
 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Ayam Broiler 

 

Ayam broiler merupakan jenis ayam ras unggulan hasil persilangan dari 

bangsa-bangsa ayam yang mempunyai produksi tinggi, terutama dalam 

memproduksi daging. Ayam broiler terdiri dari berbagai strain, di Indonesia strain 

yang paling banyak dikembangkan diantaranya Cobb, Lohman, Ross dan 

Hubbard. Pertambahan bobot badan harian ayam broiler strain Cobb pada minggu 

ke 4 yang dipelihara di kandang closed house sebesar 69,1 gram (Kadim dkk., 

2008). Ayam broiler dapat mencapai bobot ± 2 kg sangat cepat yaitu pada umur 5 

– 6 minggu (Pratikno, 2010). 

 Fase pertumbuhan ayam broiler terbagi menjadi 3 fase yaitu starter, 

grower dan finisher. Fase starter yaitu fase awal dari day old chick (DOC) umur 

0-7 hari. Fase grower merupakan masa pertumbuhan yang prinsipnya sama 

dengan fase starter yang membedakan yaitu sudah tidak memerlukan pemanas 

dan penerangan serta kandungan protein ransum yang dibatasi. Fase finisher ayam 

sudah berumur 4-6 minggu yang sudah siap potong. Pertumbuhan ayam broiler 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya dari makanan (ransum yang 

diberikan) dan suhu lingkungan. 

Suhu 28°C adalah suhu kritis ayam, jika suhu lingkungan melebihi suhu 

tersebut dapat meningkatkan jumlah ayam yang sakit dan mortalitas (Amrullah, 
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2004). Ayam broiler yang menghadapi suhu tinggi akan terjadi penimbunan panas 

didalam tubuhnya. Ternak akan berusaha mengurangi suhu tubuh dengan  

mengeluarkan panas dari tubuhnya, hal tersebut membutuhkan energi yang tinggi 

sehingga mampu menurunkan bobot badan ayam broiler (Kusnadi dan Rahim, 

2009). 

 

2.2. Transportasi 

 Transportasi merupakan kegiatan yang asing bagi ternak sehingga 

menjadi stressor utama dalam kegiatan pemindahan ternak dan akan memberi 

efek negatif pada ternak seperti ternak menjadi stress (Suryadi dkk., 2011).  

Energi metabolis yang digunakan tubuh berasal dari pakan. Selama transportasi 

ayam tidak diberi pakan (Sevendsen and Carter, 1984). Ayam walaupun tidak 

diberi pakan, tetap memproduksi panas tubuh, ini terjadi akibat dari proses 

metabolisme didalam tubuh yang terus berlangsung walaupun tanpa diberi pakan. 

Sehingga cadangan pakan yang ada didalam tubuh diubah menjadi panas yang 

bermanfaat untuk mempertahankan panas tubuh (Frandson and Whitten, 1981). 

Saat transportasi berlangsung ayam terkena berbagai potensi stress termasuk 

termal yang diakibatkan lingkungan mikro transportasi, percepatan, getaran, 

gerak, puasa karena tidak diberi pakan dan minum, kehilangan cairan tubuh, 

gangguan sosial dan kebisingan. Pengenaan beban termal pada unggas dalam 

perjalanan akan mengakibatkan stres termal sampai berat dan akibatnya 

mengurangi kesejahteraan, meningkatnya mortalitas akibat tekanan panas atau 
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dingin (Hunter dkk., 2001) dan diinduksi patologi termasuk kerusakan otot dan 

perubahan yang terkait dalam kualitas produk (Mitchell dan kettlewell, 2009).  

Stress yang terjadi akibat transportasi pada ayam pedaging membawa 

beberapa resiko. Resiko tersebut diantaranya kematian, luka, kesehatan dan 

penurunan bobot badan. Akibat stress akhirnya dapat mempengaruhi kualitas 

karkas dan daging (Knowles and Broom, 1990; Mitchell dan Kettlewell, 1994; 

Bedanova dkk.,  2006 dalam Vecerek dkk., 2006). Potensi stressor pada ayam 

broiler terjadi pada beberapa titik sebelum pemotongan termasuk didalamnya 

proses transportasi dari kandang menuju rumah pemotongan ayam. Alur yang 

terjadi sebelum pemotongan ayam disajikan pada Ilustrasi I.  

 
Ilustrasi 1.  Alur yang terjadi sebelum Pemotongan Ayam (Vieira, 2010). 
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Jarak transportasi terbagi menjadi 3 range yaitu short (kurang dari 45 km), 

medium (25-50 km) dan long (lebih dari 51 km) (Vieira, 2010) sedangkan pada 

penelitian Arikan dkk. (2017) jarak transportasi ayam broiler dibedakan menjadi 

short ≤ 50 km, medium 51-150 km dan long ≥151 km.  

2.3. Kualitas Daging 

 

Daging merupakan bagian-bagian dari hewan yang sudah disembelih atau 

dibunuh dengan cara yang lazim sehingga dapat dimakan manusia, kecuali yang 

telah diawetkan dengan cara lain dari pada pendinginan (SNI, 2000). Daging dari 

spesies unggas berwarna terang yang disebut sebagai daging "putih" (terutama 

otot dada) untuk membedakannya dari daging "merah" yang lebih gelap. Namun, 

daging dari paha dan kaki unggas sering disebut sebagai "daging gelap" (Keeton 

dan Dikeman, 2017). Komposisi kimia daging ayam terdiri dari protein 18,6%, 

lemak 15,06%, air 65,95% dan abu 0,79% (Stadelman dkk., 1988 dalam Suradi, 

2006). 

Kualitas daging merupakan faktor penting yang mempengaruhi keinginan 

konsumen untuk membeli daging dan pada akhirnya kepuasan mereka. Kualitas 

daging ternak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor stress salah satunya adalah 

transportasi (Zhang dkk., 2009). Jarak Transportasi tertentu bisa berpengaruh 

negatif terhadap kualitas daging (Bressan & Beraquet, 2002 dalam Viera dkk., 

2010).  

Glikogen merupakan tempat penyimpanan energi utama otot setelah 

penyembelihan, glikogen bisa dipertahankan di otot hingga 2 jam postmortem. 
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Setelah 2 jam glikogen otot sedang dimetabolisme dengan cepat mengakibatkan 

habisnya glikogen pada 6 jam postmortem. Begitu juga dengan pH yang juga 

konstan hingga 2 jam. Kebutuhan otot terhadap glukosa sebagai sumber energi 

mungkin dipengaruhi oleh usia dan waktu penyembelihan. Pasokan energi 

sepertinya juga diambil dari sumber energi yang lain seperti fosforilasi tingkat 

substrat pada periode tersebut. Setelah 2 jam komponen yang menyediakan energi 

habis sehingga glukosa rendah pada 4 jam. Otot kemudian nemulai glikogenolisis 

untuk mempertahankan cadangan, namun pada saat yang sama metabolisme telah 

menghasilkan banyak H+ yang kapasitas bufferingnya berlebih, dan pH mulai 

turun. Penurunan pH akan menurunkan tingkat glikolisis, dan setelah 4 jam 

glikolisis secara bertahap berhenti. ATP mendekati nol dan laktat tidak meningkat 

lagi, sedikit energi masih dihasilkan dari konversi senyawa adenosine yang rendah 

energi bahkan inosine  yang energinya terendah. Setelah 4 jam ph menurun secara 

signifikan dan ATP tutrun dibawah 20 %, mendorong keadaan rigormortis. 

Namun demikian glikogen memecah, berlanjut dan menghasilkan peningkatan 

kadar glukosa pada 6 jam postmortem (Savenije dkk., 2002). 

Stress panas saat transit yang selanjutnya mengakibatkan masalah kerusakan 

otot, gangguan asam basa dan penurunan kualitas daging.  Efek negatif dari 

respon stress meliputi kualitas daging yang terdegradasi dan tingkat kematian 

yang meningkat (Vecerek dkk., 2006; Voslarova dkk., 2007 dalam Vosmerova, 

2010).   

Cashman (1987) menilai PH akhir, warna, dan daya ikat air daging yang 

dihasilkan dari ayam broiler yang ditransportasikan dengan perjalanan komersial 
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2 jam menyebabkan daging ayam yang dihasilkan berwarna pucat. Tranportasi 

menyebabkan stress serta kelelahan, glikogenolisis di otot meningkat secara 

drastis, yang menyebabkannya akumulasi laktat dan selanjutnya dapat 

menyebabkan PH lebih rendah, WHC rendah, dan bahkan pucat, lembut, seperti 

daging PSE dalam tahap rigormortis. Secara umum, stress dan kelelahan karena 

transportasi menyebabkan peningkatan glikogenolisis yang signifikan dan 

penurunan glikogen pada otot dada, namun pemulihan jangka panjang, terutama 

setelah transportasi jangka panjang, dapat mengurangi efek negatif dari stress 

akibat pengangkutan dengan menurunkan konsentrasi laktat otot dan GP 

(Glicolytic Potensial), yang membantu mempertahankan kualitas daging. 

Selanjutnya, tingkat penurunan pH dapat mempengaruhi warna daging dan WHC 

melalui denaturasi protein  (Zhang dkk., 2009). 

Meningkatkan kualitas daging broiler perlu dilakukan yaitu dengan cara 

memenuhi kebutuhan ayam pedaging untuk pulih sebelum disembelih, pemulihan 

jangka panjang setelah transportasi yang dilakukan bermanfaat dalam 

menurunkan kortikosteron plasma (Zhang dkk., 2009). Ayam pedaging yang 

dikondisikan selama 4 jam dalam gelap, tempat yang sepi setelah transportasi 

menunjukkan respons stress berkurang, seperti yang ditunjukkan oleh tingkat 

kortikosteron yang lebih rendah (Kannan dkk., 1997)  dalam Vosmerova dkk., 

2003). 
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2.4. pH Daging 

 pH secara signifikan dapat mempengaruhi kualitas daging. Rata-rata pH 

awal otot dada broiler 7,09 kemudian menurun menjadi 5,94 yaitu pada enam jam 

postmortem, sedangkan pada otot dada kalkun pH menurun dari 6,22 pada 15 

menit postmortem menjadi 5,8 pada 120 menit setelah mati dan kemudian 

menjadi 5,47 pada kurang lebih 24 jam setelah mati (Lesiak dkk., 1997 dalam 

Suradi, 2006). pH daging ayam normal yaitu berkisar antara 5,96-6,07 dan 6,1-6,4 

(Van Laack dkk., 2000 dalam Prayitno dkk., 2010;  Jones dan Grey, 1989 dalam 

Tobri 2006). 

pH akhir daging yang tinggi dapat menyebabkan daging berwarna gelap dan 

permukaan daging menjadi sangat kering karena cairan daging terikat secara erat 

dengan protein (Lawrie,1996; Foegeding dkk., 1996 dalam Suradi, 2006). Durasi 

waktu transportasi berpengaruh terhadap pH daging yang menurun pada 1 jam 

pertama perjalanan dan meningkat setelah 1 jam perjalanan (Xing dkk., 2014).  

pH daging yang rendah diakibatkan oleh meningkatnya glikogenolisis pada otot 

ayam selama transportasi yang menyebabkan akumulasi asam laktat (Zhang dkk., 

2009).  

2.5. Warna Daging 

Warna daging dianggap penting karena sebagai awal dalam menentukan 

pilihan konsumen terhadap produk daging mentah. Variasi warna adalah masalah 

utama pada daging unggas karena konsumen lebih sensitif terhadap variasi warna 

daripada warna absolut, karena itu konsumen cenderung menolak beberapa fillet 
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kemasan dengan perbedaan warna yang mencolok (Fletcher, 1999 dalam Bianchi 

dkk., 2006).  

Warna daging dipengaruhi oleh pH, pH akhir daging ayam yang tinggi 

dapat menyebabkan daging berwarna gelap dan permukaan daging menjadi sangat 

kering karena cairan daging terikat secara erat dengan protein (Lawrie,1996; 

Foegeding dkk., 1996 dalam Suradi, 2006). Cashman (1987) menilai PH akhir, 

warna, dan daya ikat air daging pada perjalanan komersial 2 jam menyebabkan 

daging ayam yang dihasilkan berwarna pucat. Daging ayam kalkun yang diangkut 

lebih dari 3 jam memiliki warna daging yang lebih gelap dibandingkan yang tidak 

di transpotasi, daging DFD (Dark, Firm and Dry) diakibatkan oleh stress jangka 

panjang yang dialami ayam sebelum dipotong (Owens dan Sams,  2000). 

 

2.6. Water Holding Capacity (WHC) Daging 

 Water holding capacity didefinisikan sebagai kemampuan dari daging 

untuk mengikat atau menahan air selama mendapat tekanan dari luar, seperti 

pemotongan, pemanasan, penggilingan atau pengepresan. Water holding capacity 

jaringan otot mempunyai efek langsung pada pengkerutan dari daging selama 

penyimpanan. Water holding capacity merupakan faktor mutu yang penting 

karena berpengaruh langsung terhadap keadaan fisik daging seperti keempukan, 

warna, tekstur, juiceness, serta pengerutan daging (Forrest dkk., 1975 disitasi 

Suradi, 2006). 

 Water holding capacity daging segar ayam broiler 22,40 – 25,96% dan 44.8 

% - 44.6 % (Kartikasari, 2000 dalam Matulessy dkk., 2010; Castellini dkk., 2016). 
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Water holding capacity daging dipengaruhi oleh banyak fakor, diantaranya pH, 

bangsa, pembentukan aktomiosin (rigormortis), temperatur dan kelembaban, 

pelayuan karkas, tipe daging dan lokasi otot, fungsi otot, umur, pakan, dan lemak 

intramuskuler (Suradi, 2006). Daging dengan water holding capacity yang rendah 

menyebabkan banyaknya cairan yang hilang, sehingga selama pemasakan terjadi 

kehilangan berat yang besar. Menurunnya WHC disebabkan oleh asam laktat yang 

terakumulasi semakin banyak sehingga protein miofibriler yang rusak meningkat, 

kemudian protein tersebut kehilangan kemampuan untuk mengikat air (Safei dkk., 

2016). 

2.7. Komposisi Kimia Daging Ayam Broiler  

Komposisi kimia daging terdiri dari kadar air, protein lemak dan abu. 

Komposisi kimia daging bervariasi tergantung pada jenis, jenis kelamin, usia 

hewan, asal otot, lemak, penanganan pra-pasca penyembelihan termasuk 

transportasi dan jenis pemotongan komersial (Fernandes dkk., 2016). Komposisi 

kimia daging ayam terdiri dari protein 18,6%, lemak 15,06%, air 65,95% dan abu 

0,79% (Stadelman dkk., 1988). Semakin tua umur ayam kadar air daging semakin 

menurun sedangkan kadar lemak meningkat (Silva dkk., 2017).  

Air merupakan komponen kimia yang paling banyak dari daging, logika 

nya karena peran penting air didalam tubuh hewan. Kadar air berbanding terbalik 

dengan jumlah lemak didalam tubuh. Protein merupakan konstituen penting dari 

semua sel hidup (Romans dkk., 1994). Protein merupakan senyawa organik 

dengan berat molekul tinggi yang mengandung karbon, hydrogen, nitrogen, 
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oksigen, sulfur dan fosfor (Thilman dkk., 1991 ; Anggorodi, 1994). Salah satu 

fungsi protein didalam daging adalah untuk mengikat air daging (Safei dkk., 

2016). Lemak merupakan senyawa organic berlemak tidak larut dalam air namun 

larut di dalam eter, kloroform dan benzene (Anggorodi, 1994). Daging ayam 

mengandung kadar lemak yang tegolong rendah terdiri dari asam lemak jenuh dan 

tak jenuh (Romans dkk., 1994). 

  


