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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.   Ayam Kampung Super 

 

Permintaan pasar akan ayam kampung yang tinggi ini tidak diimbangi 

dengan ketersediaan ayam karena produksi dan produktivitas ayam kampung yang 

relatif lambat dan pola pemeliharan yang masih tradisional (Iskandar et al., 1998). 

Berlatar belakang hal tersebut, peternak melakukan cross breeding antara ayam 

kampung jantan dan ayam petelur (ras) betina dihasilkan ayam F1 persilangan 

yang disebut ayam kampung super (International Labour Organization, 2012).   

Ayam kampung super memiliki rasa dan aroma mirip dengan ayam 

kampung lokal, namun pertumbuhan seperti ayam ras. Pertumbuhannya relatif 

cepat, sehingga  proses budidaya juga cepat,  dua bulan sudah dapat mencapai 1 

kg. Peternak ayam kampung super juga masih sedikit, dan pasarnya juga masih 

terus tumbuh (Suryana, 2013). Ayam kampung super dapat dipanen umur 55 - 66 

hari (untuk pedaging) (Mulyono dan Raharjo, 2002). Tingkat kematian kecil, 

tahan penyakit, pemeliharaan lebih mudah, tahan suara bising (bisa hidup di 

perkoataan) baik dataran rendah/tinggi, harga jual stabil, mudah dipasarkan 

(Krista dan Harianto, 2013).  

Ayam jenis ini banyak dibudidayakan di Malang, Yogya, Klaten, 

Magelang dan Bekasi (International Labour Organization, 2012).  Usaha 

pemeliharaan ayam kampung super sudah dilakukan secara intensif dan menjadi 
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usaha komersial untuk memperoduksi ayam potong yang pertumbuhannya cepat 

dan dagingnya disukai (Yaman, 2012). 

 

2.2.   Ransum Ayam Kampung Super 

Ransum yaitu campuran dari berbagai bahan pakan yang diberikan selama 

24 jam. Ternak mengkonsumsi ransum untuk memenuhi kebutuhan nutrisi serta 

zat-zat pakan dalam tubuh (Rasyaf, 1994). Kebutuhan protein untuk ayam 

kampung periode pertumbuhan sebesar 14% - 16%, dan energi berkisar antara 

2600 sampai 2900 kkal/kg ransum (Umar et al., 1992 yang dikutip oleh Suthama, 

2006).  

Berbagai bahan pakan yang dipergunakan untuk menyusun ransum ayam 

kampung dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu kelompok bahan pakan 

konvensional (bahan pakan yang umum dipakai) dan inkonvensional (bahan 

pakan yang jarang dipakai) (Diwyanto dan Prijono, 2007). Pemilihan bahan pakan 

perlu dipertimbangkan faktor efisiensi harga, karena sekitar 70% biaya 

pemeliharaan dialokasikan untuk memenuhi pakan (Iskandar, 2007).  

 

2.3.    Tepung Daun Mengkudu  

2.3.1. Tanaman Mengkudu  

Mengkudu (Morinda citrifolia) merupakan tanaman tropis yang termasuk 

dalam salah satu tanaman obat dari suku Rubiaceae (kopi-kopian). Tanaman ini 

berupa pohon dengan tinggi 4 – 8 m, batangnya berkayu, bulat, kulit kasar, 

percabangan monopodial, penampang cabang muda segi empat, coklat kekuning-
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kuningan, daun berbentuk tunggal, bulat telur, ujung dan pangkal runcing, tepi 

rata dengan panjang 10 – 40 cm, lebar 5 – 17 cm, pertulangan menyirip, tangkai 

pendek, daun penumpu bulat telur berukuran panjang 1 cm dan berwarna hijau 

(Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991).  

 

 
 

 

Illustrasi 1. Tanaman Mengkudu 

 

 

 

Mengkudu merupakan tanaman bernutrisi tinggi yang dapat dimanfaatkan 

sebagai obat. Seluruh bagian tanaman Mengkudu dapat dimanfaatkan, salah 

satunya adalah daun Mengkudu. Daun Mengkudu mengandung protein, zat kapur, 

zat besi, karoten, askorbin alkaloid triterpenoid, morindin, morindon 

(melancarkan buang air besar) dan soranjidiol (melancarkan keluarnya air seni) 

(Hariana, 2008).  Salah satu alkaloid penting yang terdapat di dalam Mengkudu 

adalah xeronine. Mengkudu mengandung sedikit xeronine, tetapi banyak 

mengandung bahan pembentuk (prekursor) xeronine yaitu proxeronine dalam 
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jumlah besar. Proxeronine adalah sejenis asam nukleat seperti koloid-koloid 

lainnya. Xeronine diserap sel-sel tubuh untuk mengaktifkan protein yang tidak 

aktif, mengatur struktur dan bentuk sel yang aktif (Bijanti, 2008). Khasiat 

Mengkudu sebagai anthalmentika untuk membunuh cacing unggas dan babi telah 

dibuktikan secara in vitro (Aryadi, 2014). Hasil analisis proksimat daun 

Mengkudu sebelum dan sesudah fermentasi serta analisis beberapa peneliti 

tercantum dalam Tabel 1.   

 

Tabel 1. Kandungan Tepung Daun Mengkudu  

Kandungan Analisis Proksimat 
1)

 Analisis peneliti lain 

 Sebelum 

Fermentasi 

Sesudah 

Fermentasi 

Bestari et 

al., 2005 

Wardiny dan 

Sinar, 2008 

Protein kasar (%)    14,82    19,45 13,39       22,11  

Serat kasar (%)    32,88    27,25   

Lemak kasar (%)      4,22      2,15 8,65   

Energi metabolis (kkal)    2.368,00 3.225,00   

Kalsium (%)       0,78      0,54       10,30  

Pospor (%)       0,04      0,25   

Zat besi (ppm)        437,00  

Zat seng (ppm)          35,80  

Beta karoten (ppm)        161,00 

Keterangan :   
1) Dianalisis di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan, Fakulas Peternakan dan 

Petanian Universitas Diponegoro Semarang (2015) 

 

 

2.3.2. Daun Mengkudu 

 Daun Mengkudu letaknya berhadap-hadapan. Daun berbentuk bulat telur 

sampai lanset (lonjong dan ujungnya meruncing) dengan lebar 8 – 15 cm dan 

panjang 10 – 20 cm (Ilustrasi 2). Tepi daun bergelombang, ujung daun lancip, 
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pangkal daun berbentuk pasak ukurannya 0,5 - 2,5 cm. Urat daun menyirip, warna 

daun hijau mengkilap, dan tidak berbulu (Tajoedin dan Iswanto, 2008).  

Efek farmakologis daun mengkudu yang dilaporkan Darusman (2002) 

bahwa ekstrak kloroform daun muda Mengkudu secara in vitro mempunyai 

aktivitas anthielmintik, cukup baik melawan cacing Ascaris lumbricoides yang 

ada pada usus. Aalbersberg et al. (1993) melaporkan bahwa kandungan karotin 

pada daun Mengkudu lebih tinggi dibandingkan dengan yang terkandung pada 

Brassica chinensis dan Colocasia esculenta. Penelitian Apriyantono dan Farid 

(2002) melaporkan bahwa daun dan akar Mengkudu mengandung senyawa 

antrakuinon (damnakantal) yang berfungsi sebagai antiseptik, antibakteri, dan 

antikanker. Daun Mengkudu juga mengandung xeronine yang dikenal dapat 

membantu penyerapan protein (Bangun dan Sarwono, 2002). 

 

 

 

Ilustrasi 2. Daun Mengkudu 
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2.3.3. Fermentasi dengan Aspergillus niger  

 Fermentasi merupakan proses biokimia yang dapat menyebabkan terjadinya 

perubahan sifat bahan pangan sebgai akibat dari pemecahan kandungan bahan 

pakan tersebut (Agustina, 2008). Tepung daun Mengkudu memiliki serat kasar 

yang tinggi, karena itu untuk menurunkannya dilakukan fermentasi menggunakan 

kapang Aspergillus niger. Aspergillus niger dapat tumbuh cepat sehingga banyak 

digunakan secara komersial dalam produksi asam sitrat, asam glukonat, dan 

pembuatan beberapa enzim seperti amilase, pektinase, amiloglukosidase, dan 

selulase (Inggrid dan Suharto, 2012). Fermentasi dapat terjadi karena adanya 

aktivitas mikroorganisme penyebab fermentasi pada substrat organik yang sesuai 

(Winarno et al., 1981). Aspergillus niger memiliki kemampuan mengeluarkan 

enzim selulase. Enzim selulase ini akan mendegradasi selulosa dalam tepung daun 

mengkudu menjadi glukosa dan CO2, pada tahapan inilah glukosa dihasilkan 

sehingga nilai nutrisi tepung daun mengkudu meningkat serta meningkatkan 

kecernaanya (Siregar dan Mirwandhono, 2004).  

 

2.4.   Laju Digesta 

Laju digesta merupakan waktu yang dibutuhkan makanan untuk melalui 

saluran pencernaan. Laju digesta tiap unggas berbeda-beda yaitu antara 2 - 4 jam, 

biasanya ayam muda mempunyai laju digesta yang relatif lebih cepat 

dibandingkan ayam tua (Schaible dan Patrick, 1980). Laju digesta pada ayam 

persilangan (dengan ayam kampung) membutuhkan waktu sekitar 180 menit 

untuk mencapai kolon (Iskandar et al., 1998). Aliran laju digesta ayam dengan 
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pemberian Cr2O3/Fe2O3 (indikator) dalam pakan dapat diketahui setelah 180 

menit dan lama aliran laju digesai dalam saluran pencernaan ayam berbeda sesuai 

status fisiologisnya dan panjang pendeknya saluran pencernaan unggas 

(Amrullah, 2003). Laju digesta yang lambat dalam saluran pencernaan dapat 

memberikan kesempatan untuk mencerna ransum lebih baik (Sholeh et al., 2012). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi laju digesta yaitu kandungan nutrisi 

khususnya serat kasar dalam ransum. Serat kasar ini akan meningkatkan 

viskositas digesta (pakan dalam saluran pencernaan) dan mempengaruhi kondisi 

fisiologis serta ekosistem saluran pencernaan, akan mempercepat waktu transit 

digesta yang mengakibatkan adanya perubahan kondisi pencernaan enzimatik dan 

fermentasi oleh mikroba (Iskandar, 2007). Unggas dapat memproduksi enzim 

pencerna karbohidrat khususnya starch dan lebih respon terhadap enzim 

dibandingkan babi, serta ternak muda cenderung menunjukkan respon yang lebih 

baik dibandingkan ternak lebih tua (Suthama, 2006). Laju digesta dipengaruhi 

oleh beberapa faktor antara lain konsumsi ransum, imbangan energi dan protein, 

kandungan lemak, serat kasar, kualitas ransum, dan volume makanan dalam 

lambung (Setyanto et al., 2012). Laju digesta yang terlalu cepat mengakibatkan 

penyerapan nutrisi di saluran pencernaan kurang baik dan akan banyak yang 

terbuang menjadi ekskreta (Sundu, 2009).  

 

2.5.   Kecernaan Protein 

Kecernaan protein adalah perbandingan antara jumlah protein yang yang 

tercerna dengan jumlah protein dalam ransum yang dikonsumsi dan biasanya 
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dinyatakan dengan bahan kering. Kecernaan protein dalam bahan pakan yaitu 

berkisar antara 75 - 90% (Widyastuti et al., 2007). Kecernaan suatu ransum 

dipengaruhi oleh suhu lingkungan dan laju digesta (Wahju, 1997). Kegunaan 

penentuan kecernaan adalah untuk mendapatkan nilai bahan makanan secara 

kasar, sebab hanya bahan makanan yang dapat dicerna yang dapat diserap oleh 

tubuh. Kecernaan suatu bahan pakan merupakan pencerminan dari tinggi 

rendahnya nilai manfaat dari bahan pakan tersebut. Apabila kecernaannya rendah, 

maka nilai manfaatnya rendah pula, dan sebaliknya (Sukaryana et al., 2011). 

Faktor-faktor yang memenuhi kebutuhan unggas akan protein adalah suhu, 

lingkungan, umur, spesies/bangsa/strain, kandungan asam amino, kecernaan. 

Kecernaan ini perlu diketahui dalam upaya untuk mencapai efesiensi penggunaan 

pakan dalam ransum yang diberikan (Sitepu et al., 2012).  

   

2.6.   Energi Metabolis  

Pakan adalah sumber energi utama bagi ternak. Energi berupa energi bruto 

dan dalam tubuh ternak sebagian energi bruto terbuang dalam feses, urine, dan 

energi metabolis. Energi metabolis merupakan energi yang siap untuk 

dimanfaatkan oleh ternak dalam berbagai aktifitas seperti aktivitas fisik, 

mempertahankan suhu tubuh, metabolisme, pembentukan jaringan, reproduksi dan 

produksi (McDonald et al., 1994 yang dikutip oleh Bahri dan Rusdi, 2008). 

Energi metabolis sangat penting diketahui dalam proses penyusunan ransum dan 

nilainya dipengeruhi oleh kandungan dan keseimbangan nutrisi bahan makanan, 

dan kandungan serat kasar. Serat kasar merupakan faktor utama dalam yang 
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menentukan besarnya energi metabolis yang mungkin dapat diacapai, oleh karena 

serat kasar dapat menurunkan kecernaan pakan (Wulandari et al., 2013).  

Ayam mengkonsumsi ransum untuk memenuhi kebutuhan energinya dan 

akan berhenti makan apabila kebutuhan energi terpenuhi. Namun, energi dalam 

ransum tidak dapat digunakan seluruhnya oleh ayam, karena sebagian akan 

dibuang bersama ekskreta. Tingkat energi dalam ransum menentukan banyak 

makanan yang di konsumsi (Maryuni dan Wibowo, 2005). Konsumsi ransum 

meningkat jika ransum yang diberikan memiliki kandungan energi yang rendah 

(Hapsari, 2006). Energi metabolis diperoleh dari pengurangan antara energi yang 

terkandung pada pakan yang dikonsumsi unggas dikurangi dengan energi yang 

terkandung dalam ekskreta (Sibbald, 1976).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




