 15   19,847   1,323       

Total   19   32,545         
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Lampiran 7. Analisis Ragam Warna L* 

 Ulangan 
Perlakuan 1 2 3 4 Total Rata-Rata SD 

P0 36,6 31,9 32,3 36,6 137,4 34,35 2,603 
P1 40,4 35,5 57,2 35,5 158,6 39,65 5,538 
P2 37,4 39,4 37,4 35,6 149,8 37,45 1,552 
P3 39,6 37,5 36,6 35,5 149,2 37,30 1,737 
P4 37,3 32,6 36,8 38,1 144,8 36,20 2,458 

Total 191,3 176,9 190,3 181,3 739,8 36,99 13,890 

A. Faktor koreksi (FK) 
 

FK   = Yij2/N 

 = ( 739,8)2 

   20 
 = 27365,202 
 
B. Jumlah kuadrat (JK) 

JK total  = ∑ (Yij)2  - FK 

           = (36,62 + 31,92  + 32,32 + 36,62 + ..... + 38,12) – 27365,202 

  = 206,678 

JK perlakuan = (∑(∑Yij)2/r-1) – FK  
  = (137,42 + 158,62 + 149,82 + 149,22 + 144,82) – 27365,202 
  5 -1 
 = 109700,49 – 27365,202 
  4 
 = 59,908 

JK galat = JK total - JK perlakuan 

  = 206,678 – 59,908 
  = 146,770 

C. Kuadrat total (KT) 
 

KT perlakuan  = JK perlakuan/t -1 

 = 59,908 
    4 

 = 14,977 

 

KT galat  = JK galat / t (r-1) 

 = 146,770 
    5(4-1) 

 = 146,770 
  15 
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 = 9,784 

    
D. F hitung 

Fhit  = KT perlakuan/ KT galat 

        = 14,977 
      9,784 

        = 1,531 

Kesimpulan : F hitung < F tabel 5% , menunjukkan bahwa penambahan TDK pada pakan 
tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap nilai L* (kecerahan) 
daging itik hibrida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel ANOVA             

Sumber Keragaman db    JK  KT      Fhit 
Ftabel 

5% 1% 

Perlakuan 4     59,908   14,977 1,531 3,056 4,893 

Galat 15   146,770     9,784       

Total   19   206,678         
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Lampiran 8.  Analisis Ragam Warna a* 

 Ulangan 
Perlakuan 1 2 3 4 Total Rata-Rata SD 

P0 17,8 17,4 19,5 17,3 72,0 18,0 1,023 
P1 16,1 14,9 15,8 20,0 66,8 16,7 2,258 
P2 17,4 16,2 17,7 17,7 70,7 17,6 1,320 
P3 16,3 18,7 17,6 17,6 70,4 17,6 0,989 
P4 19,5 19,8 14,6 14,6 67,6 16,9 3,198 

Total 87,1 87,0 86,2 87,2 347,5 86,875 8,790 

A. Faktor koreksi (FK) 
 
FK   = Yij2/N 

 = ( 347,5)2 

   20 
 = 6037,8 
 
B. Jumlah kuadrat (JK) 

JK total  = ∑ (Yij)2  - FK 

           = (17,82 + 17,42  + 19,52 + 17,32 + ..... + 14,62) – 6037,8 

  = 62,157 

JK perlakuan = (∑(∑Yij)2/r-1) – FK  
  = (72,02 + 66,82 + 70,72 + 70,42 + 67,62) – 6037,8 
  5 -1 
 = 24170,7 – 6037,8 
  4 
 = 4,850 

JK galat = JK total - JK perlakuan 

  = 62,157 – 4,850 
  = 57,307 

C. Kuadrat total (KT) 
 

KT perlakuan  = JK perlakuan/t -1 

 = 4,850 
    4 

 = 1,212 

 
KT galat  = JK galat / t (r-1) 

 = 57,307 
    5(4-1) 

 = 57,307 
  15 
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 = 3,820 

    
D.F hitung 

Fhit  = KT perlakuan/ KT galat 

        = 1,212 
    3,820 

        = 0,317 

Kesimpulan : F hitung < F tabel 5% , menunjukkan bahwa penambahan TDK pada pakan 
tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap nilai a* (kemerahan) daging 
itik hibrida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel ANOVA             

Sumber Keragaman db    JK  KT      Fhit 
Ftabel 

5% 1% 

Perlakuan 4     4,850   1,212 0,317 3,056 4,893 

Galat 15   57,307   3,820       

Total   19   62,157         
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 Lampiran 9. Analisis Ragam Warna  b* 

 Ulangan 
Perlakuan 1 2 3 4 Total Rata-Rata SD 

P0 14,8 10,1 10,0 13,5 38,3 12,76 2,48 
P1   8,8   9,9 14,7 10,9 44,3 11,07 2,56 
P2   7,4   9,2 11,9 12,0 40,5 10,12 2,23 
P3 11,0 12,1 12,4   8,7 44,2 11,05 1,67 
P4 13,3 12,6   9,2 11,3 46,4 11,60 1,80 

Total 55,3 43,8 58,2 56,4 213,7 56,61 10,75 

A. Faktor koreksi (FK) 
 
FK   = Yij2/N 

 = ( 213,700)2 

   20 
 = 2283,385 
 
B. Jumlah kuadrat (JK) 

JK total  = ∑ (Yij)2  - FK 

           = (14,82 + 10,12  + 10,02 + 13,52 + ..... + 11,32) – 2283,385 

  = 198.106 

JK perlakuan = (∑(∑Yij)2/r-1) – FK  
  = (38,32 + 44,32 + 40,52 + 44,22 + 46,42) – 2283,385 
  5 -1 
 = 9176,2– 2283,385 
  4 
 = 10,673 

JK galat = JK total - JK perlakuan 

  = 198,106 – 10,673 
  = 187,433 

C. Kuadrat total (KT) 
 

KT perlakuan  = JK perlakuan/t -1 

 = 10,673 
    4 

 = 2,668 

 

KT galat  = JK galat / t (r-1) 

 = 187,433 
     5(4-1) 

 = 187,433 
  15 



59 
 

 = 12,495 

D.F hitung 
Fhit  = KT perlakuan/ KT galat 

        =   2,668 
    12,495 

        = 0,214 

Kesimpulan : F hitung < F tabel 5% , menunjukkan bahwa penambahan TDK pada pakan 
tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap nilai b* (kekuningan) 
daging itik hibrida. 

 

 

 

Tabel ANOVA             

Sumber Keragaman db    JK  KT      Fhit 
Ftabel 

5% 1% 

Perlakuan 4     10,673   2,668 0,214 3,056 4,893 

Galat 15   187,433 12,495       

Total   19   198,106         


