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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Ayam Lokal Persilangan 

 

Ayam lokal persilangan merupakan hasil perkawinan antara ayam lokal 

jantan dengan ayam ras betina petelur. Persilangan ayam lokal dilakukan agar 

memperoleh kualitas daging yang memiliki kualitas seperti ayam kampung namun 

masa pemeliharaan lebih singkat. Keberadaan ternak unggas lokal sebagai sumber 

daging sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan protein 

hewani asal ternak. Secara fisik ayam lokal persilangan memiliki warna bulu yang 

beragam, mudah beradaptasi dengan lingkungan dan tingkat kematian rendah 

(Faruque et al., 2010). Tingkat kematian ayam lokal persilangan sekitar 5% 

(Pramono, 2006). Keuntungan akan diperoleh apabila manajemen pemeliharaan 

dilakukan dengan benar. Ayam lokal persilangan dapat dipanen sekitar 3-4 bulan 

dengan bobot 900 g sampai 1500 g (Trisiwi, 2016).  

Ayam lokal persilangan mempunyai tekstur daging yang sama dengan 

ayam lokal, secara fisik memiliki warna bulu, dan bentuk tubuh tetap 

menunjukkan jenis ayam kampung (Suryana, 2013). Bobot ayam kampung 

dengan pemeliharaan 60 hari hanya bisa mencapai 0,50 kg, sedangkan 

pemeliharaan intensif ayam lokal persilangan dapat mencapai 0,85 kg. (Muryanto 

et al., 2002).  

Faktor pemeliharaan ayam lokal persilangan secara intensif merupakan 

komponen terbesar dari total produksi. Oleh karena itu agar peternak ayam dapat 
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berhasil maka faktor pakan harus mendapat perhatian terutama kualitas dan 

kuantitasnya. Pertumbuhan ayam lokal persilangan terdiri dari fase starter, grower 

dan finisher. Pertumbuhan tersebut dapat maksimal dengan ditunjang asupan 

nutrisi protein kasar dan energi metabolisme yang sesuai dengan kebutuhannya. 

Ayam lokal fase starter membutuhkan PK 18 – 19% dan 2.900 kkal/kg EM, fase 

grower 16 – 17% PK dan 2.900 kkal/kg EM, fase finisher 12 – 14% PK dan 2.900 

kkal/kg EM (Iskandar et al., 1998). 

2.2.  Azolla microphylla 

 Azolla microphylla merupakan tumbuhan air yang ketersediaannya banyak 

diatas permukaan air seperti rawa, kolam, selokan dan lain sebagainya 

berkemampuan mengikat nitrogen dari udara sehingga mempunyai kandungan 

protein yang tinggi (Askar, 2001). Tumbuhan A. microphylla memiliki ciri-ciri 

daun kecil yang mengapung diatas air, susunan daun bertumpukan terdiri dari 

daun tebal dan tipis, memiliki rhizome untuk tumbuh daun (Syam, 2015).  

Tumbuhan ini memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga dapat digunakan 

untuk pakan ayam. Pertumbuhan A. microphylla dalam waktu 3 – 4 hari dapat 

memperbanyak diri menjadi dua kali lipat dari berat segar. 

Persentase kandungan asam amino esensial pada A. microphylla yaitu 

Threonine 4.70%, Valine 6.75%, Methionine 1.88%, Isoleucine 5,38%, Leucine 

9.05%, Phenylalanine 5.64 %, Lisine 6.45%, Histidine 2.31%, Arginine 6.62% 

dan Tryptophan 2.01% (Askar, 2001). Kandungan asam amino didalam pakan 

diketahui ada 2 macam yaitu asam amino esensial dan non esensial. Azolla 
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microphylla memiliki kandungan serat kasar yang tinggi, sekitar 24-26%, serat 

kasar yang tinggi dapat mengurangi daya cerna pada unggas, karena pada unggas 

tidak memiliki enzim selulase yang dapat mencerna serat kasar dengan baik 

(Noferdiman, 2012). Kandungan Nutrisi A. microphylla tertera pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kandungan Nutrisi Azolla microphylla 

 

Bahan penyusun Kandungan Nutrisi (%) 

 

Bahan Kering 

----------- (%) ----------- 

10,78 

Protein Kasar 21,58 

Serat Kasar   17,86 

Lemak Kasar 2,22 

Abu  23,94 

BETN  34,39 

Ca  1,63 

P   0,56 

Sumber : Laboratorium Balitnak Bogor (Askar, 2001) 

2.3. Fermentasi Azolla microphylla  

 Azolla microphylla merupakan sejenis hijauan yang mengapung di air. 

Penggunaan azolla untuk tambahan pakan ayam perlu adanya budidaya dam 

tindakan pengawetan agar selalu tersedia. Syarat bahan pakan yang baik yaitu 

murah, tidak beracun, mudah ditemukan dan selalu tersedia. A. microphylla yang 

diberikan pada ternak dalam bentuk tepung. Tepung A. microphylla dapat 

digunakan dalam jumlah yang sedikit dan dapat dikombinasikan dengan bungkil 

kedelai, karena kedua bahan pakan tersebut sumber protein nabati. Penggunaan 
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sebagai pakan unggas terbatas yaitu sekitar 5-15%, semakin tinggi taraf 

penggunaan tepung A. microphylla maka akan menurunkan daya cerna karena 

kandungan serat kasar yang cukup tinggi (Winaya et al., 2010). Taraf pemberian 

sumber protein dalam ransum ayam umumnya sekitar 17-20% dapat memberikan 

hasil yang baik pada daging nya (Prasojo et al., 2013). 

 Tepung A. microphylla memiliki kandungan serat kasar yang tinggi, oleh 

sebab itu penggunaan sangat terbatas. Semakin tinggi serat kasar dalam bahan 

pakan maka akan mengganggu pencernaan ayam. Tingginya serat kasar dapat 

diminimalisir dengan melakukan fermentasi pada tepung A. microphylla. 

Fermentasi merupakan suatu langkah untuk memperbaiki kualitas bahan pakan 

agar dapat dimanfaatkan oleh ayam. Proses dalam fermentasi memerlukan waktu 

dan kondisi yang dapat menunjang proses pertumbuhan mikroorganisme sehingga 

dapat meningkatkan nilai gizi bahan pakan (Adrial dan Mokhtar, 2013). Effective 

Microorganism 4 (EM4) adalah campuran dari berbagai mikroorganisme yang 

dapat dimanfaatkan sebagai sumber inokulum dalam meningkatkan kualitas 

pakan. Kandungan EM4 terdiri atas Lactobacillus, Actinomycetes, jamur 

fotosintetik, jamur fotosintetik, bakteria fotosintetik dan ragi (Sandi dan Saputra, 

2012). Fungsi EM4 yaitu untuk mempercepat fermentasi bahan-bahan organik 

menjadi gula sederhana. Hasil penelitian Winedar (2006) penggunaan pakan yang 

difermentasi dengan EM4 mampu meningkatkan daya cerna terkait asupan nutrisi. 

Proses fermentasi dapat dilakukan sampai 7 hari atau lebih pada suhu 

ruang. Keberhasilan fermentasi ditunjukkan dengan adanya bau asam, warna hijau 

kekuningan dan tekstur lebih lunak dari bahan asalnya, terdapat jamur serta terjadi 
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penggumpalan pada bahan pakan (Warasto et al., 2013). Faktor yang 

mempengaruhi fermentasi yaitu suhu, berkaitan dengan tempat bertumbuhnya sel 

pada produk dan cara pengemasan (Sinurat et al., 1998). 

 

2.4. Persentase Daging 

 

Daging adalah jaringan otot yang melekat pada tulang dan merupakan 

komponen terbesar dalam karkas. Persentase daging yang tinggi ditentukan oleh 

bobot karkas (Darma, 2016). Persentase daging dada pada ayam lokal persilangan 

umur 12 minggu adalah 18%, daging pada paha atas 14,10%, daging paha bawah 

11,84% dan persentase punggung adalah 11,90% (Muryanto et al., 2002). 

Perbandingan daging dan tulang pada punggung sangat kecil dikarenakan 

komponen penunjang punggung lebih banyak tulang (Megawati, 2011). 

Persentase daging akan tinggi jika ayam memiliki bobot tubuh yang tinggi. Bobot 

daging ayam sangat dipengaruhi oleh bobot karkas (Mangisah et al., 2009). 

Perkembangan otot atau daging pada ayam lokal terjadi pada minggu ke 4 hingga 

12, sehingga persentase daging pada karkas semakin tinggi seiring bertambahnya 

umur (Sugama dan Suyasa, 2015). 

 

2.5. Persentase Tulang 

Tulang adalah jaringan ikat dalam tubuh. Tulang yang lebih panjang 

diduga memiliki ruang massa daging yang lebih besar, sehingga tulang dengan 

panjang optimal akan menghasilkan bobot karkas yang lebih tinggi. Pertumbuhan 

tulang sejalan dengan pertambahan umur dikarenakan kebutuhan untuk 
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melakukan aktivitasnya (Megawati, 2011). Tulang adalah bagian dari komponen 

karkas yang memiliki fungsi sebagai kerangka tubuh (Soeparno, 1994). Persentase 

tulang dada pada ayam lokal umur 12 minggu adalah 6,72%, tulang paha atas 

14,13% dan paha bawah 5,20% (Muryanto et al., 2002). Menurut Tillman et al. 

(1998) pertumbuhan tulang  terjadi pada saat ternak masih dalam masa 

pertumbuhan yang meliputi proses kalsifikasi dan penyusunan matriks tulang. 

 

2.6. Meat Bone Ratio 

Meat bone ratio (MBR) adalah bobot daging pada karkas dibagi dengan 

bobot tulang pada karkas, semakin tinggi nilai perbandingan daging dan tulang 

pada karkas, maka proporsi bagian karkas yang dapat dikonsumi semakin tinggi 

pula (Samsudin et al., 2012). Bobot daging pada unggas bervariasi antara 65 - 

75% dari bobot karkas, sedangkan bobot tulang 23-28% (Muryanto et al., 2002). 

Tinggi rendahnya Meat bone ratio menandakan banyaknya kuantitas daging pada 

setiap bagian potong organ ternak. Tinggi rendahnya MBR pada karkas ternak 

dipengaruhi oleh pakan yang menjadi precursor pembentukan tulang dan daging 

(Megawati, 2011). Ngyuyen dan Bunchasak (2005) menyatakan bahwa rata-rata 

rasio daging tulang pada ayam umur 12 minggu berkisar antara 3,6-4,3. 

 

 

 


