IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis variansi kualitas kimia daging itik jantan bagian dada yang
diberi ransum dengan penambahan tepung biji perilla (Perilla frutescens) dan minyak
nabati ditampilkan pada Tabel 5.
Tabel 5. Kualitas kimia daging itik lokal jantan (Anas plathyrynchos domesticus)
Parameter
Protein
Lemak
Kadar Air
Kolagen

T1
20,17
3,20
74,55
2,26

Perlakuan
T2
T3
20,63
20,75
3,86
3,93
73,93
73,77
2,06
1,95

T4
20,48
3,67
73,76
2,05

P Value
0,198
0,330
0,259
0,058

Keterangan : T1 = 91% ransum basal + 5% tepung biji Perilla frutescens + 4% minyak sawit, T2 =
91% ransum basal + 5% tepung biji Perilla frutescens + 4% minyak kanola, T3 = 91% ransum basal +
5% tepung biji Perilla frutescens + 4% minyak kelapa, T4 = 91% ransum basal + 5% tepung biji
Perilla frutescens + 4% minyak kedelai. P>0,05 berpengaruh tidak nyata.

A. Kadar Protein
Hasil analisis variansi penambahan 5% tepung biji perilla dan 4% minyak
nabati menunjukkan hasil berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap kadar protein
daging itik lokal jantan yang dapat dilihat pada Tabel 5. Kadar protein yang
berpengaruh tidak nyata tersebut diduga disebabkan oleh kandungan protein yang
hampir sama antar perlakuan. Asupan kadar protein dalam pakan berbanding lurus
dengan nilai kadar protein dalam daging. Semakin tinggi kandungan kadar protein
dalam pakan maka nilai kadar protein dalam daging akan semakin tinggi pula. Faktor
yang mendukung deposisi protein adalah konsumsi protein dan keseimbangan asam
amino, semakin tinggi asupan protein sebagai substrat untuk sintesis protein maka
semakin tinggi pula kadar protein daging (Suthama et al., 2010).
Kadar protein dalam penelitian ini lebih tinggi daripada kadar protein daging
pada penelitian Damayanti (2006) yaitu nilai kandungan protein pada daging itik,
entok dan mandalung bagian dada berturut-turut 20,04; 18,29 dan 19,0%. Menurut
Soeparno (1994) dan Aberle et al. (2001), protein daging ayam broiler berkisar antara
16–22% tergantung lemaknya yang mempunyai hubungan negatif antara kedua
konstituen tersebut. Kadar protein berkorelasi negatif dengan kadar air, dimana
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semakin rendah kadar air maka kadar proteinnya akan meningkat. Sesuai dengan
pendapat Indriastuti et al. (2012) menyatakan bahwa jika kadar protein meningkat
maka kadar air akan menurun, karena kemampuan protein mengikat air semakin
meningkat.
B. Kadar Lemak
Hasil analisis variansi penambahan 5% tepung bij perilla dan 4% minyak nabati
menunjukkan hasil berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap kadar lemak daging
itik lokal jantan yang dapat dilihat pada Tabel 5. Berdasarkan hasil penelitian
penambahan minyak nabati dalam ransum tidak dapat meningkatkan maupun
menurunkan kadar lemak daging itik lokal jantan, dikarenakan kandungan lemak
yang hampir sama pada setiap perlakuannya sehingga keempat perlakuan tersebut
menunjukkan hasil yang berpengaruh tidak nyata.
Kadar lemak pada penelitian ini lebih rendah dibandingkan dengan penelitian
Sundari et al. (2018) yaitu nilai rata-rata kadar lemak daging itik adalah 6,59-7,31%.
Hasil penelitian ini hampir sama dengan penelitian Rusmana et al. (2008),
menyatakan bahwa penggunaan minyak ikan lemuru pada ransum ayam broiler dapat
mencegah terjadinya peningkatan kadar lemak daging. Nilai rata-rata kadar lemak
daging ayam broiler pada penelitian tersebut adalah 3,1%. Kandungan lemak daging
bagian dada pada itik, entog dan mandalung umur 8 minggu yaitu 3,84; 3,47 dan
5,06% (Damayanti, 2006). Peningkatan nilai dan kandungan lemak pada daging
disebabkan oleh zat gizi yang dikonsumsi oleh ternak setelah melewati masa
pertumbuhan cepat tidak diwujudkan pada penimbunan protein untuk pertumbuhan
namun dikonversikan sebagai lemak pada bagian daging (Damayanti, 2006). Kadar
lemak pada karkas unggas pedaging ditingkatkan pada akhir penggemukan dengan
jalan mengurangi kadar protein ransum sedikit dibawah yang dibutuhkan laju
pertumbuhan maksimum dan meningkatkan energi ransum sampai pada suatu
tingkatan mendekati tingkatan energi tertinggi (Anggorodi, 1985). Nilai kadar lemak
memiliki keserasian dengan kadar air dan kadar protein, apabila kadar air mengalami
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peningkatan maka kadar protein yang dihasilkan akan menurun dan kadar lemak akan
meningkat (Indriastuti et al., 2012).

C. Kadar Air
Hasil analisis variansi penambahan 5% tepung biji perilla dan 4% minyak
nabati menunjukkan hasil berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap kadar air daging
itik lokal jantan yang dapat dilihat pada Tabel 5. Kadar air yang berpengaruh tidak
nyata tersebut diduga disebabkan oleh umur ternak, konsumsi air, jenis ternak dan
umur pemotongan ternak yang hampir sama. Judge et al. (1989) menyatakan bahwa
air merupakan komponen utama dari semua jaringan tubuh hewan dan merupkan
konstituen ekstraseluler. Air juga merupakan medium universal.
Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Budiyanto (2015) yang menyatakan
bahwa nilai kadar air ayam broiler yaitu 72,95–73,45%. Komposisi kimia daging itik
bagian dada adalah 73,97% (Triyantini et al., 1997). Perbedaan nilai kadar air pada
daging dapat disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga dapat memengaruhi tingkat
kadar air dalam daging antara lain umur ternak, konsumsi air dan jenis ternak, umur
pemotongan ternak akan memengaruhi tingkat kadar air pada ternak sehingga dapat
dikatakan bahwa semakin lama umur ternak maka kadar air yang dihasilkan akan
lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Soeparno (2011) yang menyatakan
bahwa faktor yang memengaruhi komposisi kimia daging yaitu faktor genetik, seperti
spesies, bangsa, jenis kelamin, diameter sel otot, serta individu ternak. Faktor
lingkungan, faktor pakan dan penanganan sebelum maupun sesudah pemotongan atau
faktor fisiologis ternak yang dapat memengaruhi komposisi kimia daging.

D. Kadar Kolagen
Hasil analisis variansi penambahan 5% tepung bij perilla dan 4% minyak
nabati menunjukkan hasil berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap kadar kolagen
daging itik lokal jantan yang dapat dilihat pada Tabel 5. Kadar kolagen yang
berpengaruh tidak nyata diduga disebabkan oleh kondisi pemeliharaan yang sama.
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Kandungan kolagen pada jaringan otot memilki pengaruh terhadap tekstur dan
keempukan daging (Baeza et al., 2002). Daging yang memiliki tekstur lebih kasar
akan menyebabkan daging menjadi kurang empuk dan semakin bertambahnnya umur
ternak maka akan terjadi perubahan struktur jaringan ikat sehingga menyebabkan
daging menjadi lebih keras atau menurunkan keempukan daging (Gustiani, 2009).
Hal tersebut sesuai dengan pendapat Fletcher (2007), menyatakan bahwa semakin tua
umur ternak maka jumlah jaringan ikat lebih banyak, sehingga mengakibatkan
kealotan daging.
Minyak sawit yang ditambahkan pada ransum dapat digunakan sebagai
sumber energi. Minyak sawit merupakan sumber vitamin E yang potensial, terutama
dalam bentuk tokoferol dan tokotrienol (Hariyadi, 2014). Tokoferol dan tokotrienol
berfungsi sebagai antioksidan yaitu senyawa yang mencegah oksidasi dan dapat
melindungi sel-sel dari proses penuaan. Otot dada itik lebih keras dari pada otot dada
ayam. Perbedaan nilai kekerasan antara otot dada itik dan ayam berkaitan dengan
kandungan jaringan ikat terutama pada kandungan kolagennya. Kandungan kolagen
pada jaringan otot berpengaruh terhadap tekstur/kealotan daging. Daging yang
mempunyai tekstur yang lebih kasar menyebabkan daging kurang empuk. Daging itik
Peking mengandung kolagen 1,75%, lebih tinggi dibandingkan daging ayam
pedaging 1,27% (Smith et al., 1993 dan Lukman, 1995). Kandungan kolagen pada
penelitian ini lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan kolagen ayam pada
penelitian Mead (2004); Fatimah dan Rizka (2018), kandungan kolagen pada daging
ayam yaitu berkisar antara 1,27%–1,46%. Salakova et al. (2009) menyatakan bahwa
kandungan kolagen berbeda antara jenis kelaminnya yaitu untuk daging unggas
jantan kandungan kolagennya berkisar antara 0,58%–0,83%; sedangkan untuk daging
unggas betina kandungan kolagennya berkisar antara 0,54%–0,82%.
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