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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Ayam Broiler  

Ayam broiler adalah ayam jantan atau betina yang umumnya dipanen pada 

umur 5-6 minggu dengan tujuan sebagai penghasil daging (Kartasudjana dan 

Suprijatna, 2006). Suprijatna et al. (2005) menyatakan bahwa pertumbuhan ayam 

broiler relatif cepat, dada lebar disertai timbunan daging yang baik, dan warna 

bulu yang biasanya berwarna putih. Ayam pedaging merupakan jenis ayam yang 

efisien dalam menghasilkan daging atau dapat dikatakan berpotensi besar untuk 

tumbuh cepat dan efisien dalam mengubah pakan menjadi daging.  

Ciri - ciri ayam broiler antara lain ukuran badan relatif besar, padat, 

kompak, berdaging penuh, produksi telur rendah, bergerak lamban dan tenang 

serta lambat dewasa kelamin. Ayam broiler memiliki karakteristik ekonomis 

dengan ciri khas pertumbuhan yang cepat sebagai penghasil daging, konversi 

ransum rendah, siap potong pada umur kurang dari 8 minggu serta menghasilkan 

daging yang berlemak (Sudaryani dan Santosa, 2002). Menurut Amrullah (2004), 

ayam pedaging mampu menghasilkan bobot badan 1,5-1,9 kg/ ekor pada usia 5-6 

minggu.  

Jenis strain ayam ras pedaging yang banyak beredar di pasaran adalah 

Super 77, Tegel 70, ISA, Kim cross, Hyline, Vdett, Missouri, Hubbard, Shaver 

Starbro, Pilch, Yabro, Goto, Arbor arcres, Tatum, Hybro, Cornish, Brahma, 

Langshans, Hypeco-Broiler, Ross, Euribrid, A. A 70, H&N, Sussex, Bromo, CP 
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707 dan Lohman 202 (Fadilah, 2003).  Jenis strain ayam broiler yang akan dipakai 

dalam penelitian adalah Lohman 202 yang diberi nama strain New Lohman MB 

202. Ayam dengan strain Lohman MB 202 mempunyai ciri-ciri fisik antara lain 

bulu berwarna putih kekuningan, jengger tunggal dan kaki berwarna kuning.  

Ayam strain ini memiliki kemampuan pertumbuhan yang cukup baik dan cukup 

cepat terbukti bahwa pencapaian berat rata-rata umur sekitar 4-5 minggu dengan 

bobot badan antara 1,2-1,9 kg/ekor.  Ayam strain Lohman MB 202 juga memiliki 

kelebihan yaitu memilki nafsu makan yang cukup baik. Hal tersebut menunjang 

pertumbuhan yang baik, dan pencapaian bobot badan yang tinggi akan didapatkan 

dalam waktu yang singkat (Rasyaf, 2004). 

 

2.2. Ransum dan Kebutuhan Nutrisi Ayam Broiler 

 
Ransum adalah campuran berbagai bahan pakan yang diberikan kepada 

ternak untuk memenuhi kebutuhan selama 24 jam baik diberikan sekaligus 

maupun sebagian (Lubis, 1992). Ransum ayam broiler harus mengandung 

sejumlah unsur nutrisi yang meliputi protein dengan asam amino penyusunnya, 

karbohidrat dan lemak sebagai sumber energi, vitamin, mineral dan air yang 

cukup.  

Ransum yang digunakan pada periode starter mengandung protein 23% 

dan energi metabolis (EM) 3.200 kkal/kg, sedangkan pada periode finisher 

mengandung protein 20% dan EM 3.200 kkal/kg (NRC, 1994). Pemberian lemak 

dalam ransum sedikit, yaitu sekitar 4-7% (Wahju, 2004). Menurut Tillman et al. 

(1998) kebutuhan SK pada ayam broiler periode starter 2-5% dan periode finisher 
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4-5%. Kebutuhan kalsium (Ca) untuk ayam broiler adalah 0,7-0,9% sedangkan 

fosfor (P) 0,7-0,9% (NRC, 1994).  

Energi adalah sumber tenaga untuk aktivitas dan proses produksi dalam 

tubuh ternak (Anggorodi, 1994). Sumber energi diperoleh dari karbohidrat, lemak 

dan protein dalam ransum. Karbohidrat dan lemak merupakan nutrien yang praktis 

dan efisien, sedangkan protein apabila dipakai sebagai sumber energi 

mengakibatkan kerugian karena harga bahan pakan sumber protein yang mahal 

dan membutuhkan energi yang besar untuk memecah protein (Wahju, 2004). 

Energi yang tinggi dalam ransum akan menurunkan konsumsi, sehingga timbul 

defisiensi protein, asam-asam amino, mineral dan vitamin. Ternak yang 

kekurangan energi, maka cadangan energi dalam tubuh akan digunakan.  

Glikogen yang disimpan dalam tubuh akan dibongkar, selanjutnya cadangan 

lemak akan dihabiskan, apabila masih kurang maka protein digunakan untuk 

mempertahankan kadar gula darah dan untuk membantu fungsi-fungsi vital 

lainnya (Wahju, 2004). 

Kebutuhan protein untuk ayam yang sedang bertumbuh relatif lebih tinggi 

karena untuk memenuhi tiga macam kebutuhan yaitu untuk hidup pokok, 

pertumbuhan jaringan, dan pertumbuhan bulu (Wahju, 2004). Protein berfungsi 

untuk memproduksi enzim-enzim tertentu, hormon dan antibodi (Rasyaf, 2004). 

Ayam fase finisher membutuhkan protein yang lebih rendah dibandingkan dengan 

ayam fase starter (Amrullah, 2004). Komposisi asam amino dalam protein yang 

semakin lengkap, maka kualitas ransum semakin baik (Rasyaf, 2004).  
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Kelebihan asam amino dapat digunakan untuk energi melalui proses 

deaminasi yang memisahkan nitrogen dari molekulnya, setelah itu nitrogen 

dikeluarkan oleh ginjal umumnya dalam bentuk asam urat (Anggorodi, 1994). 

Asam amino dibagi dalam dua golongan yaitu asam amino yang tidak dapat 

disintesis dalam tubuh dan harus diperoleh dari pakan sumber protein (asam 

amino esensial) dan asam amino yang dapat dibuat dalam tubuh (asam amino non 

esensial). Asam-asam amino esensial bagi unggas berjumlah 13 yaitu: arginin, 

lisin, histidin, leusin, isoleusin, valin, metionin, treonin, triptofan, fenilalanin yang 

tidak dapat disintesis dalam tubuh ayam serta tirosin, sistin dan hidroksilisin yang 

disintesa dalam media terbatas (Wahju, 2004). Asam amino non esensial antara 

lain asam apartat, glisin, alanin, serin (Poedjiadi, 2009). 

Penggunaan SK dalam ransum ayam perlu dibatasi karena makin tinggi 

kandungan SK maka makin rendah daya cernanya. Serat kasar dalam ransum 

ayam adalah sebesar 3-5% (NRC, 1994). Kadar SK yang tinggi menurunkan nilai 

cerna dari bahan pakan, sehingga dapat menyebabkan menurunnya pertambahan 

bobot badan ternak. Kecernaan SK tergantung dari jenis alat pencernaan dan 

mikroorganisme yang terdapat dalam alat pencernaan yang dimiliki oleh ternak 

(Anggorodi, 1994).  

Lipida adalah senyawa organik yang terdapat di dalam mahluk hidup yang 

tidak larut di dalam air tetapi larut di dalam pelarut nonpolar seperti heksan, 

dietileter. Lemak adalah triester asam lemak dan gliserol. Asam lemak esensial 

dapat dikelompokkan yaitu palmitoleat, oleat, linoleat, linolenat, dan arakidonat 

(Widodo, 2004). Proses metabolisme nutrien tidak lepas dari ketersediaan mineral 
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dalam ransum, baik mineral makro maupun mineral mikro. Mineral dibutuhkan 

bagi kelangsungan hidup ternak walaupun dengan jumlah yang sedikit. Ransum 

ternak unggas perlu mengandung mineral dalam jumlah yang cukup terutama 

kalsium dan fosfor, karena 70-80% mineral tubuh terdiridari kalsium dan fosfor 

(Wahju, 2004). Kalsium dan fosfor berfungsi dalam pembentukan tulang, 

komponen asam nukleat, keseimbangan asam-basa, koordinasi otot, metabolisme 

jaringan syaraf, dan terlibat dalam metabolisme karbohidrat, lemak dan protein. 

Kandungan kalsium dan fosfor yang tidak tepat dapat mempengaruhi 

penyerapannya (Rasyaf, 2004). Kekurangan mineral dapat berdampak pada 

penurunan pertumbuhan, aktivitas serta penurunan konsumsi (Rizal, 2006). 

Kebutuhan nutrisi ayam broiler pada fase starter sampai finisher dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.  Kebutuhan Nutrisi Ayam Broiler  

KebutuhanNutrisi Satuan Starter Finisher 

Protein Kasar % 23 20 

Lemak Kasar % 4-5 3-4 

Serat Kasar % 3-5 3-5 

Kalsium % 1 0,9 

Phospor 

EM 

Lisin 
Metionin 

% 

Kkal/kg 

% 
% 

0,45 

3.200 

1,2 
0,50 

0,4 

3.200 

1,2 
0,38 

Sumber: Nation Research Council (1994). 

2.3. Konsumsi Ransum 

Konsumsi ransum adalah jumlah yang dikonsumsi oleh ternak dalam 

jangka waktu tertentu. Konsumsi ransum terus meningkat seiring dengan 
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pertambahan kebutuhan nutrien untuk kebutuhan hidup pokok dan pertumbuhan. 

Menurut Anggorodi (1994), peningkatan energi metabolisme dalam ransum 

mengurangi konsumsi ransum pada unggas. Konsumsi ransum merupakan 

kegiatan masuknya sejumlah nutrien yang ada di dalam ransum untuk memenuhi 

kebutuhan nutrien ternak tersebut. Konsumsi ransum pada ayam secara biologis 

digunakan untuk kepentingan hidupnya, kebutuhan energi, untuk fungsi-fungsi 

fisiologis tubuh dan memperlancar reaksi-reaksi sintesis dari tubuh. Hal ini 

menunjukkan bahwa ternak ayam dapat mengkonsumsi ransumnya terutama 

diperlukan untuk pertumbuhan ternak tersebut (Wahju, 2004).  

Konsumsi ransum ternak dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain 

umur, palatabilitas ransum, aktifitas ternak, energi ransum dan tingkat protein. 

Ransum dengan palatabilitas yang tinggi akan dikonsumsi lebih banyak dan 

sebaliknya (Cahyono, 2001). Palatabilitas dipengaruhi oleh bau, rasa, tekstur dan 

warna pakan. Semakin tinggi energi dalam ransum, semakin rendah konsumsi 

ransum tersebut, sehingga tingkat protein dalam ransum juga harus disesuaikan 

untuk memenuhi kebutuhan ternak (Rasyaf, 2004). Tingkat protein yang tidak 

seimbang akan mengakibatkan perubahan pola komposisi atau imbangan antar 

asam amino darah yang akhirnya berakibat pada penurunan selera makan dan 

konsumsi ransum yang rendah. Ternak yang memiliki aktivitas tinggi 

membutuhkan energi lebih banyak sehingga konsumsi ransum akan meningkat.  

Konsumsi ransum juga ditentukan oleh kualitas dan kuantitas dari ransum 

yang diberikan serta pengolahannya. Ransum yang diberikan pada ternak harus 

disesuaikan dengan umur dan berdasarkan atas kebutuhan, hal ini bertujuan selain 
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untuk mengefisienkan jumlah ransum pada ternak juga untuk mengetahui sejauh 

mana pertambahan bobot badan yang dicapai (Anggorodi, 1994). Konsumsi 

ransum tiap individu ternak dipengaruhi densitas dalam kandang yang akan 

menimbulkan daya saing ternak untuk memperolehnya (Suprijatna et.al., 2005). 

 

2.4. Biji Alpukat 

Tumbuhan alpukat yang berkembang di Indonesia berasal dari Amerika 

Tengah sekitar abad ke- 18. Tumbuhan ini memiliki tinggi lebih dari 20 meter. Di 

Indonesia tumbuhan alpukat tumbuh di dataran tinggi dengan ketinggian 1.500 m 

atau lebih, dengan iklim merata sepanjang tahun dan daerah beriklim kering 

(Bagakalie, 1997). Buah alpukat memiliki daging buah berwarna kuning atau 

kuning kehijauan, tidak amis namun beraroma. Buah ini mengandung asam 

amino, kalsium, fosfor, besi belerang dan vitamin A, B, C (Indriani, 1992). 

Jumlah produksi buah alpukat tahun 2012 sebesar 294.200 ton (BPS, 2013). Biji 

alpukat yang merupakan limbah dari buah alpukat adalah bahan alternatif yang 

dapat dimanfaatkan sebagai pakan sebagai sumber energi. Biji alpukat 

mengandung PK 10,40%, LK 5,81%, SK 6,11%, Ca 0,70%, P 0,21% dan ME 

3570 kkal/kg, walaupun kandungan PK dan ME biji alpukat lebih tinggi 

dibandingkan jagung (8,70% dan 3370 kkal/kg) namun pemakaiannya harus 

dibatasi karena mengandung zat anti nutrisi atau tannin sebesar 1,02% (Nelwida, 

2009).  

Ekstrak etanol biji buah alpukat mengandung senyawa polifenol, tannin, 

flavonoid, triterpenoid, kuinon, monoterpenoid dan seskuiterpenoid, sedangkan 
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saponin hanya terdeteksi dalam ekstrak (Zuhrotun, 2007). Senyawa polifenol pada 

tanaman yang berhubungan dengan aktivitas metabolisme hewan dapat berupa 

bentuk antrakinon. Antrakinon merupakan senyawa polifenol yang bersifat anti 

bakteri. Antrakinon sangat beragam seperti aloin, antrasin, barbaloin, aloemoden 

(pada lidah buaya) dan morindon (pada mengkudu). Senyawa ini bersifat anti 

bakteri dan antifungi (Surono et al., 2000). Pemberian saponin dapat 

meningkatkan permeabilitas dinding sel pada usus, meningkatkan penyerapan zat 

makanan sehingga nilai konversi ransum yang dihasilkan lebih baik (Johnson et 

al., 1986). Saponin pada kadar yang rendah dapat meningkatkan transportasi zat 

nutrisi antar sel, tetapi pada kadar yang tinggi dapat membunuh sel, saponin pada 

kadar 0,25% dapat menurunkan populasi E. coli lebih dari 25% (Sen et al.,1998). 

Flavonoid berfungsi untuk menghalangi oksidasi sel sehingga meminimalisir 

kerusakan sel dengan cara melepas atom hidrogen dari gugus hidroksil sedangkan 

saponin berfungsi sebagai penghambat absorbsi lemak dan mempercepat 

metabolisme lemak. Flavonoid juga berfungsi meningkatkan relaksasi usus halus 

serta meningkatkan sekresi enzim pencernaan sesehingga proses pencernaan 

maupun penyerapan nutrisi menjadi lebih efisien (Artanto, 2013).  

 

2.5. Tannin dan Pengaruhnya terhadap Kecernaan 

Tannin merupakan suatu serbuk putih amorf yang dapat larut dalam air 

sebagai koloidal, sedikit larut dalam alkohol dan tidak larut dalam ether. Tannin 

termasuk dalam senyawa pholiphenol dan hasil oksidasinya dapat berinteraksi 

dengan protein. Tannin dibagi menjadi dua berdasarkan struktur penyusunnya 
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yaitu: 1) Tannin yang dihidrolisis (hydrolizable tannins) dan 2) Tannin yang tidak 

dapat dihidrolisis yang dibentuk kondensasi dari hidroksi flavans dan disebut 

tannin kental (condenced tannins). Tannin memiliki efek negatif terhadap 

pencernaan terutama pencernaan protein. Tannin menghambat kerja enzim 

pencernaan dan mempunyai kemampuan untuk mengikat protein di intestinum 

(Widodo, 2004). Tannin juga menyebabkan retensi nitrogen tertekan dan 

mengakibatkan penurunan daya cerna asam amino dan penurunan absorpsi protein 

(Widodo, 2004). Hal ini akan membuat kecernaan dan ketersediaan protein 

menurun, karena banyak protein yang tidak dapat dicerna dan dikeluarkan 

bersama kotoran karena tidak diserap tubuh.  

Menurut Mahfudz et al. (2009), protein diikat oleh tannin sehingga 

menyebabkan semakin sedikit protein yang dimanfaatkan untuk pertumbuhan. 

Penurunan konsumsi protein menyebabkan pertambahan bobot badan yang 

rendah, karena kebutuhan protein digunakan terutama untuk pertumbuhan dan 

produksi (Suprijatna et al., 2005). Tannin yang terdapat dalam ransum akan 

menurunkan konsumsi. Penurunan konsumsi ransum disebabkan karena 

kandungan tannin yang menghambat kerja enzim pencernaan (Widodo, 2004). Hal 

ini sesuai penelitian Laihad (2000) menunjukkan bahwa penambahan teh hijau 1% 

dalam ransum ayam broiler menurunkan konsumsi ransum. Menurut Wiryawan 

(1999) bahwa perendaman daun kaliandra dengan menggunakan larutan Ca(OH)2 

2% selama 30 menit mampu menurunkan kandungan tanin sebesar 48%. 

Berdasarkan penelitian Widowati et al. (2010) menunjukan hasil bahwa kadar 

tannin biji sorghum dapat diturunkan sampai 93% dengan perebusan. 
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2.6. Kecernaan Nutrien 

Kecernaan merupakan selisih antara nutrien yang terkandung dalam 

ransum yang dikonsumsi dikurangi dengan nutrien yang dikeluarkan dalam feses 

(Anggorodi, 1994). Kecernaan dinyatakan dalam persen dan biasanya dinyatakan 

berdasarkan bahan kering. Kecernaan adalah selisih antara nutrien yang 

dikandung dalam bahan pakan yang dikonsumsi dengan nutrien yang ada dalam 

feses (Tilman et al., 1991). Pengukuran kecernaan adalah suatu usaha untuk 

menentukan jumlah nutrien dari bahan pakan yang diserap dalam saluran 

pencernaan (Anggorodi, 1994). Faktor yang mempengaruhi kecernaaan meliputi: 

1) komposisi bahan pakan; 2) bentuk fisik ransum; 3) penyiapan/ perlakuan 

pakan; 4) komposisi ransum; 5) jumlah pakan; 6) suhu dan laju digesta serta 

faktor yang berasal dari ternak.  

Prinsip pengukuran kecernaan pada ternak dapat dilakukan dengan metode 

indikator atau total koleksi (Tillman et al.,1998). Manfaat pengukuran kecernaan 

dengan metode total koleksi yaitu banyak materi yang bisa diuji dalam waktu 

relatif singkat dengan sedikit ayam dan ayam bisa digunakan lebih dari satu kali 

pengukuran. Metode ini mudah dilakukan dan ayam tidak perlu dimatikan karena 

tidak perlu metode pembedahan (Kim, 2010). Kelemahan metode total koleksi 

yaitu ekskreta tidak hanya mengandung asam amino dari feses tetapi juga dari 

urine, sehingga pengukuran kecernaan tercampur dengan hasil metabolisme, 

namun beberapa peneliti menyatakan bahwa ekskresi asam amino dari ginjal 

dapat diabaikan karena jumlahnya kecil sehingga tidak mempengaruhi nilai 

kecernaan asam amino (Ravindran dan Bryden, 1999). Pengukuran kecernaan 
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dengan metode total koleksi ekskreta mengabaikan pengaruh mikroorganisme 

saluran pencernaan belakang terhadap pemanfaatan protein dan kontribusi protein 

mikrobial terhadap profil dan konsentrasi asam amino dalam feses. Sumber galat 

ini dapat diantisipasi dengan metode caecoctomy, yaitu pembedahan untuk 

menghilangkan caeca ayam.  

Metode total koleksi ekskreta juga menjadi masalah kesejahteraan hewan 

karena force feeding dan pemuasaan tidak mewakili tingkah laku makan yang 

normal, dan hanya bisa diterapkan pada ayam dewasa atau ayam periode grower 

yang kondisi fisiologisnya telah cukup kuat untuk mengalami perlakuan 

pemuasaan dan force feeding. Kelemahan-kelemahan tersebut mendasari perlu 

adanya metode pengukuran kecernaan ileal. Metode ini berdasarkan prinsip 

bahwa aktivitas mikrobial di tingkat ileum lebih sedikit dibandingkan ekskreta. 

Metode indikator lebih menguntungkan untuk mengukur kecernaan 

nutrien ransum atau bahan pakan. Keuntungannya yaitu tidak perlu 

mengumpulkan seluruh feses, pengambilan sampel untuk analisis dapat dilakukan 

secara acak, analisis sampel cukup mencakup nutrien dan indikator (Hoehler et 

al., 2006). Penggunaan indikator dapat menunjukkan bahwa ekskreta atau digesta 

yang dikoleksi benar-benar berasal dari pakan yang dikonsumsi. Keuntungan 

penggunaan indikator yaitu pakan uji dapat disediakan ad libitum, tidak perlu 

menghitung konsumsi pakan dengan cermat. 
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2.6.1. Kecernaan Protein Kasar 

Protein merupakan komponen yang kompleks, makromolekul atau 

polymer dari ikatan asam-asam amino dalam ikatan peptida (Rasyaf, 2004). Asam 

amino merupakan dasar unit atau pembentuk protein dan merupakan asam organik 

alpha. Asam-asam amino esensial bagi unggas berjumlah 13 yaitu: arginin, lisin, 

histidin, leusin, isoleusin, valin, metionin, treonin, triptofan, fenilalanin yang tidak 

dapat disintesa dalam tubuh ayam serta tirosin, sistin dan hidroksilisin yang 

disintesa dalam media terbatas (Wahju, 2004).  

Kecernaan protein adalah ukuran jumlah protein yang dapat dicerna dan 

diarbsobsi oleh tubuh (Anggorodi, 1994). Kecernaan protein tinggi apabila jumlah 

protein yang diserap lebih tinggi dibandingkan jumlah protein yang dibuang oleh 

tubuh. Kecernaan PK tergantung pada kandungan protein di dalam ransum. 

Ransum yang kandungan proteinnya rendah, umumnya mempunyai kecernaan 

yang rendah pula dan sebaliknya. Kecernaan protein tergantung pada kandungan 

protein bahan pakan dan banyaknya protein yang masuk dalam saluran 

pencernaan (Tillman et al., 1998). Faktor - faktor yang memengaruhi kecernaan 

yaitu jenis ternak, macam bahan pakan, jumlah pakan yang dikonsumsi, cara 

pemberian pakan, dan kadar nutrisi pakan (Lubis, 1992). Menurut Anggorodi 

(1994), kecernaan ransum tergantung dari komposisi ransum, bentuk fisik pakan 

dan laju pakan dalam saluran pencernaan.  

Hasil penelitian Sukaryana et al. (2011) tentang penggunaan produk 

fermentasi campuran bungkil inti sawit dan dedak padi pada ayam broiler, 

diperoleh hasil kecernaan PK 84,96%. Penelitian tentang penambahan tepung 
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daun murbei terfermentasi pada ayam broiler diperoleh hasil kecernaan PK 

sebesar 76,85-80,72% (Mirnawati et al., 2013). Wahju (2004) menyatakan bahwa 

PK dipergunakan dalam ransum unggas yang mempunyai daya cerna antara 75%-

90%. Menurut Lubis (1992), kecernaan PK pada ayam broiler adalah 70-80%. 

Proses konsumsi pakan pada ayam dimulai di mulut, kemudian lidah ayam 

yang berbentuk runcing akan mendorong pakan ke dalam oesophagus (Rizal, 

2006). Oesophagus memiliki kemampuan yang besar untuk mengembang. Pakan 

akan disimpan sementara dalam tembolok, di dalam tembolok terjadi proses 

pelunakan dan pencernaan pendahuluan yang dibantu oleh kerja enzim amilase 

(Blakely dan Bade, 1994). Protein yang masuk setelah masuk dalam saluran 

pencernaan mengalami perombakan yang dilakukan oleh enzim-enzim yang 

bekerja dalam rangkaian yang tetap dan mengalami denaturasi di dalam 

proventrikulus dan ventrikulus sehingga beberapa ikatan peptidanya yang peka 

terhadap pepsin dan HCl akan pecah. polipeptida dari proses pencernaan tersebut 

dalam usus halus akan dipecah oleh enzim proteolitik (Wahju, 2004).  

Pencernaan protein di duodenum dibantu oleh enzim protease yang terdiri 

dari pepsin, tripsin, khimotripsin, karboksi peptidase, aminopeptidase dan 

dipeptidase. Enzim tersebut menghidrolisa protein dan peptida menjadi asam 

amino. Tripsin dan kimotripsin berfungsi mengubah protein menjadi polipeptid 

dan mengubah peptida menjadi dipeptida, sedangkan karboksipeptidase berfungsi 

mengubah polipeptida menjadi peptida dan asam amino bebas. Pencernaan protein 

diselesaikan di usus halus dengan bantuan enzim aminopeptidase dan dipeptidase. 

Aminopeptidase berfungsi mengubah polipeptida menjadi peptida dan asam 
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amino bebas, sedangkan enzim dipeptidase berfungsi mengubah dipeptida 

menjadi asam amino (Murray et al., 1999).  Sebagian dari hasil pemecahan 

protein akan mengalami perombakan lebih lanjut menghasilkan energi dan produk 

akhir berupa asam urat (Anggorodi, 1994). Pakan yang tidak tercerna akan masuk 

ke usus besar yang berperan dalam penyerapan air. Letak caeca adalah diantara 

usus halus dan usus besar. Bakteri dalam caeca dalam jumlah sedikit dapat 

mencerna karbohidrat dan protein, serta terdapat sedikit penyerapan air 

(Suprijatna et al., 2005). Eksreta akan dikeluarkan melalui kloaka. 

 

2.6.2. Kecernaan Serat Kasar 

Serat kasar merupakan bagian dari karbohidrat yang terdiri dari 

hemiselulosa, selulosa dan lignin yang hampir sebagian besar tidak dapat dicerna 

oleh unggas. Unggas memiliki keterbatasan dalam mencerna SK karena tidak 

dapat memproduksi enzim selulase, sehingga serat membawa zat-nutrien yang 

dapat dicerna keluar bersama feses (Wahju, 2004). Kadar SK yang terlalu tinggi, 

pencernaan nutrien akan semakin lama dan nilai energi produktifnya semakin 

rendah (Tillman et al., 1998). Serat kasar yang tinggi menyebabkan unggas 

merasa kenyang karena serat kasar bersifat voluminous, selain itu juga 

menyebabkan pakan kurang palatable sehingga dapat menurunkan konsumsi 

(Amrullah, 2004). Pencernaan SK di unggas terjadi pada caecum dengan bantuan 

mikroorganisme yang disebabkan unggas tidak memiliki enzim selulase yang 

dapat memecah serat kasar (Wahju, 2004). Pencernaan SK pada unggas yang 

terjadi di sekum mencapai 20-30% (Suprijatna et.al, 2005). 
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2.7. Laju Digesta 

 Laju digesta merupakan waktu yang dibutuhkan pakan untuk melalui 

saluran pencernaan. Laju digesta dalam saluran pencernaan unggas yaitu 2-4 jam. 

Laju  digesta dipengaruhi oleh umur, genetik dan kandungan nutrisi dalam pakan 

(Wahju, 2004). laju digesta yang cepat maka semakin singkat proses pencernaan 

dalam saluran pencernaan. Pakan yang terlalu cepat melewati saluran pencernaan, 

maka enzim-enzim pencernaan tidak mempunyai cukup waktu untuk mencerna 

zat-zat makanan secara menyeluruh sehingga tubuh ternak kekurangan nutrien  

dan produktivitas menurun (Anggorodi, 1994). 

 Laju  digesta dipengaruhi oleh umur, genetik dan kandungan nutrisi dalam 

pakan terutama serat kasar (Wahju, 2004). Dietary fiber yang mudah larut dalam 

air akan meningkatkan kekentalan digesta sehingga laju digesta semakin lambat 

(Krismiyanto, 2015).  Hasil penelitian penambahan jeruk nipis dalam ransum pada 

itik magelang menunjukkan bahwa penambahan jeruk nipis 3 ml/ekor/hari dapat 

memperlambat laju digesta (Fitriyah et al., 2013). Hasil penelitian Puspasari 

(2014) mengenai pengaruh level protein dan asam asetat dalam ransum terhadap 

laju digesta ayam broiler diperoleh hasil laju digesta antara 183,5 menit sampai 

188,9 menit.   

 

 

 


