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BAB II 

 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.      Ayam Kampung Super 

 

Ayam kampung super merupakan hasil persilangan antara ayam kampung 

jantan dengan ayam ras betina jenis petelur. Ayam hasil persilangan tersebut 

memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibanding ayam lokal. Dalam jangka 

pendek metode persilangan dapat meningkatkan rata-rata bobot potong ayam 

(Gunawan dan Sartika, 2001). Ayam kampung super umur 45-75 hari sudah siap 

dikonsumsi, hal tersebut yang membedakan dengan ayam kampung asli yang 

umumnya baru bisa dipanen setelah 3-6 bulan. Ayam kampung memiliki bentuk 

badan yang kompak dan susunan otot yang baik, bentuk jari kaki tidak begitu 

panjang, tetapi kuat dan ramping. Ayam kampung merupakan ayam dengan tipe 

dwiguna, menunjukkan bahwa ayam tersebut memiliki fungsi ganda yaitu sebagai 

penghasil daging dan juga sebagai penghasil telur (Setyanto et al., 2012). Ayam 

kampung merupakan salah satu jenis unggas yang populasi penyebarannya hampir 

merata di seluruh Indonesia (Hayanti dan Purba, 2012). Jenis ayam ini banyak 

ditemukan di bebagai wilayah baik wilayah pedesaan maupun wilayah perkotaan 

(Wiranata et al., 2013). 

Daging ayam kampung sangat diminati masyarakat karena rasanya yang 

enak, gurih, tidak lembek dan rendah lemak. Selain itu daging ayam kampung 

tidak mudah hancur apabila diolah menjadi masakan. Hal ini merupakan salah 
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satu nilai jual ayam kampung (Suryo et al., 2012), sehingga permintaan pasar 

akan ayam kampung terus meningkat. Hal ini terlihat dari peningkatan produksi 

ayam kampung dari tahun ke tahun, produksi ayam kampung dari tahun 2007-

2014 mengalami peningkatan sebanyak 294.889 ton menjadi 332.095 ton 

(Direktorat Jenderal Peternakan, 2014). Melihat hal tersebut, peternak harus 

memperhatikan kecepatan umur panen dari ayam kampung agar dapat memenuhi 

permintaan yang dibutuhkan oleh pasar dengan memperhatikan keefisienan 

ransum yang digunakan dalam menghasilkan pertambahan bobot badan yang 

tinggi. 

 

2.2. Ransum dan Kebutuhan Nutrisi Ayam Kampung Super 

Ransum adalah pakan yang diberikan kepada ternak untuk mencukupi 

kebutuhannya selama 24 jam yang diberikan sekali atau beberapa kali. Hal yang 

perlu diperhatikan dalam menyusun ransum adalah kandungan nutrisi pakan 

dalam ransum, karena merupakan faktor utama yang sangat dibutuhkan untuk 

pertumbuhan dan perkembangan unggas (Prayogi, 2007). Pemberian ransum pada 

ayam persilangan harus mencukupi kebutuhan nutrisi dan memiliki sifat palatabel 

yang dapat menghasilkan pertambahan bobot badan yang tinggi (Samsudin et al., 

2012). Selain itu yang perlu diperhatikan dalam menyusun pakan ayam kampung 

adalah penggunaan secara maksimal bahan pakan lokal yang konvensional dan 

inkonvensional yang tersedia di daerah yang berkaitan dalam upaya menekan 

serendah mungkin penggunaan bahan pakan impor. 
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2.2.1. Energi  

 

Energi merupakan penggerak semua aktivitas kehidupan unggas.  Menurut 

definisi, energi merupakan hasil dari oksidasi dari nutrisi (karbohidrat, lemak, dan 

protein) yang terjadi selama proses metabolisme (Rizal, 2006). Energi yang 

terdapat dalam pakan dapat mempengaruhi pembentukan jaringan tubuh serta 

pertumbuhan unggas (Prayogi, 2007). Energi dan protein dalam ransum yang akan 

diberikan kepada unggas haruslah seimbang, karena keseimbangan antara energi 

dan protein dalam ransum akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari ransum 

(Sumarni, 2008). Energi ransum yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan 

dan fase dari unggas tersebut, karena energi ransum yang rendah dapat 

menyebabkan kecernaan protein menjadi rendah, sehingga protein banyak yang 

terbuang melalui ekskreta, sedangkan energi yang berlebih juga akan 

meningkatkan pembentukan lemak berlebih dalam tubuh (Indarto et al., 2011). 

Kebutuhan energi metabolis ayam kampung persilangan untuk fase starter adalah 

2.900 kkalME/kg, sedangkan untuk ayam kampung super fase finisher dibutuhkan 

energi metabolis yang cenderung lebih rendah dari fase starter (Kaleka, 2015). 

Tinggi rendahnya energi dalam pakan berpengaruh terhadap konsumsi pakan yang 

dapat mempengaruhi jumlah protein dalam tubuh (Huyghebaert, 2005).  

 

2.2.2. Protein 

 

Protein merupakan komponen komplek yang terdiri dari asam-asam 

amino, esensial maupun non esensial dan merupakan salah satu nutrien yang perlu 

diperhatikan baik dalam menyusun ransum maupun dalam penilaian kualitas suatu 
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bahan, karena protein merupakan salah satu nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak 

untuk proses pembentukan jaringan tubuh (Prayogi, 2007). Protein yang 

terkandung dalam pakan selain untuk pembentukan jaringan, juga berfungsi untuk 

memproduksi daging (Asmara et al., 2007). Protein juga merupakan zat 

pembangun tubuh, karena dapat dijadikan sebagai sumber energi ketika 

karbohidrat dan lemak sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan energi tubuh dari 

unggas tersebut (Aryanti et al., 2013).  

Kandungan protein dalam ransum harus disesuaikan dengan kebutuhan 

dan fase pertumbuhan unggas, hal ini dikarenakan fase yang berbeda 

membutuhkan asupan protein yang berbeda pula (Iskandar, 2006). Kebutuhan 

protein kasar dari ayam kampung persilangan pada fase starter yaitu 20 % - 24 %, 

sedangkan untuk ayam kampung persilanagan pada fase finisher dibutuhkan 

protein kasar sebesar 15% -19% (Kaleka, 2015). Untuk memenuhi kebutuhan 

protein sesempurna mungkin, asam asam amino essensial harus disediakan dalam 

jumlah yang tepat dalam ransum. 

 

2.2.3. Asam Amino  

 

Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh 

tubuh ternak sehingga harus tersedia didalam ransum seperti methionin dan lisin. 

Kandungan asam amino dalam ransum yang dikonsumsi harus sesuai kebutuhan 

tergantung pada genetik, jenis kelamin, umur, aktivitas dan kondisi lingkungan 

(Wieke dan Liebert, 2013). Menurut Hardjosworo dan Rukmiasih (2000) ayam 

kampung umur 0-4 minggu membutuhkan pakan dengan kandungan methionin 
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0,30% dan lisin 0,85%, hal ini didukung dengan pendapat Iswanto (2002) bahwa 

kebutuhan methionin dan lisin ayam kampung dengan kebutuhan EM 2800 

kkal/kg yaitu 0,40% dan 0,80%.  

 

2.2.4. Mineral dan Vitamin 

 

Mineral yang dibutuhkan oleh unggas dibagi atas 2 golongan yaitu mineral 

makro (Ca, P, Mg, Na, K dan Cl) dan mineral mikro (Mn, Zn, Fe, Cu, I, Mo dan 

Se) (Rizal, 2006). Ransum ternak unggas perlu mineral dalam jumlah yang cukup 

teutama Ca dan P yang disebut unsur struktural karena dibutuhkan untuk 

pembentukan struktur kerangka tubuh. Fungsi dari kalsium adalah untuk 

membentuk rangka yang kuat serta melindungi organ yang penting serta 

membantu pergerakan dan pertumbuhan (Bangun et al., 2013). Kebutuhan ayam 

kampung akan Ca sebesar 1 % dan P 0,45% (Namawi dan Nurohmah, 2011).   

Vitamin merupakan senyawa organik yang terdapat dalam bahan makanan 

dalam jumlah yang sangat kecil dan penting digunakan sebagai hidup pokok, 

pertumbuhan, perkembangbiakan, dan kesehatan.Vitamin digolongkan menjadi 2 

yaitu vitamin yang larut dalam lemak (vitamin A, D, E dan K) dan vitamin yang 

larut dalam air (tiamin, riboflavin, asam nikotenat, folasin, biotin, asam 

pantotenat, pyridoxine, vitamin B12 dan kolin) (Suprijatna et al., 2008). Vitamin 

dapat membantu proses metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak sehingga 

dapat dicerna dan diserap tubuh ayam untuk pertumbuhan, produksi, reproduksi, 

dan menjaga kesehatan (Yunianto, 2001).  
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Hasil pengamatan kebutuhan nutrisi ayam kampung super ditunjukkan 

pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Kebutuhan Nutrisi Ayam Kampung pada Berbagai Umur 

(Zainuddin, 2006) 

 

Nutrisi Pakan 
Umur (minggu)    

0-8      8-12         12-18                      18-70  

ME (kkal/kg) 2.900      2.900      2.900  2.750  

Protein (%) 18-19      16-17     12-14  15  

Lemak Kasar (%) 4-5      4-7     4-7  5-7  

Serat Kasar (%) 4-5      4-5     7-9  7-9  

Kalsium (%) 0,90      1-1,20         1-1,20  2,75  

Fosfor (%) 0,40      0,35          0,30          0,25  

Lisin (%) 0,85      0,60          0,45          0,70  

 

 

2.3. Daun Ubi Jalar sebagai Pakan Non Konvensional 

 

Daun ubi jalar merupakan limbah pertanian yang  masih belum banyak 

dimanfaatkan oleh masyarakat. Daun ubi jalar merupakan salah satu alternatif 

pakan yang dapat diberikan kepada ternak sebagai sumber protein dan sumber 

energi, hal ini dikarenakan kandungan protein daun ubi jalar yaitu sebesar 17,45 

% dan kandungan energi yang terdapat dalam daun ubi jalar sebesar 3.715 kkal 

(Wolayan et al., 2013), serta memiliki kandungan mineral yang baik dan juga 

vitamin A, B2, C dan E (Adewolu, 2008). Menurut  Phuc (2000) dan Montagnac 

et al. (2009) yang dikutip oleh Ly et al. (2010), total kandungan asam amino 

esensial dalam protein daun ubi jalar lebih tinggi dibandingkan dengan protein 

kedelai. Daun ubi jalar memiliki kekurangan yaitu adanya anti nutrisi seperti 

sianida 30.24 ± 0.02 mg/100g, tanin 0.21 ± 0.02 mg/100g, oksalat 308.00 ± 1.04 

mg/100g dan fitat 1.44 ± 0.01 mg/100g  (Antia et al., 2006). Daun ubi jalar 
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mengandung flavonoid dan tanin (Sulastri et al., 2013), serta kandungan oksalat 

yang dapat menghambat kerja mineral dalam daun ubi jalar tersebut seperti 

kalsium, magnesium dan potasium (Asmara et al., 2007). Daun ubi jalar juga 

mengandung senyawa aktif saponin yang pada konsentrasi rendah dapat 

meningkatkan permeabilitas sel-sel mukosa usus, sehingga meningkatkan 

penyerapan nutrien. Penggunaan tanaman yang mengandung senyawa saponin 

yang diberikan pada ransum ternak ruminan dan non ruminan (monogastrik) dapat 

meningkatkan pertumbuhan, efisensi pakan dan meningkatkan kualitas daging 

(Cheeke, 2001; Miah et al., 2004). 

2.4. Fermentasi  

 

Fermentasi adalah segala macam proses metabolis dengan bantuan enzim 

dari mikroba (jasad renik) untuk melakukan oksidasi, reduksi, hidrolisa dan reaksi 

kimia lainnya, sehingga terjadi perubahan kimia pada suatu substrat organik 

dengan menghasilkan produk tertentu (Azizah et al., 2012). Salah satu manfaat 

fermentasi adalah menurunkan kadar serat kasar bahan pakan dan meningkatkan 

protein kasar dari bahan pakan tersebut, sehingga daya cerna pakan lebih baik 

(Antonius, 2009). Manfaat fermentasi lainnya adalah meningkatkan daya simpan 

pakan dari jenis hijauan maupun biji-bijian serta untuk meningkatkan kualitas 

pakan (Zakariyah, 2012 dan Windari et al., 2014). Fermentasi juga berfungsi 

sebagai salah satu cara pengolahan untuk mengurangi bahkan menghilangkan zat 

racun yang dikandung suatu bahan (Suryadi, 2007). Proses fermentasi 

memerlukan mikroba sehingga fermentasi berlangsung dengan optimal (Waites et 

al., 2001). 
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Fermentasi dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu secara 

aerob dan secara anaerob. Metode anaerob dilakukan dengan menyimpan bahan 

pakan yang telah ditambah dengan kapang untuk fermentasi ditempat yang 

tertutup, sedangkan untuk metode aerob fermentasi dilakukan dengan cara 

mengangin-angikan ditempat yang terbuka dan terlindung dari sinar matahari 

sehingga kapang masih dapat mengikat nitrogen yang masih ada diudara bebas 

untuk mempercepat pertumbuhan kapang (Setiyawan et al., 2013). 

 

2.5.      Fermentasi Daun Ubi Jalar 

 

Salah satu cara fermentasi daun ubi jalar adalah menggunakan Aspergillus 

niger. Jenis mikroba ini tergolong dalam jenis mikroba selulolitik, hal ini 

dikarenakan dengan penambahan mikroba jenis Aspergillus niger, selulosa yang 

terkandung dalam bahan substrat akan dipecah menjadi glukosa, karena 

Aspergillus niger dapat memproduksi enzim selulase (Semaun, 2013). Aspergillus 

niger berfungsi untuk memperbaiki nutrisi bahan pakan yang mengandung serat 

kasar tinggi, karena Aspergillus niger dapat membentuk enzim selulase yang 

dapat memecah ikatan selulosa menjadi ikatan yang lebih sederhana (Marlina et 

al., 2012). Selain itu, Aspergillus niger menghasilkan enzim amilase dan enzim 

amilaseglukosidase yang dapat mendegradasi selulosa sehingga dapat 

meningkatkan kadar protein bahan pakan dan menurunkan kadar serat bahan 

pakan tertentu (Setiyawan et al., 2013 dan Muryanto, 2011). Peningkatan efisiensi 

kecernaan bahan pakan dan nutrisi dalam tubuh ternak akan menghasilkan 

produksi ternak yang maksimal (Hafsah, 2003). Aspergillus niger dapat 



24 
 

digunakan untuk fermentasi melalui metode aerob yaitu fermentasi dengan adanya 

udara ditempat yang dipergunakan untuk fermentasi. Aspergillus niger bekerja 

dengan cara memecah zat pati yang terdapat dalam bahan pakan yang digunakan 

sebagai substrat menjadi gula reduktase dengan bantuan enzim α-amilase dan 

glukoamilase (Juariah et al., 2004). 

Fermentasi ampas umbi garut oleh Aspergillus niger pada dosis 0,2% 

selama 72 jam menghasilkan perubahan serat kasar dari 16,37% menjadi 10,33% 

(Abun, 2005). Fermentasi kulit ari biji kedelai dengan Aspergillus niger mampu 

menurunkan serat kasar dari 24,00% menjadi 19,62% dan meningkatkan protein 

kasar dari 21,75% menjadi 23,83% (Mairizal, 2009). Pemberian ransum dengan 

kualitas protein yang baik tentunya akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan 

perkembangan ayam kampung super. Kualitas protein ransum yang tinggi akan 

mempengaruhi asupan protein ke dalam daging sehingga asam-asam amino 

tercukupi di dalam tubuhnya, dan kandungan kadar protein dan kalsium daging 

meningkat, sedangkan kelebihan protein akan menurunkan penimbunan lemak 

tubuh. 

 

2.6. Kualitas Kimia Daging 

Daging unggas merupakan sumber protein hewani yang baik, karena 

mengandung asam amino lengkap dan merupakan sumber mineral dan vitamin B 

(Rosyidi, 2009). Daging unggas tersusun atas komponen-komponen bahan pangan 

seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral dan air. Peningkatan kualitas daging 

unggas tergantung pada jumlah nutrisi dan kecernaan pakan (Hafsah, 2003). 
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Kualitas daging ayam yang baik dapat diketahui berdasarkan komposisi kimia 

yaitu kadar protein, kada lemak dan kadar kalsium.  

 

2.6.1.   Kadar Protein Daging  

Protein merupakan salah satu komponen zat nutrisi yang terdapat dalam 

daging. Protein merupakan penyusun jaringan daging yang mempunyai peranan 

sangat besar terhadap nilai karakteristik daging (Winarso, 2013). Daging ayam 

mengandung protein antara 19-20% (Dewi, 2013). Direktorat Gizi Departemen 

Kesehatan (2010) menyatakan bahwa daging ayam memiliki kandungan protein 

sebesar 18,20-23,5%.  

Metabolisme protein berhubungan erat dengan ketersediaan protein dalam 

substrat yang berdampak pada deposisi protein untuk proses pertumbuhan 

(Suthama, 2003). Pertumbuhan berdasarkan metabolisme protein melibatkan dua 

proses yaitu sintesis (anabolis) dan pemecahan atau degradasi (katabolis).  

Hubungan antara sintesis dan degradasi merupakan dua proses yang selalu 

bertentangan disebut protein turnover (siklus tukar protein). Pada suhu lingkungan 

yang tinggi peningkatan kualitas protein dalam pakan akan mempengaruhi asupan 

protein dalam daging (Diarra, 2014 dan Sompie et al., 2015). Kartikasari et al. 

(2001) menyatakan bahwa pakan dengan kandungan protein rendah akan memiliki 

kandungan protein daging yang rendah pula. Sari et al. (2014) menyatakan bahwa 

kelebihan konsumsi protein dari ransum akan disimpan dalam bentuk energi, 

sedangkan kekurangan protein dapat menyebabkan gangguan pemeliharaan 

jaringan tubuh, pertumbuhan terganggu dan kualitas daging menurun.  
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2.6.2. Kadar Lemak Daging 

 

 

Lemak merupakan sumber energi tinggi dalam pakan unggas. Lemak 

merupakan komponen daging yang bervariasi sehingga kualitas daging banyak 

ditentukan oleh kadar lemaknya (Winarso, 2013). Lemak juga berfungsi sebagai 

cadangan energi, dimana kelebihan makanan dalam tubuh akan disimpan dalam 

bentuk lemak yang bisa dimanfaatkan sebagai cadangan energi jika diperlukan 

(Nastiti 2012). Produk daging yang dipilih oleh konsumen adalah daging yang 

kandungan lemaknya cenderung rendah. Kadar lemak daging ayam berkisar 

antara 1,32-2,64% (Dewi, 2013). Kadar lemak daging bagian dada relatif lebih 

rendah bila dibandingkan daging pada bagian paha (Pane, 2006).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi lemak karkas adalah jenis kelamin, 

umur, konsumsi pakan dan temperature (Estancia et al., 2012). Kandungan lemak 

dalam tubuh ternak diperoleh dari kelebihan energi yang dikonsumsi, ransum 

yang dikonsumsi dengan energi yang berlebihan akan disimpan dalam bentuk 

lemak sehingga semakin tinggi kandungan energi ransum maka semakin tinggi 

pula kandungan lemak dalam tubuh Nirwana (2011), hal ini terjadi sebagai akibat 

sintesis lemak dari karbohidrat (Maryuni et al., 2005).  Haro (2005) menyatakan 

bahwa lemak dalam tubuh ayam berasal dari pakan dan dihasilkan dari proses 

sintesis lemak dalam hati. Kandungan lemak mempunyai hubungan negatif 

dengan kadar protein, semakin meningkatnya kadar protein daging ayam maka 

semakin menurun kadar lemak dagingnya (Hartono et al., 2013).  
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2.6.3.   Kadar Kalsium Daging 

Kalsium merupakan salah satu unsur nutrisi penting yang terdapat dalam 

pakan ternak. Meskipun jumlah yang dibutuhkan sedikit namun mineral ini 

menjadi penting karena pada umumnya ayam tidak dapat memproduksi mineral 

sendiri. Metabolisme kalsium merupakan salah satu proses yang penting pada 

tubuh unggas, terutama pada masa produktif (Nataamijaya, 1984), selain itu 

kalsium juga memegang peranan penting dalam deposisi protein karena bertindak 

sebagai aktivator salah satu enzim yang berperan dalam deposisi protein yaitu 

enzim proteolitik dalam jaringan daging yang disebut calcium activated neutral 

protease (CANP) (Akbriani, 2013). Metabolisme kalsium memerlukan protein 

melalui mekanisme Calcium Binding Protein (CaBP) (Kismiati et al., 2012).  

Mekanisme hubungan kalsium daging dengan deposisi protein adalah 

adanya aktivitas enzim protease dalam daging.  Aktivitas CANP tergantung pada 

asupan kalsium dalam bentuk ion sebagai aktivator karena makin tinggi asupan 

kalsium, makin tinggi aktivitas CANP yang bersifat degradatif terhadap protein 

daging (Maharani et al., 2013). Ardiningsari et al. (2007) menyatakan bahwa 

aktivitas enzim CANP bertugas untuk membantu proses sintesis dan degradasi 

protein dalam tubuh sehingga dapat menjadi media pertumbuhan daging yang 

lebih baik.  

 

 

 

 


