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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Ayam Broiler 

Ayam broiler merupakan ayam ras pedaging yang dikenal sejak tahun 

1970-an dan berasal dari hasil persilangan berbagai bangsa ayam. Ayam broiler 

mampu mewujudkan tujuan peternak pada umumnya yaitu meningkatkan bobot 

semaksimal mungkin dalam waktu sesingkat mungkin sehingga biaya operasional 

dapat diminimalkan (Jayanta dan Harianto, 2011). Perubahan genetik ayam broiler 

dilakukan dengan cara memuliabiakan secara teratur bibit ayam broiler berbeda 

yang setiap jenisnya memiliki keunggulan sifat tersendiri, seperti pertumbuhan 

cepat, produksi daging bagian dada tinggi, efisiensi ransum tinggi, dan tahan 

terhadap penyakit. Sifat-sifat unggul ini akan digabungkan menjadi satu dalam 

satu galur melalui seleksi dan penyilangan. Faktor lingkungan yang paling 

berpengaruh terhadap produksi daging ayam broiler diantaranya adalah 

temperatur, ransum, air, tingkat kepadatan kandang, dan udara lingkungan 

kandang. Periode pertumbuhan ayam broiler dimulai semenjak ayam lepas dari 

alat pemanas sampai dengan ayam dijual (Fadilah, 2013). 

Unggas memberikan kontribusi penyediaan daging nasional sebanyak 

56,60%, terdiri dari 62,8% ayam broiler, 32,4% ayam kampung, dan sisanya dari 

daging ayam petelur dan itik (Yuwanta, 2004). Pemenuhan daging nasional dari 

unggas sendiri didominasi oleh ayam broiler. Populasi ayam broiler di Indonesia 

dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Data Populasi dan Produksi Daging Ayam Broiler di Indonesia 

Tahun 
Populasi 

 (ekor) 

Pertumbuhan 

populasi (%) 

Produksi 

Daging (ton) 

Pertumbuhan 

Produksi (%) 

2009 1.026.378.580 13,78 1.101.765 8,15 

2010 986.871.712 -3,85 1.214.339 10,22 

2011 1.177.990.869 19,37 1.337.911 10,18 

2012 2.643.3963.000 7,55 2.648.000 6,79 

  2013* 2.7456.443.000 3,72 2.675.000 1,01 

 

*           : Angka Sementara 

Sumber : Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2013 

 

 

Berdasarkan Tabel 4, populasi ayam broiler menurun pada tahun 2010, 

namun populasi ayam broiler dan produksi daging terus ditingkatkan dari tahun ke 

tahun. Hal ini dikarenakan ayam broiler merupakan salah satu pemenuh 

kebutuhan protein hewani masyarakat. Ayam broiler memiliki kecepatan tumbuh 

yang cepat, efisien dalam pemanfaatan ransum, ekonomis, dan menguntungkan 

(Pratikno, 2010).  

2.2.  Kebutuhan Nutrien Ayam Broiler 

Kebutuhan protein untuk hidup pokok secara praktis didefenisikan sebagai 

jumlah protein endogen ditambah dengan protein cadangan (protein reserves) 

untuk pembentukkan antibodi, enzim, hormon serta untuk mempertahankan 

jaringan bulu dan bobot badan tetap ayam broiler (Abidin, 2005). Protein yang 

dikonsumsi dipecah menjadi asam amino-asam amino dan diserap tubuh, 

kemudian disusun kembali menjadi protein jaringan dengan protein kandungan 

asam amino-asam amino yang berbeda dengan kandungan protein ransum yang 

dikonsumsi (Suprijatna et al., 2008). 
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Ransum ayam broiler sendiri dibedakan menjadi 2 sesuai dengan fase 

pertumbuhan ayam broiler yaitu fase starter dan fase finisher. Hal ini dijelaskan 

lebih lanjut oleh Suprijatna et al. (2008) bahwa ransum starter diberikan pada 

ayam berumur 0 – 3 minggu, sedangkan ransum finisher diberikan pada saat ayam 

berumur 4 minggu sampai dengan ayam siap dipanen. Kebutuhan nutrien unggas 

sendiri tergantung dari beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah 

bangsa, umur, jenis kelamin, besar tubuh, periode produksi, kualitas ransum, 

bentuk dan cara pemberian ransum, temperatur lingkungan pemeliharaan, 

kesehatan, dan tingkah laku ternak. Ayam yang dipelihara di iklim tropis, 

cenderung mengalami penurunan konsumsi ransum, sehingga kebutuhan nutrien 

harus ditingkatkan agar mampu memenuhi kebutuhan nutrien untuk kebutuhan 

hidup dan produksi (Sukamto, 2012). 

Pertumbuhan ayam broiler dapat digambarkan dengan kurva sigmoid, 

yaitu mula-mula lambat, kemudian naik cepat menuju puncak, dan mengalami 

penurunan perlahan. Saat pertumbuhan naik, ternak membutuhkan protein yang 

cukup banyak sampai mencapai puncak pertumbuhan. Setelah itu pertumbuhan 

menurun, pertumbuhan yang terjadi hanya bertambahnya lemak yang berarti ayam 

broiler sudah memasuki masa akhir dengan kemampuan mengkonsumsi ransum 

lebih banyak, sehingga kebutuhan protein harus dikurangi agar lebih ekonomis. 

Pertumbuhan yang sangat cepat pada broiler tidak akan tampak apabila tidak 

diimbangi dengan ransum yang mengandung protein dan asam amino seimbang 

sesuai kebutuhan ayam broiler. Kebutuhan asam amino untuk ayam broiler 

menurut Nasional Research Council (1994) dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Kebutuhan Protein dan Asam Amino Ayam Broiler 

Nutrien 
Umur 

0 – 3 minggu 3 – 6 minggu 

 --------------------- % -------------------- 

Protein Kasar (PK) 23,00 20,00 

Arginin 1,25 1,10 

Glisin + Serin 1,25 1,14 

Histidin 0,35 0,32 

Isoleusin 0,80 0,73 

Leusin 1,20 1,09 

Lisin 1,10 1,00 

Methionin 0,50 0,38 

Methionin + Sistin 0,90 0,72 

Phenilalanin 0,72 0,65 

Prolin Triptopan 1,34 1,22 

Valin 0,60 0,55 

 

Sumber : National Research Council (1994) 

Protein merupakan nutrien yang mengandung nitrogen dan keberadaannya 

dalam ransum adalah sebagai komponen protoplasma aktif dalam sel hidup. 

Fungsi protein yang utama dalam tubuh adalah pertumbuhan bagi sel dan 

jaringan, memperbaiki jaringan yang mengalami kerusakan, bahan metabolisme 

penghasil energi, dan bahan baku pembentukan enzim dan hormon. Kebutuhan 

protein per hari pada ayam yang sedang tumbuh dapat dibagi menjadi 3, yaitu 

protein untuk hidup pokok, protein untuk pertumbuhan jaringan, dan protein 

untuk pertumbuhan bulu (Sukamto, 2012). Penggunaan bahan-bahan sumber 

protein dalam ransum menjadi lebih rendah jika kebutuhan protein kurang dari 

20% (Amrullah, 2003). 

Ensminger et al. (1990) mengemukakan pada umumnya ayam 

mengkonsumsi air minum dua kali dari bobot ransum yang dikonsumsi. Konsumsi 

air minum juga akan meningkatkan pada saat ayam pada temperatur lingkungan 
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yang tinggi. Menurut NRC (1994) konsumsi air minum bertambah sekitar 7% 

setiap peningkatan suhu 1
0
C diatas suhu 21

0
C. 

2.3.  Performa Ayam Broiler 

Rose (1997) menyatakan bahwa pertambahan bobot badan ayam 

berlangsung sesuai dengan kondisi fisiologis ayam, yaitu bobot badan ayam akan 

berubah ke arah bobot badan dewasa. Perubahan bobot badan membentuk kurva 

sigmoid yaitu meningkat perlahan-lahan kemudian cepat dan perlahan lagi atau 

berhenti. Penelitian  Santoso (2002) menyatakan secara garis besar, terdapat dua 

faktor yang mempengaruhi kecepatan pertumbuhan, yaitu interaksi antara faktor 

genetik dan faktor lingkungan. Konsumsi ransum merupakan salah satu fakor 

dalam proses pertambahan bobot badan. Konsumsi ransum sebagai gambaran 

asupan ransum yang dimakan oleh ternak, sehingga konsumsi ransum yang sesuai 

memberikan asupan nutrien yang dibutuhkan oleh ternak untuk proses 

pertambahan bobot badan (Kurniagung et al., 2012).  

Konversi ransum adalah perbandingan antara jumlah ransum yang 

dihabiskan dengan kenaikan bobot badan pada periode waktu dan satuan berat 

yang sama (Yuwanta, 2004). Konversi ransum merupakan perbandingan antara 

jumlah ransum yang dikonsumsi dengan  pertumbuhan bobot badan ternak. Angka 

konversi ransum yang kecil menandakan bahwa jumlah ransum yang digunakan 

untuk menghasilkan satu kilogram daging semakin sedikit (Kartasudjana dan 

Suprijatna, 2006).  Nilai konversi ransum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara 

lain genetik, tipe ransum yang digunakan, feed additive yang digunakan dalam 
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ransum, manajemen pemeliharaan, dan suhu lingkungan (James, 2004). Jumlah 

ransum yang digunakan mempengaruhi perhitungan konversi ransum. Semakin 

tinggi nilainya berarti semakin boros ransum yang digunakan (Fadilah et al., 

2007). Standar performa mingguan ayam broiler tipe MB-202 dapat dilihat pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Standar Performa Mingguan pada Ayam Broiler Tipe MB-202 

Umur 

(minggu) 

Rata-rata Bobot Badan 

(g/ekor) 

Konsumsi Ransum 

(g/ekor) 

Konversi 

Ransum 

DOC 40 - - 

1 200 180 0,900 

2 500 550 1,100 

3 960 1.180 1,229 

4 1.550 2.180 1,406 

5 2.350 3.670 1,562 

 

Sumber : Japfa Comfeed Indonesia (2012) 

Penambahan tepung daun katuk sebesar 1% di dalam ransum ayam broiler 

strain SR-707 dengan lama pemeliharaan 22 – 42 hari mampu menurunkan 

konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, dan konversi ransum ayam broiler. 

Hal ini diduga disebabkan karena aktivitas zat antinutrien yang terkandung dalam 

daun katuk, yaitu tanin dan saponin yang menurunkan selera makan ayam dan 

mengikat protein dalam alat pencernaan (Mide, 2008). 

2.4.  Daun Katuk (Sauropus androgynus) 

Tanaman katuk (Sauropus androgynus) merupakan tanaman perdu dengan 

ketinggian antara 2 – 3,5 meter, tumbuh tersebar di seluruh Asia Tenggara. 

Tanaman katuk (Sauropus androgynus) merupakan tanaman yang termasuk dalam 
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famili Euphorbiaceae (Puspaningtyas et al., 1997 yang dikutip oleh Yustendi dan 

Rachmadi, 2013). Penyebaran katuk di Indonesia banyak dijumpai di Jawa 

(Banyuwangi, Pekalongan, Rembang, Semarang, Purwokerto, Kediri, Pasuruan, 

Surakarta, Bogor, Situbondo, Malang, Jepara, Tulung Agung, Madiun, P. Bawean, 

dan Madura), Sumatra, Kalimantan, Kepulauan Sunda, dan Moluccas. Katuk 

merupakan tanaman yang setiap saat dapat dipetik, tidak tergantung musim dan 

dapat dipanen lebih dari berpuluh kali selama bertahun-tahun. Tanaman ini mudah 

ditanam, tahan gulma, dan menghasilkan daun yang banyak dalam waktu yang 

relatif singkat (Hieronimus, 2003 yang dikutip oleh Wiradimadja et al., 2010). 

Pemanenan dapat dilakukan setelah 30 – 35 hari, dengan hasil yang diperoleh 

sebanyak 150 – 300 kg setiap luas tanah 400 m
2
 (Rahayu dan Limantara, 2005). 

Daun katuk dapat dilihat pada Ilustrasi 1. 

  

Ilustrasi 1. Daun Katuk (Sauropus androgynus) 

Sumber : akusehat.wordpress.com 

Katuk (Sauropus androgynus) merupakan tanaman obat-obatan tradisional 

yang berperan sebagai antibakteri, selain itu daun katuk mengandung beta karoten 

sebagai zat aktif yang mempengaruhi warna karkas. Daun katuk merupakan daun 
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tunggal, karena hanya helaian dan tangkai daun saja, mudah didapat dan sudah 

digunakan berbagai bahan makanan antara lain pewarna hijau pada ketan dan lain-

lain. Daun katuk mengandung klorofil yang cukup tinggi, daun tua mengandung 

klorofil sebanyak 65,8 spa d/mm
2
, daun muda 41,6 spa d/mm

2
 dapat digunakan 

sebagai pewarna alami untuk makanan, daun katuk memberi warna hijau dan 

tidak berbahaya (Rahayu dan Limantara, 2005). 

Agustal et al. (1997) mengemukakan senyawa fitokimia yang terkandung 

dalam daun katuk diantaranya adalah monometil suksinat, cis 2-metil 

siklopentanol asetat, asam benzoat, asam fenil malonat, 2-pirolidinon, dan metil 

piroglutamat. Malik (1997) yang dikutip oleh Subekti et al. (2008) menambahkan 

bahwa tanaman ini juga mengandung minyak atsiri, sterol, saponin, flavonoid, 

asam-asam organik, asam-asam amino, alkaloid, dan tanin. Santoso (2000) juga 

memperkuat pernyataan sebelumnya bahwa beberapa senyawa fitokimia yang 

terkandung di dalam daun katuk adalah saponin, flavonoid, dan tanin.  

Saponin terbukti bersifat antikarsinogenik, antimikroba, dan meningkatkan 

sistem imunitas. Pemanfaatan kombinasi senyawa fitokimia dalam tubuh akan 

menghasilkan enzim-enzim penangkal racun, merangsang sistem kekebalan, 

meningkatkan metabolisme, pengenceran dan pengikatan zat karsinogen dalam 

usus, antibakteri, dan antioksidan (Karyadi, l997 yang dikutip oleh Mide, 2008), 

hal tersebut berdampak pada peningkatan pertumbuhan ayam. Saponin telah lama 

dikenal dapat melisiskan membran sel. Aktivitas ini dipercaya merupakan akibat 

dari aktivitas aglycone terhadap sterol (terutama kolesterol) membran sel yang 

menghasilkan kompleks tidak larut air. Saponin juga terbukti mengubah fluiditas 
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membran sehingga mengganggu aktivitas enzimatik membran sel dan transpor ion 

yang melewati membran sel. Sedangkan, tanin mempunyai kemampuan sebagai 

zat antibakteri dengan cara mempresipitasi protein, karena diduga tanin 

mempunyai efek yang sama dengan senyawa fenolik (Masduki, 1996). Efek 

antibakteri tanin antara lain melalui reaksi dengan membran sel, inaktivasi enzim, 

dan destruksi atau inaktivasi fungsi materi genetik (Ajizah, 2004). 

Daun katuk mengandung zat-zat antinutrien seperti tanin, saponin, alkaloid, 

dan flavonoid. Level tanin yang optimum perlu diperhatikan untuk mencegah 

terjadinya respon pertumbuhan yang buruk. Saponin dalam katuk dapat 

menurunkan permeabilitas membran sel mukosa sehingga mempengaruhi transpor 

aktif nutrien. Saponin mengakibatkan enzim-enzim yang terdapat dalam membran 

sel mukosa usus kehilangan aktivitasnya dalam membantu uptake komponen 

nutrien ke dalam usus. Suprayogi (2000) menyatakan bahwa penggunaan daun 

katuk menunjukkan efek yang cukup mengganggu yaitu penghambatan absorpsi 

kalsium di saluran pencernaan dan gangguan pada pernafasan.  

Daun katuk mengandung alpha-tocopherol yang tinggi, bahkan tertinggi 

dibandingkan dengan tanaman tropis lain yang dapat dikonsumsi (Subekti et al., 

2008). Ditambahkan oleh Ching dan Mohamed (2001) bahwa kandungan alpha-

tocopherol dari Sauropus androgynus sebesar 426 mg/kg dan mengandung asam 

askorbat sejumlah 244 mg/100 g kering. Kandungan nutrien daun katuk per 100 g 

adalah kalori 59 kal., protein 4,8 g, lemak 1 g, karbohidrat 11 g, kalsium 204 mg, 

fosfor 83 mg, besi 2,7 mg, vitamin A 10370 SI, vitamin B1 0,1 mg, vitamin C 239 

mg. Air 81 g (40%).  Kumai et al. (1994), membuktikan bahwa kandungan 
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papaverin dalam daun katuk cenderung dapat menurunkan kecernaan lemak kasar. 

Hal ini karena adanya suatu efek penghambatan dari papaverin terhadap sintesis 

cairan empedu sehingga sekresi cairan empedu menurun, dan akhirnya dapat 

menurunkan kecernaan lemak kasar. Walaupun diduga dalam daun katuk 

terkandung zat aktif sejenis alkaloid papaverin, ternyata pengaruhnya sangat kecil 

karena sekitar 90% dari komponen tersebut menjadi non aktif pada sirkulasi 

dalam hati. Wiradimajda et al. (2010) menambahkan bahwa daun katuk tidak 

mempunyai efek racun pada ternak, selain itu juga ditemukan senyawa kimia 

alkaloid papaverin (PPV)  yang mengurangi menurunnya kecernaan lemak kasar, 

sehingga komponen lemak dan derivatnya serta trigliserida diduga akan menurun. 

Analisis dengan kromatografi gas dan spektrometri massa, ekstrak daun 

katuk mengandung monometyl succinate, cyclopentonal acetat, asam benzoat, 

asam fenil malonate, 2-pyrolidinon dan metyl pyroglutamate (Lucia et al., 1997 

yang dikutip oleh Sa’aroni et al., 2004). Suprayogi (2000) menggunakan pelarut 

semipolar etil asetat dan menemukan senyawa-senyawa yang bersifat antioksidan 

kuat yaitu 3-O-β-Dglucosyl-kaempferol, 3-O-β-D-glocosyl-7-O-α-Lrhamnosyl-

kaempferol,  dan kaempferol. Berdasarkan penelitian Subekti et al. (2006) kadar 

fitosterol pada daun katuk segar adalah 466 mg/100 g dan lebih tinggi 

dibandingkan dengan jenis sayuran lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa daun 

katuk dapat menjadi sumber fitosterol. Menurut Suprayogi (2002) fitosterol 

memiliki efek hormonal dari kandungan kimia sterol yang bersifat estrogenik 

sehingga mampu meningkatkan produksi ASI. Nugraha (2008) membuktikan 

bahwa daun katuk kaya akan klorofil, yaitu 8% dari berat kering paling banyak 
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diantara jenis tanaman lain. Daun katuk dapat meningkatkan efesiensi 

metabolisme zat-zat gizi karena kaya akan mineral dan mengandung 6 senyawa 

sekunder utama yaitu, monometyl succinate, cis-2-metyl cyclopentonal asetat, 

asam benzoat, asam fenil malonat, 2-pyrolidion dan metyl pyroglutamte, β-karotin 

(Agustal et al., 1997). 

Daun katuk mengandung senyawa flavonoid (Andari, 2010). Dari hasil 

skrining pendahuluan terhadap ekstrak metanol dari daun katuk bahwa di dalam 

daun katuk mengandung senyawa flavonoid. Hasil analisis Spektrum ultraviolet 

visible (UV-Visibel) flavonoid dari daun katuk dalam pelarut methanol 

memberikan serapan maksimal pada panjang gelombang 292 nm yang 

menunjukkan flavonoid ini adalah flavonoid jenis flavanon (Zuhra et al., 2008). 

Flavonoid diketahui telah disintesis oleh tanaman dalam responsnya terhadap 

infeksi mikroba. Aktivitas tersebut kemungkinan disebabkan oleh kemampuannya 

untuk membentuk kompleks dengan dinding sel. Flavonoid yang bersifat lipofilik 

mungkin juga akan merusak membran mikroba (Melderen, 2002). 

Pemberian ransum mengandung tanin sebesar 0,33% tidak berbahaya 

untuk unggas, tetapi apabila kadar tanin dalam ransum mencapai 0,5% atau lebih, 

hal ini akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan, dikhawatirkan 

pengaruhnya dapat menurunkan pertumbuhan (Widodo, 2002 dalam Mide, 2008). 

Penggunaan zat-zat antinutrien ini harus pada batasan agar memberikan efek 

positif. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Aan (2011) bahwa pada kondisi 

tertentu flavonoid bersama dengan asam askorbat memiliki aktivitas fungsional 
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yang mendukung pertumbuhan, namun keracunan flavonoid secara farmakologis 

pada sisi yang lain juga dapat menurunkan penampilan ternak.  

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa penambahan daun katuk dalam 

ransum unggas menujukkan hasil yang sangat memuaskan. Subekti (2007) 

menunjukkan bahwa pemberian tepung daun katuk sebesar 6% dan 9% dapat 

meningkatkan konsumsi ransum ayam lokal. Selain itu pemberian tepung daun 

katuk dan tepung ekstrak daun katuk dalam ransum puyuh menunjukkan pengaruh 

yang positif terhadap peningkatan sistem reproduksi yang terlihat dari 

peningkatan perkembangan organ reproduksi, kualitas telur, percepatan umur 

dewasa kelamin, peningkatan fertilitas, dan daya tetas telur (Subekti et al. 2007). 

Hasil penelitian pada broiler menunjukkan bahwa pemberian ekstrak daun katuk 

mampu meningkatkan warna kuning pada kulit broiler (Santoso et al., 2001). Hal 

ini disebabkan daun katuk kaya akan beta karoten. Sifat antibakteri ekstrak daun 

katuk diharapkan mampu menekan mikrobia patogen terutama Salmonella. 

Santoso dan Sartini (2001) menemukan suplementasi ekstrak daun katuk 18 g/kg 

ransum dapat menurunkan lemak dan Salmonella sp. dan Escherichia coli dalam 

daging broiler. 

 


