I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Daging itik merupakan pangan hewani yang sering dikonsumsi
masyarakat. Menurut Dirjen PKH (2018), angka konsumsi perkapita daging itik di
Indonesia tahun 2017 mencapai 0,052 kg per tahun. Angka tersebut menunjukkan
bahwa konsumen masih menggemari daging itik. Konsumen dalam membeli
daging turut mempertimbangkan beberapa atribut seperti, kesegaran karkas,
kebersihan karkas, warna daging, aroma karkas dan kekenyalan karkas (Adiyoga
et al., 2012). Secara fisik daging itik memiliki karakteristik yaitu berwarna gelap,
berbau aromatis, memiliki konsistensi kenyal dan tidak mengeluarkan banyak
cairan saat ditekan. Dengan adanya sifat fisik tersebut, perlu dilakukan evaluasi
lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas daging, terutama bagian dada serta paha.
Menurut Lestari et al. (2017) bagian dada dan paha merupakan bagian yang
memiliki perdagingan yang tebal dan memiliki nilai jual tinggi, sehingga sering
digunakan sebagai sampel suatu penelitian.
Kualitas daging yang baik, dipengaruhi oleh kualitas pakan yang diberikan
(Soeparno, 1998). Kualitas pakan dapat ditingkatkan melalui berbagai cara, salah
satunya adalah rekayasa pakan. Rekayasa pakan dilakukan untuk meningkatkan
peforma ternak, antara lain dengan cara menambahkan bahan pakan tambahan
(additive feed). Penggunaan bahan pakan yang tinggi asam lemak omega-3,
banyak digunakan untuk meningkatkan kandungan asam lemak omega-3 pada
daging sekaligus meningkatkan peforma produksi unggas, salah satunya adalah
biji perilla (Perilla frutescens). Penelitian Peiretti et al. (2011) dan Deng et al,
(2018) melaporkan bahwa biji perilla dapat digunakan sebagai pakan tambahan
dalam ransum untuk meningkatkan kualitas karkas. Biji perilla memiliki
kandungan nutrien antara lain, bahan organik 96,2%, protein kasar 23,9%, lemak
kasar 43%, NDF 29,7%, dan ADF 22,9% (Fernandez et al., 1996). Persentase
kandungan biji perilla sebanyak 30-35% adalah minyak, dengan komponen
terbesar penyusunnya adalah asam lemak tak jenuh dengan komposisi, asam
lemak omega-3 berupa ALA 54-64%, asam oleat (omega-9) 14-23%, dan asam
linoleat (omega-6) 11-16% serta asam lemak jenuh sebanyak 6,7-7,6% (Asif,
2012). Penelitian terbaru, biji perilla mempunyai kandungan minyak berkisar
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antara 17-42,7% dengan komposisi tertinggi yakni asam lemak omega-3 berupa
ALA 47-64%. Selain itu, terdapat asam lemak selain seperti linoleic acid
sebanyak 10-24%, oleic acid 9,3-20,4% serta asam lemak jenuh berupa palmitat
5,8-9,3% dan stearat 1,4-3,4% (Kim et al., 2019). Kandungan ALA (α-linolenic
acid) pada biji perilla sebesar 60-70% dapat digunakan sebagai prekursor turunan
asam lemak omega 3 seperti EPA dan DHA (Liao et al., 2018). Beberapa
penelitian menggunakan asam lemak omega-3 sebagai aditive feed telah dilakukan
seperti penelitian terdahulu oleh Indriyani (2019) yang melaporkan bahwa
pemberian 5% biji perilla pada pakan itik lokal mampu meningkatkan kadar
protein dan asam lemak omega-3, juga menurunkan lemak namun belum dapat
menurunkan jumlah kolesterol dalam daging. Kartikasari et al. (2018) juga
mendapatkan bahwa suplementasi tepung purslane sebagai sumber asam lemak
omega-3 pada pakan ayam broiler tidak berpengaruh terhadap susut masak, nilai
pH, WHC, dan keempukan.
Selain itu, penambahan berbagai jenis minyak nabati dapat diupayakan
sebagai solusi, untuk menurunkan kadar kolesterol, namun tetap mempertahankan
kadar protein dalam bahan pakan. Seperti minyak kanola yang merupakan sumber
utama dalam menyediakan asam lemak omega-3 asal tanaman (Ghazani et al.
2014), minyak sawit menghasilkan respon yang baik dalam hal penyerapan zat-zat
dan gizi pada ternak (Bintang dan Tangendjaja, 1996), minyak kelapa dapat
meningkatkan waktu retensi pakan serta absorbsi dalam usus (Prayogi, 2007).
Minyak kedelai berfungsi memperbaiki kualitas kimia daging, terutama untuk
meningkatkan CLA (Conjugated Linoleic Acid) (Patriani et al. 2010). Oleh karena
itu, penambahan tepung biji perilla dan minyak nabati dalam ransum untuk
meningkatkan kualitas fisik daging itik perlu diteliti. Berdasarkan uraian diatas
perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untukmenganalisis kualitas fisik daging
dada itik lokal (Anas platyrhynchos) dengan penambahan tepung biji perilla
sebagai sumber asam lemak omega-3 dan minyak nabati dengan jenis berbeda.
B. Rumusan Masalah
Daging itik lokal memiliki kandungan protein yang hampir sama dengan
daging ayam sehingga cocok untuk sumber pangan hewani. Namun selama ini di
masyarakat, daging itik sering diidentikkan dengan daging yang alot, berwarna
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gelap, beraroma amis serta berlemak tinggi. Kadar lemak yang tinggi pada daging
itik menjadi penyebab daging itik beraroma lebih amis, akibatnya banyak
konsumen beralih ke daging ayam karena kadar lemak yang lebih rendah, namun
protein yang didapat tetap sama seperti daging itik. Hal lain yang memengaruhi
pertimbangan masyarakat dalam membeli daging itik yaitu seperti harga karkas
yang ekonomis, daging yang segar dan bersih (tidak kotor dan tidak terdapat
bulu), serta memiliki kekenyalan elastis. Oleh sebab itu, penting dilakukannya
peningkatan kualitas fisik daging itik lokal untuk meningkatkan minat konsumsi
masyarakat. Kualitas fisik daging meliputi pH, susut masak, daya ikat air, serta
keempukan. Semuanya merupakan variabel yang berpengaruh terhadap atribut
mutudaging misalnya kekenyalan daging dan warna daging.
Rekayasa pakan untuk meningkatkan produktifitas ternak banyak
dilakukan, seperti penambahan bahan pakan sumber asam lemak omega-3. Biji
perilla merupakan salah satu bahan pakan tambahan dari nabati yang memiliki
kandungan asam lemak omega-3 tinggi, sebesar 47-64% yang berupa ALA.
Peningkatan asam lemak omega-3 dalam ransum diharapkan dapat meningkatkan
kuantitas lemak intramuskular daging sehingga menyebabkan protein daging
dapat mengikat air (Water Holding Capacity) lebih tinggi. Daya ikat air yang
tinggi menyebabkan rendahnya susut masak dan meningkatkan keempukan
daging. Minyak nabati diupayakan sebagai solusi, untuk menurunkan kadar
kolesterol dalam daging sekaligus dapat meningkatkan kadar lemak intramuscular
pada serat-serat daging. Daging dada yang tebal perdagingannya merupakan
bagian yang sering dikonsumsi masyarakat daripada bagian daging itik yang lain,
serta sebagai deposit masa otot utama dalam konversi pakan, dapat mencerminkan
kualitas pakan yang diberikan serta peforma ternak. Berdasarkan uraian diatas,
maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana pengaruh penambahan tepung
biji perilla (Perilla frutescens) dan minyak nabati dalam ransum terhadap kualitas
fisik karkas dada itik lokal ?.
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh
penambahan biji perilla (Perilla frutescens) dan minyak nabati dalam ransum
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terhadap nilai pH, Daya Ikat Air (DIA), susut masak dan keempukan daging dada
itik lokal.
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