II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Daging Itik Lokal
Soeparno (2009) mendefinisikan daging sebagai keseluruhan jaringan
hewan serta produk turunan hasil olahan jaringan tersebut yang sesuai untuk
dikonsumsi dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi konsumen. Sebelum
didapatkan daging, terlebih dahulu ternak harus dipotong. Setelah pemotongan
inilah fungsi fisiologis otot akan hilang lalu berubah menjadi daging yang
merupakan komponen utama karkas. Secara umum, jenis daging berbeda
mempunyai komposisi penyusun daging yang berbeda pula. Merpati, angsa dan
itik mempunyai warna daging yang lebih gelap daripada daging ayam dengan
warna dagingnya lebih terang dan putih. Selain itu, otot dada pada itik lebih keras
daripada otot dada ayam. Hal ini berkaitan dengan kandungan jaringan ikat
terutama pada kadar kolagen. Jumlah kolagen berpengaruh pada tekstur daging
(Matitaputty dan Suryana, 2010). Karakteristik lain daging itik yakni mengandung
84% serabut merah dan 16% serabut putih (Smith et al. 1993). Jumlah serabut
merah pada daging, berkorelasi terhadap rendahnya protein dan tingginya kadar
lemak daging (Soeparno, 2005).

Gambar 1. Bagian Karkas Unggas (ACMF, 2020).
Daging yang dihasilkan berasal dari potongan-potongan karkas. Potongan
tersebut memiliki karakteristik seperti presentase karkas, bobot karkas, dan
karakteristik serabut otot. Nugraha (2000) menyatakan bahwa itik mojosari jantan
umur 10 minggu yang digemukkan di daerah pemalang memiliki presentase dada,
paha dan sayap, masing masing sebesar 22,44%, 25,64%, dan 16,33%. Menurut
Setiyanto (2005), rataan presentase dada, paha, punggung dan sayap pada itik
lokal jantan dengan penambahan tepung daun beluntas dalam ransum pakan
secara berturut-turut berkisar antara 26,94- 28,39%, 25,55-36,44%, 30,65-31,25%
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dan 23,00-23,34%. Itik muscovy memiliki bobot sayap, dada dan paha masing–
masing berkisar antara 175,5-300,3g, 250,4-393,8g dan 132,5-204,1g (Omojola,
2007). Pada potongan dada terutama otot pectoralis mayor serabut otot banyak
disusun oleh otot tipe serabut oksidatif lambat. Serabut otot ini mengandung lebih
banyak mitokondria sehingga efisien menghasilkan energi serta resisten terhadap
kelelahan (Ismail and Joo, 2017). Pada otot yang sama, itik memiliki serabut
merah 61-75% dan serabut putih 25-38% dengan ukuran serabut putih berkisar
49,7-55,6µm serta 26-32,5µm pada serabut merah (Kokoszynski et al. 2020).
Karkas bagian paha terdiri dari banyak bagian otot seperti bicep femoris dan
gastronemicus. Otot-otot pada potongan paha memiliki tipe serabut otot kontraksi
cepat atau serabut anaerobik. Otot tipe ini efisien menghidrolisa ATP namun
rentan terhadap kelelahan (Ismail and Joo, 2017). Menurut Amalo (2017) otot
iliotibialis cranialis yang menyusun potongan paha memiliki ukuran serabut otot
sebesar 6,1 µm. Sedangkan bagian sayap, pada otot biceps brachialis mempunyai
ukuran serabut otot dengan rentang 27,90-32,19 µm pada unggas jantan dan
26,51-30,80 µm pada unggas betina (Radu-Rusu et al. 2009).

Gambar 2. Penampang Luar dan Dalam Daging Dada Unggas
(Torella et al. 1996; Baldi et al. 2020).
Komposisi kimia daging adalah salah satu faktor penting dalam memenuhi
kebutuhan nutrisi manusia dan mendasari pemilihan bahan makanan. Tabrany
(2004) menyatakan bahwa komposisi kimia daging itik terdiri atas 56-72% air,
15-22% protein, lemak 5,34% dan substansi bukan protein terlarut 3,5% yang
meliputi karbohidrat, garam organik, substansi nitrogen terlarut, mineral dan
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vitamin. Komponen kimia lain yang diperhitungkan dalam daging adalah kadar
kolesterol. Muliani, (2014) mendapatkan hasil bahwa kandungan kolesterol
daging itik Pengging sekitar 58mg/100g, kandungan kolesterol itik tegal sekitar
64mg/100g, dan kandungan kolesterol daging itik Magelang sekitar 57mg/100g
Selain kolesterol atau lemak komposisi kimia mencakup protein. Protein daging
dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu miofibril, stroma dan sarkoplasma.
Protein miofibril terdiri dari aktin dan miosin. Protein stroma terdiri dari kolagen,
elastin dan retikulum. Protein sarkoplasma tersusun atas pigmen mioglobin,
hemoglobin serta enzim yang ditemukan didalam daging (Bahar, 2003).
Kualitas

daging

unggas

didasarkan

atas

keempukan

dagingnya.

Karakteristik fisik umumnya yaitu daging yang lunak, lentur, serta kulitnya
bertesktur halus. Ternak itik yang dipelihara kurang dari 8 minggu dikategorikan
dalam ternak dengan daging yang empuk (Soeparno, 2009). Selain itu, daging itik
menjadi sumber protein yang bermutu tinggi. Kelebihan lainnya adalah itik
mampu berproduksi dengan baik, oleh sebab itu arah pengembangnnya ditujukan
untuk produksi yang cepat dan tinggi sehingga mampu memenuhi kebutuhan
masyarakat. Lebih tahan terhadap penyakit dan pemeliharannya mudah, juga tidak
banyak mengakibatkan risiko merupakan keunggulan itik pedaging, apabila
dibandingkan dengan ayam broiler (Ali dan Febrianti, 2009).
B. Ransum Itik
Ransum merupakan kombinasi bahan pakan yang telah diatur kandungan
nutrisinya (Kushartono, 2000). Ransum harus dapat memenuhi kebutuhan zat
nutrien yang diperlukan ternak untuk berbagai fungsi tubuhnya, yaitu untuk hidup
pokok, produksi maupun reproduksi (Umiyasih dan Yenny, 2007). Ransum yang
baik memiliki sifat palatabel, tidak mudah rusak saat penyimpanan, kandungan
nutrisi baik, mudah dicerna, dan menghasilkan pertambahan bobot badan yang
tinggi. Bentuk ransum disesuaikan dengan jenis, umur dan kondisi ternak yang
bersangkutan (Retnani et al. 2011).
Salah satu cara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ternak adalah
mengatur komposisi formulasi ransum (Adnan, 2005). Formulasi ransum adalah
upaya untuk mengkombinasikan berbagai macam bahan makanan ternak untuk
memenuhi kebutuhan ternak akan zat makanan dengan meminimalkan biaya yang
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ditimbulkan akibat penyusunan ransum tersebut. Ransum merupakan faktor yang
sangat penting didalam suatu usaha peternakan, karena ransum berpengaruh
langsung terhadap produksi ternak (Sinurat, 2000).
Ransum yang baik harus memenuhi berbagai zat yang dibutuhkan ternak
untuk tumbuh. Zat-zat yang diperlukan antara lain karbohidrat, yang diperlukan
sebagai sumber energi, serta lemak protein, mineral dan vitamin. Kebutuhan
nutrien itik lokal adalah sebagai berikut menurut (BSN, 2006).
Tabel 1. Kebutuhan Nutrien Itik Lokal
No
Parameter
Satuan
1. Kadar air
%
2. Protein kasar
%
3. Lemak kasar
%
4. Serat kasar
%
5. Abu
%
6. Kalsium (Ca)
%
7. Fosfor (P)
%
8. Fosfor tersedia
%
9. Aflatoksin
μg/kg
10. Energi metabolis
kkal/kg
(ME)
11. Asam amino
Lisin
%
Metionin
%
Metionin+Sistin
%
Sumber: Standar Nasional Indonesia (2006).

Persyaratan
Maks. 14
Min. 14
Maks. 7
Maks. 8
Maks. 8
0,9−1,2
0,6−1
Min. 0,40
Maks. 20
Min. 2600

Min. 0,65
Min. 0,30
Min. 0,50

Salah satu parameter penting pada pakan adalah aflatoksin. Pada tabel
dosis maksimal aflatoksin adalah 20 μg/Kg. Kadar aflatoksin didalam pakan dapat
menurunkan mutu disamping membahayakan kesehatan itik. Itik sangat sensitif
terhadap keracunan aflatoksin yang dapat menurunkan pertumbuhan, produksi
telur, dan bahkan menyebabkan kematian (Ketaren, 2002). Hetzel et al. (1981),
melaporkan bahwa pakan yang mengandung aflatoksin sebanyak 40 μg/kg akan
menyebabkan

pembengkakan

hati.

Aflatoksin

pada

level

100

μg/kg

akanmenurunkan pertumbuhan dan jika pakan mengandung 200 μg/kg aflatoksin
maka akan meningkatkan kematian (mortalitas) itik.
C. Biji Perilla
Perilla fruetscens atau yang disebut perilla merupakan tamanan tahunan
(annual corp). Perilla merupakan tanaman asli yang berasal dari kawasan Asia
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Timur. China, Jepang, Korea, Thailand dan negara di kawasan Asia Timur lainnya
merupakan penghasil tanaman perilla terbanyak. Perilla dapat tumbuh setinggi
satu meter dengan bunga yang kecil dan buah berwarna abu-abu. Penggunaan
perilla yang paling sering digunakan adalah bagian daun dan bijinya. Minyak dari
biji perilla berwarna kuning cerah dan transparan, dengan bau aromatik serta larut
dalam etanol.

Gambar 3. Biji Perilla (Perilla frutescens)
Kandungan minyak terbanyak didominasi oleh asam lemak omega-3
berupa ALA (α-linolenic acid) 54-64%, serta porsi kedua asam linoleat (omega-6)
11-16%, dan urutan ketiga asam lemak oleat (omega-9) 14-23%. Komponen asam
lemak jenuh juga terdapat pada minyak biji perilla yakni sebanyak 6,7-7,6%. Dari
keseluruhan bijinya, minyak memiliki porsi sekitar 30-35%. (Asif, 2012)
Penelitian berbeda dilaporkan oleh Li et al. (2015) bahwa komposisi asam
lemak pada minyak biji perilla didominasi oleh asam lemak tak jenuh rantai ganda
sebesar 76,25%, yaitu meliputi asam linolenat (omega-3) 63,93% dan asam
linoleat (omega-6) 12,32%. Kemudian diikuti oleh asam lemak tak jenuh rantai
tunggal sebesar 16,76% dengan komposisi asam oleat (omega-9) 16,65% dan
asam palmitoleat 0,11%, sedangkan komposisi asam lemak jenuh pada perilla
yakni sebesar 6,99%. Dampak yang potensial dari pemberian minyak perilla
adalah menurunkan tingkat sirkulasi komponen kolesterol serta trigliserida tanpa
efek toksisitas (Longvah et al. 2000). Penambahan biji perilla di dalam ransum
ternak memberikan dampak pada kualitas daging dan tidak mempengaruhi efek
buruk dari hasil pertumbuhan dan karakteristik karkas. Pemberian biji perilla yang
diberikan dalam bentuk pakan suplemen dapat mengubah komposisi asam lemak
pada produk-produk hasil hewani (Deng et al. 2017).
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D. Minyak Nabati
Minyak nabati dapat digunakan sebagai bahan sumber energi pakan
unggas. Suplementasi minyak dalam pakan merupakan suatu metode paling cocok
guna memenuhi kebutuhan energi yang tinggi pada unggas. Jenis minyak yang
berbeda mempunyai nilai energi yang berbeda pula tergantung susunan asam
lemaknya (Suteky et al. 2006). Minyak nabati juga merupakan sumber asam
lemak tak jenuh jamak yang banyak ditemukan selain dari minyak ikan. Beberapa
minyak nabati yang sering digunakan sebagai suplementasi pakan anatara lain
seperti minyak kedelai, minyak bunga matahari, flaxseed, rapseed atau kanola
(Sartika, 2008).
Kanola atau dikenal sebagai rapeseed mengandung 40-55% minyak, 2538% protein dan 15-20% serat. Kandungan terbanyak dari minyak kanola adalah
asam oleat 61,6%, dengan ALA sebanyak 10% dari total komposisi minyak
kanola (Wroniak et al. 2016). Selain itu terdapat asam lemak jenuh sebanyak
6,3% dan asam linoleat sebesar 21,7% (Eskin et al. 2020).

Minyak kanola

merupakan salah satu yang terpenting dalam mencukupi kebutuhan minyak nabati
di dunia, selain minyak sawit dan minyak kedelai. Selain itu minyak kanola
merupakan sumber utama dalam menyediakan asam lemak omega-3 asal tanaman
(Ghazani et al. 2014). Berdasarkan penelitian (Karami et al. 2013) minyak kanola
efektif untuk meningkatkan konsentrasi ALA dalam otot longissimus, ginjal dan
jaringan hati pada domba.
Selain kanola, suplementasi pakan menggunakan minyak kedelai menjadi
hal yang potensial untuk memperbaiki kualitas kimia daging, terutama untuk
meningkatkan CLA (Conjugated Linoleic Acid). Fungsi CLA dalam minyak
kedelai banyak berdampak positif bagi kesehatan. Oleh karena itu kandungan
CLA yang tinggi pada daging diharapkan dapat meningkatkan sifat fungsional dan
nilai ekonomis produk ternak (Patriani et al. 2010). Penelitian Panjaitan (2015)
melaporkan bahwa suplementasi pakan menggunakan minyak kedelai dan kelapa
(3:1,v/v) yang diujikan kepada tikus menunjukkan penurunan kadar kolesterol
total paling rendah dari perlakuan lain. Profil asam lemak pada minyak kedelai
disusun atas 55% linoleat, 22% oleat, 8% linolenat serta asam lemak jenuh yang
terdiri dari 11% palmitat dan 4% stearat (Gerde et al. 2020).
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Suplementasi pakan dengan minyak sawit juga cukup potenisal, terutama
untuk dijadikan sebagai sumber energi pada pakan unggas. Selain ketersediaan
yang melimpah minyak sawit juga mempurnyai warna yang khas (kuning
kemerahan) (Kristinadewi, 1991). Minyak sawit bisa digunakan sebanyak 7-8%
dalam ransum, namun penggunaan sebesar 11-13% dapat menghambat
pertumbuhan.

Penggunaan

minyak

sawit

sebagai

suplementasi

pakan

menghasilkan respon yang baik dalam hal penyerapan zat-zat dan gizi pada ayam
sehingga efisiensi pakan yang dihasilkan lebih baik (Bintang dan Tangendjaja,
1996). Komposisi asam lemak minyak sawit terdiri atas asam lemak jenuh 46,6%
yang meliputi 40,5% asam palmitat, 5,2% asam stearat, serta 0,5% asam miristat,
disamping itu terdapat MUFA sebesar 43,6% dan PUFA 9,8% (9,3% linoleat dan
0,2 linolenat) (Montoya et al., 2014).
Minyak nabati lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber energi adalah
minyak kelapa. Minyak kelapa merupakan sumber energi yang bisa digunakan
untuk mencukupi kebutuhan energi dalam ransum ternak unggas (Nelwan et al.
2019). Komposisi asam lemak minyak kelapa terdiri dari 92,1% SFA (Saturated
Fatty Acid) dengan presentase tertinggi adalah asam laurat sebesar 47%, 6,2%
asam oleat dan 1,6% asam linoleat (Withana-gamage et al. 2020). Menggunakan
minyak kelapa sebagai bahan tambahan dalam ransum pada unggas akan
meningkatkan waktu retensi pakan dalam usus serta menyebabkan aktivitas
digesti dan absorbsi konstituen non lemak menjadi semakin efektif. Keuntungan
secara teknis penambahan minyak kelapa dalam ransum adalah mengurangi
berdebunya ransum, sehingga meminimalisir hilangnya zat-zat makanan akibat
debu, meningkatkan palatabilitas dan kenampakan ransum serta akan mengurangi
aus mesin dalam industri pakan (Prayogi, 2007).
Pada unggas, pemberian minyak nabati yang terlampau tinggi tidak
disarankan. Apabila kandungan energi dalam ransum sudah terpenuhi, maka
penambahan minyak akan diubah menjadi lemak abdominal. Terbentuknya lemak
abdominal merupakan indikasi ketidakefisienan penggunaan ransum. Sebagai
penambahan, minyak pada ransum unggas dapat diberikan sebanyak 3% (Rohaeni
et al. 2003). Beberapa penelitian lain mengenai persentase pemberian minyak
nabati pada unggas dapat dilihat pada tabel 2.
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Tabel 2. Persentase Penambahan Minyak Nabati pada Unggas.

Itik

3-8 minggu

Minyak sawit

Pemberian
Bahan
Ransum
5%

Ayam
Ayam
Ayam
Ayam

2-6 minggu
2-6 minggu
2-6 minggu
2-6 minggu

Minyak sawit
Minyak kanola
Minyak kedelai
Minyak kelapa

6%
4%
4%
3%

Ternak

Umur ternak

Bahan Ransum

Sumber
Bintang dan Tangendjaja,
1996
Rusmana, 2007
Poorghasemi et al. 2013
Dutra Jr et al. 1991
Prayogi, 2007

E. Kualitas Fisik Daging
Kualitas fisik dapat diuji dengan memerhatikan pH, daya ikat air, susut
masak, dan keempukan. Untuk mendapatkan kualitas fisik yang baik dapat
dilakukan

perebusan

guna

meningkatkan

keempukan

(Dwiloka

dan

Atmomarsono, 2007). Selain itu, pengujian kualitas fisik daging secara objektif
dapat dilakukan terhadap daya putus Warner-Bratzler (WB), adhesi, kekuatan
tarik dan kompresi. Faktor lain yang turut menentukan daya terima daging oleh
konsumen ialah warna, daya ikat air, WHC cairan daging, tekstur dan keempukan
serta bau dan cita rasa (Soeparno, 2009).
Salah satu kriteria dalam penentuan kualitas daging adalah nilai pH. Pada
saat ternak disembelih (post-mortem), nilai pH akan turun. Kondisi tersebut
disebabkan pada saat jantung berhenti memompa darah, jaringan otot dan jaringan
lainnya tidak mendapatkan suplai darah. Berbagai faktor yang berpengaruh
terhadap pH daging antara lain yatu, terjadinya glikolisis, aktivitas enzim,
stimulasi listrik, individu ternak dan macam otot, spesies, injeksi hormon, atau
obat-obatan, serta stress sebelum pemotongan dilakukan. (Suwiti et al. 2017).
Hasil penelitian Ismoyowati et al. (2012) menguatkan bahwa spesies, individu
ternak serta macam otot mempengaruhi nilai pH berbagai itik lokal, dengan ratarata nilai pH tertinggi pada entok dan rata-rata terendah pada itik tegal.
Daya ikat air atau water holding capacity (WHC) merupakan kemampuan
daging untuk mengikat molekul air selama terdapat pengaruh kekuatan dari luar,
contohnya seperti pemotongan, pemanasan, penggilingan serta tekanan.
(Soeparno, 1994). Pengaruh faktor lain seperti pakan, juga telah dilakukan
penelitian, seperti yang dilakukan Dewayani et al. (2015) yang menyatakan
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bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap daya ikat air pada daging
ayam yang diberikan pakan onggok dan ampas tahu fermentasi hingga 20%.
Pengujian daya ikat air merupakan metode untuk mengetahui seberapa besar
kemampuan daging dalam mengikat air bebas. Daging dengan daya ikat air yang
rendah akan kehilangan banyak cairan, sehingga terjadi kehilangan berat menjadi
lebih besar. Akibatnya kualitas daging semakin rendah karena banyak komponen
yang terdegradasi. Semakin kecil nilai daya ikat air maka susut masak daging
semakin besar, sehingga kualitas daging semakin rendah pula.
Susut masak merupakan suatu indikator nilai nutrisi daging yang
berhubungan dengan jus daging (juiciness), dan kadar air daging yaitu banyaknya
air yang berikatan didalam dan diantara serabut otot. Daging dengan susut masak
lebih rendah mempunyai kualitas relatif lebih baik dibandingkan dengan daging
yang susut masaknya lebih besar, dikarenakan daya ikat air yang rendah akan
menyebabkan nilai susut masak yang tinggi pada daging (Suwiti et al. 2017).
Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya susut masak antara lain seperti
banyaknya kerusakan membran seluler, banyaknya air yang keluar dari daging,
umur simpan daging, degradasi protein serta kemampuan daging dalam mengikat
air (Shanks et al. 2002). Penelitian Lapase et al. (2016) membuktikan bahwa suhu
dan lama perebusan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap hilangnya kadar
air, terdegradasinya protein daging dan penyusutan berat daging sehingga terjadi
perbedaan signifikan pada nilai susut masak tiap perlakuan.
Faktor lain dari kualitas fisik adalah keempukan. Keempukan daging
dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi genetik, manajemen, spesies, fisiologis
ternak dan umur. Penelitian Zhao et al. (2007) memaparkan bahwa dengan
melakukan seleksi

genetik terhadap ayam

untuk

meningkatkan

lemak

intramuscular maka akan dihasilkan daging yang lebih empuk daripada ayam
yang tidak dilakukan seleksi. Ini disebabkan karena ayam yang telah diseleksi
mengalami peningkatan lemak intramuscular sehingga berkorelasi positif dengan
nilai keempukan. Selain itu penanganan setelah pemotongan (antemortem) seperti
pelayuan, pembekuan, metode pengolahan dan penambahan bahan pengempuk
juga berpengaruh. Hal-hal tersebut menyebabkan daging menjadi lebih kaku dan
kenyal (Soeparno, 2009). Daging yang empuk cenderung memiliki tekstur yang
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lebih halus sedangkan tekstur daging yang kasar cenderung kurang empuk.
Daging yang baik mempunyai tekstur yang elastis, sedikit kaku, tidak lembek,
terasa basah dan tidak lengket (Komariah et al. 2002).
Warna merupakan salah satu komponen penting pada penampakan daging
segar dan sangat berpengaruh terhadap ketertarikan konsumen dibandingkan
dengan karakteristik-karakteristik visual lain pada daging segar. Konsumen
cenderung menghubungkan warna merah cerah terhadap kesegaran daging. Warna
daging dapat dipengaruhi oleh pemberian pakan ternak (O‘sullivan et al. 2004).
Selain pakan, warna daging juga dipengaruhi oleh oksidasi lemak (Gentry et al.
2004), serta kadar SFA pada pakan sehingga dapat mengubah refleksi cahaya di
permukaan daging menjadi lebih terang (Abulencia et al. 2007). Warna daging
juga ditentukan oleh karakteristik kandungan pigmen mioglobin didalamnya.
Mikroorganisme di udara juga mempengaruhi warna daging, warna hijau pada
daging dapat terbentuk karena sulfoglobin yang diakibatkan aktifitas bakteri g
negatif misalnya Areomonas dan Lactobacilli. Penentu warna daging adalah
pigmen yang terdiri dari dua macam yakni hemoglobin dan mioglobin (Lawrie,
2005). Pada penelitian Qi et al. (2009) oksidasi yang terjadi pada daging dapat
mempengaruhi perubahan warna yang diakibatkan perbedaan level perbandingan
suplementasi asam lemak omega-6 dan omega-3 dalam pakan.
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