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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Ayam Lokal dan Persilangan 

Ayam lokal merupakan keturunan dari ayam hutan merah (Gallus galus) 

dan ayam hutan hijau (Gallus varius) yang saat ini tersebar luas (Mulyono dan 

Raharjo, 2005). Ayam lokal merupakan jenis ayam yang dipelihara secara 

umbaran terutama didaerah pedesaan karena memiliki sifat yang jinak serta 

mencari pakan tambahan sendiri. Ayam lokal memiliki daya adaptasi yang tinggi, 

karena mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi lingkungan dan iklim. 

Jenis ayam lokal diantaranya ayam pelung, kedu hitam, cemani, bangkok dan 

ayam kampung. Fase pertumbuhan ayam lokal pada umumnya dibagi menjadi 3 

kelompok umur, yaitu starter (0 – 8 minggu), grower (8 – 22 minggu), dan 

finisher (> 22 minggu) (Ketaren, 2010). Ciri-ciri ayam lokal memiliki tampilan 

luar warna bulu beragam dengan didominasi warna coklat kehitaman, memiliki 

bentuk badan yang kompak dan baik susunan ototnya, tinggi paha dan betisnya 

sedang dan kokoh (Nataamijaya, 2010). Bobot badan ayam lokal pada umunya 

umur 10 minggu sebesar 78-79 g (Kompiang et al., 2001).  Ayam lokal memiliki 

kekurangan dalam perkembangbiakkannya yang lambat, pertumbuhan lambat, dan 

kerangka tubuh kecil, sehingga pertumbuhan daging memerlukan waktu yang 

lebih lama (Hardjosworo dan Rukmiasih, 2000). Pengembangan ayam lokal untuk 

memperoleh produktivitas lebih baik perlu dilakukan persilangan. 
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Ayam lokal persilangan memiliki sifat pertumbuhan cepat. Pemanenan 

ayam lokal persilangan lebih singkat yaitu umur 60-70 hari dengan bobot badan 

0,8-1 kg (Nataamijaya, 2010). Persilangan ayam kampung jantan dengan ayam ras 

betina pada umur 70 hari menghasilkan bobot badan 1-1,3 kg (Sriyanto, 2013). 

Ayam lokal persilangan dapat dipanen pada umur 10 minggu (Kususiyah, 2011). 

Keuntungan dari ternak ayam lokal persilangan yaitu selain panen lebih singkat 

juga tingkat resiko kematian sangat kecil. Ciri-ciri ayam lokal persilangan yaitu 

tubuh besar terutama otot pada bagian dada dan paha tumbuh lebih cepat, 

kandungan lemak pada dagingnya sedikit dan rasa daging seperti dengan ayam 

kampung (Mulyono dan Raharjo, 2005). Faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

usaha ternak ayam pada umumnya adalah pakan (feed), pembibitan (breeding), 

dan tatalaksana (management). Berikut adalah produksi pada ayam lokal 

persilangan sesuai umur seperti tercantum pada Tabel 1. 

Tabel 1. Produksi Ayam Lokal Persilangan* 

Umur  (Minggu) 
Konsumsi Pakan 

(g) 
Bobot Badan (g) 

1-2 10-15 60-100 

3-4 20-30 160-250 

5-6 40-50 400-550 

7-8 60-75 800-1.100 

*Sumber : Muryanto et al. (2002). 

2.2.  Sistem Pemberian Pakan pada Unggas  

Pakan pada unggas umumnya diberikan sesuai dengan kebutuhan setiap 

hari. Pakan yang diberikan biasanya dalam bentuk ransum, yaitu bahan pakan 
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dicampur jadi satu sesuai kebutuhan. Pakan dalam bentuk ransum menyebabkan 

ayam tidak bisa memilih bahan pakan yang disenangi, karena ayam lebih suka 

pakan bentuk butiran dan warna cerah (Nawawi dan Nurrohman, 2005). 

Frekuensi  atau  waktu  pemberian  pakan  pada  anak  ayam  biasanya  5   kali   

sehari.   Semakin   tua   ayam frekuensi   pemberian   pakan   semakin berkurang  

sampai  dua  atau  tiga  kali  sehari  (Suci et al., 2005). Waktu pemberian pakan 

dilakukan dengan tepat dan nyaman, sehingga ayam dapat mengkonsumsi pakan 

dengan baik (Sudaro dan Siriwa, 2007). Pemberian pakan pada ayam perlu 

diketahui kebutuhan dan kandungan nutrisi pakan. Tetapi untuk ayam lokal 

persilangan belum diketahui secara pasti, sehingga dengan pemberian pakan bebas 

memilih ad libitum dapat diketahui kebutuhan ayam lokal persilangan.  

Pemberian pakan bebas memilih yaitu meletakkan dua atau lebih bahan 

pakan secara terpisah dan ayam akan memilih pakan sesuai kebutuhan dan 

kesukaan. Sistem pemberian pakan bebas memilih bertujuan untuk memberikan 

kesempatan lebih besar pada ternak untuk memilih pakan yang disukai, sehingga 

akan diperoleh kebutuhan ternak secara pasti sesuai fase pertumbuhannya 

(Kompiang et al., 2001).  Pemberian pakan bebas memilih merupakan metode 

alternatif dimana bahan pakan disediakan terpisah dan ternak bebas memilih 

bahan pakan yang diperlukan sumber energi, protein, mineral dan vitamin 

(Fanatico et al., 2013). Metode bebas memilih dapat digunakan untuk mengukur 

kebutuhan gizi unggas, teknik ini mengandalkan kemampuan ayam dalam 

memilih atau mengkonsumsi dua atau lebih bahan pakan untuk memenuhi 

kebutuhan gizinya sendiri berdasarkan kebutuhan individu dan kapasitas produksi 



6 
 

 
 

(Pousga et al., 2005). Sistem pemberian dengan cara meletakkan bahan pakan 

pada tempat pakan yang berbeda-beda dan diberikan pada waktu yang sama 

(Arroyo et al., 2014).  Penyediaan pakan bebas memilih perlu memiliki 

kandungan nutrisi yang cukup dan warna yang mencolok. Palatabilitas ayam 

dipengaruhi  oleh umur, kebiasaan dan warna (Jahan dan Asaduzzaman, 2006). 

Menurut (Situmorang et al., 2013) unggas menyukai pakan yang memiliki warna 

yang lebih cerah. Sistem pemberian pakan bebas memilih dengan keragaman 

sumber protein bahan pakan mempengaruhi konsumsi pakan, bobot telur, dan 

konversi pakan (Zahra et al., 2012).  

2.3  Pakan Unggas dan Kebutuhan Nutrisi 

Pakan merupakan makanan dengan satu atau lebih bahan pakan untuk 

memenuhi kebutuhan ternak selama 24 jam. Pakan adalah bahan makanan tunggal 

atau campuran bahan pakan, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang 

diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang 

biak. Jenis bahan pakan dan kandungan nutrisi diberikan sesuai dengan umur 

ternak (Nataamijaya, 2010). Pakan yang baik adalah bahan pakan yang 

mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak unggas khususnya energi 

metabolis (EM) dan protein. Bahan pakan sumber energi merupakan bahan pakan 

yang berasal dari biji-bijian, kacang-kacangan dan limbah penggilingan (Hartadi, 

1980).  Pakan unggas perlu seimbang antara protein nabati seperti bungkil kedelai 

dan protein hewani seperti tepung ikan, MBM dan PMM. (Caires et al., 2010) 

bahwa bahan pakan MBM dan PMM merupakan pakan memiliki kandungan 



7 
 

 
 

protein, kalsium dan fosfor yang tinggi serta kandungan asam amino lebih 

seimbang. Menurut (Anggorodi, 1985) Poultry Meat Meal merupakan bahan 

pakan sumber protein  hewani yang memiliki kandungan protein, kalsium dan 

mineral yang cukup tinggi 

Contoh pakan sumber energi diantaranya jagung, yang memiliki 

kandungan energi metabolis 3360 kkal/kg dan kandungan protein 8,7% (Rizal, 

2006). Selain jagung, pakan sumber energi lainnya adalah bekatul dengan 

kandungan energi metabolis 2980 kkal/kg dan protein kasar 10,64% (Supartini 

dan Fitsari, 2011). Pakan sumber protein terbagi menjadi dua yaitu protein nabati 

(bungkil kedelai dan kacang hijau), protein hewani (tepung ikan, tepung daging 

tulang dan tepung darah) (Achmanu dan Muharlien, 2011). Bungkil kedelai 

memiliki kandungan protein 44-48,5% dan EM 2285-2576 kkal/kg (Rizal, 2006). 

Tepung ikan merupakan bahan pakan berasal dari ikan yang digiling halus, 

memiliki kandungan protein 60,71% (Zuprizal et al., 2001). Tepung daging atau 

meat bone meal (MBM) memiliki kandungan protein 53,70%, kalsium 11,06% 

Pospor 4,14% (Hartadi, 1980). Fungsi protein selain untuk hidup pokok dan 

produksi, juga menyediakan energi dalam tubuh dan menyediakan sumber gula 

darah (Tillman et al., 1991). Pakan dengan protein yang bervariasi maka asam 

amino lebih seimbang. Protein hewani menjadi sangat penting oleh ayam karena 

mengandung asam amino yang lebih lengkap sehingga akan lebih mudah dicerna 

dan lebih efisien pemanfaatan untuk produksi daging (Samadi, 2012). Menurut 

(Scherer dan Baker, 2000), formulasi asam amino esensial yang tidak tepat baik 

kelebihan atau kekurangan mengakibatkan ketidakseimbangan asam amino, 
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antagonis dan racun bagi ternak, antagonis seprti lisin-argini, leusin, isoleusin dan 

valin, akhirnya mengakibatkan terganggunya pertumbuhan ternak. Penyusunan  

ransum ternak perlu juga diperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi 

kebutuhan nutrisi ternak seperti faktor jenis kelamin ternak, genetik, tingkatan 

umur dan juga faktor lingkungan. 

Kandungan protein dan energi pakan akan berpengaruh terhadap konsumsi 

pakan, ternak mengkonsumsi pakan untuk memenuhi kebutuhan energinya 

(Kompiang et al., 2001). Konsumsi energi tinggi harus diikuti dengan jumlah 

konsumsi protein tinggi sebagai penyeimbang (Suciani et al., 2011). Bahan pakan 

dengan energi dan protein yang tinggi cenderung mempercepat pertumbuhan dan 

memperbaiki konversi pakan (Mahardika et al., 2013). Semakin rendah kandungan 

protein‐energi pakan, maka konsumsi pakan lebih tinggi untuk mencapai 

pertumbuhan maksimal (Sidadolog dan Yuwanta, 2010).  Jumlah konsumsi 

dipengaruhi oleh kandungan protein dan energi dalam suatu bahan pakan yang 

akhirnya mempengaruhi pertumbuhan dan produksi (Malheiros et al., 2003). 

Semakin sedikit jumlah pakan sumber protein maka konsumsi dan asupan protein 

rendah, sehingga keperluan untuk komponen penyusun tubuh ayam kurang 

terpenuhi (Mahardika et al., 2013).  

Konsumsi pakan dapat dihitung dari selisih dari pakan yang diberikan 

dengan sisa pakan dibagi dengan jumlah ayam tiap kelompok (Astuti, 2012). 

Konsumsi ayam persilangan (ayam bangkok dengan ayam ras petelur) dalam rata-

rata perhari sebesar 38,56 g/ekor (Kususiyah, 2011). Faktor yang mempengaruhi 

konsumsi pakan yaitu umur, jenis kelamin, genetik dan lingkungan. Kebutuhan 
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energi ayam kampung umur 10-20 minggu digunakan untuk kebutuhan hidup 

pokok seperti pertambahan berat badan membutuhkan EM 3.300 kkal/kg 

sedangkan untuk protein  membutuhkan 7,8 g atau 16,73% (Mahardika et al., 

2013). Penelitian dengan ayam kampung yang dilakukan oleh (Trisiwi, 2016) 

menggunakan kandungan protein kasar 16,58-22,00% dan energi metabolis 3.000 

– 3.061 kkal/kg. Pakan yang diberikan pada sebagian besar ayam lokal yang 

dipelihara secara tradisional mengandung protein 88-120 g/kg dengan energi 

1.700- 2.800 kkal ME (metabolizable energy)/kg (Rashid et al., 2004). Kebutuhan 

nutrisi tidak hanya energi dan protein tetapi juga kalsium dan mineral. Kalsium 

berperan penting dalam pengaturan syaraf otot, kerja hormon sedangkan mineral 

berperan dalam pembentukan tulang. Kebutuhan kalsium pada ayam lokal 

persilangan fase starter sebesar 1,02% dan fosfor 0,66%, sedangkan fase finisher 

dibutuhkan kalsium sebesar 1,01% dan fosfor 0,64% (Fanani et al., 2015). 

2.4.  Ketersediaan Energi dan Efisiensi Penggunaan Energi pada Unggas 

Energi merupakan hasil metabolisme dari beberapa nutrient yaitu 

karbohidrat, protein dan lemak. Energi yang dikonsumsi oleh ayam digunakan 

untuk hidup pokok. Ayam mengkonsumsi pakan bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan energinya. Kandungan energi akan berpengaruh terhadap konsumsi 

pakan, ayam akan mengkonsumsi lebih banyak energi jika kadar energi dalam 

pakan rendah (Astuti, 2012). Konsumsi dihitung dengan mengalikan jumlah 

pakan yang dikonsumsi dengan kandungan energinya (Sidadolog dan Yuwanta, 

2010). Ayam mengkonsumsi energi sesuai dengan laju fase pertumbuhannya 
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(Kompiang et al., 2001). Menurut (Sugiyono et al., 2015) pemberian pakan pada 

unggas dengan protein yang beragam mempengaruhi konsumsi pakan sumber 

energi yang berdampak pada ketersediaan energi dalam tubuh lebih tinggi. 

Ketersediaan energi adalah salah satu cara untuk mengetahui energi yang 

dibutuhkan oleh tubuh ayam. Kebutuhan energi digunakan untuk hidup pokok 

diantaranya produksi, aktivitas, produksi panas basal dan mempertahankan suhu 

tubuh (Djulardi dan Latif, 2006). Pemanfataan energi oleh ayam tidak semuanya 

untuk tubuh tetapi ada sebagian yang terbuang. Banyaknya  energi yang hilang 

dalam ekskreta mempengaruhi energi metabolis menjadi rendah (McDonald et al., 

2002). Dalam penentuan energi metabolis perlu dikoreksi terhadap jumlah 

nitrogen yang diretensi, karena kemampuan ternak dalam memanfaatkan energi 

bruto dari protein pakan sangat bervariasi (Wulandari et al., 2013). Salah satu 

yang mempengaruhi energi metabolis adalah cara penyediaan dan tingkat 

pemberian pakan (Tillman et al., 1991). Penurunan kandungan energi pakan 

menyebabkan meningkatnya konsusmsi pakan, sehingga konsumsi energi tinggi 

(Mahardika et al., 2013).  

Penggunaan energi lebih efisien apabila ketersediaan energi diimbangi 

dengan adanya konsumsi dan asupan protein. Ketersediaan energi yang tinggi 

memerlukan konsumsi protein yang memadai tinggi untuk pembentukan daging 

atau produk ternak yang berkualitas baik (Nuningtyas, 2014). Menurut (Zulfanita 

et al., 2011), untuk mendapatkan pertumbuhan dan produksi daging yang tinggi 

perlu adanya asupan protein dan energi yang memadai, agar penggunaan energi 

lebih efisien. Asupan protein tinggi tetapi energi rendah menyebabkan energi 
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tidak efisien, karena energi yang tersedia hanya digunakan untuk hidup pokok dan 

untuk metabolisme ekskresi protein berlebih (Scott et al., 1982). Tolak ukur dari 

efisiensi energi maupun protein dapat dinyatakan dengan tingginya pembentukan 

daging (Sari et al., 2014). Konsumsi protein yang tinggi, asam amino tercukupi 

diimbangi dengan ketersediaan energi, maka protein dalam tubuh lebih baik 

(Gultom et al., 2014). Asam amino merupakan bahan utama yang mempengaruhi 

pembentukan daging (Adnyana et al., 2014). Energi  yang berlebih disimpan 

dalam bentuk lemak dijaringan tubuh ternak, seperti dibagian sekitar perut 

(abdomen) (Pousga et al., 2005). Menurut (Dewanti et al., 2013) penggunaan 

energi dinyatakan tidak efisien jika kelebihan energi dan disimpan dalam bentuk 

lemak. Pakan yang memiliki serat kasar tinggi, mempengaruhi nutrien yang 

terkandung dalam pakan akan terbuang. Nilai energi dipengaruhi serat kasar 

pakan tinggi sehingga nutrisi lebih banyak terbuang melalui ekskreta (Wulandari 

et al., 2013).  

2.5.  Massa Kalsium Daging dan Masa Protein Daging 

Kalsium yang berperan dalam proses deposisi protein berasal dari kalsium 

dalam pakan yang diabsorbsi di usus halus. Kandungan kalsium didalam daging 

dipengaruhi oleh pakan yang dikonsumsi. Konsumsi kalsium meningkat maka 

yang dideposisikan ke dalam daging juga lebih banyak (Fanani et al., 2016). 

Selain pakan, meningkatnya pembentukan kalsium daging dipengaruhi oleh 

tingginya asupan protein (Syafitri et al., 2015).  Asupan protein mempunyai peran 

penting dalam mekanisme penyerapan dengan pengangkutan kalsium atau calsium 
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binding protein (CaBP) ke dalam darah diangkut ke jaringan yang membutuhkan 

(Maharani et al., 2013). (Scott et al., 1982) bahwa protein berperan penting dalam  

absorbsi  kalsium  karena  dapat mengikat  kalsium  yang  disebut calsium binding 

protein (CaBP). Pakan dengan kandungan kalsium tinggi mempengaruhi kualitas 

produksi ayam. Menurut (Dewi, 2013) kualitas kimia dalam daging dapat diukur 

dengan kandungan kalsium dalam daging. (Wulandari et al., 2012) bahwa 

konsumsi dan kandungan kalsium pakan yang meningkat sehingga kalsium dapat 

dimanfaat secara maksimal untuk pembentukan tulang dan kandungan kalsium 

daging. Rata-rata masa kalsium daging pada ayam lokal sebesar 7-9 mg dan rata-

rata massa protein daging 62-72 g (Abdurrahman et al., 2016).  

Mekanisme hubungan kalsium daging dengan deposisi protein adalah adanya 

aktivitas enzim protease dalam daging yang disebut calcium activated neutral 

protease (CANP) (Maharani et al., 2013). Peran kasium adalah sebagai aktivator 

enzim proteolitik daging atau CANP yang memicu degradesi protein, sehingga 

massa protein daging rendah (Suthama, 2003). Meningkatnya konsentrasi kalsium 

maka aktivitas enzim CANP meningkat yang menyebabkan degradasi protein 

(Suzuki et al., 1987). Kalsium yang diserap masuk ke dalam darah dan 

ditransportasikan ke jaringan yang membutuhkan (tulang dan daging) berada 

dalam tiga bentuk yaitu berupa ion bebas, terikat dengan protein, dan ion yang 

tidak dapat larut (Pond et al., 1995). 

Nilai asupan protein memiliki hubungan sangat dekat dengan proses 

deposisi protein, karena asupan protein merupakan substrat untuk deposisi protein 

atau massa protein daging. Tinggi rendahnya degradasi protein tergantung ativitas 
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CANP yang berkaitan dengan Ca dalam bentuk ion bebas (Suzuki et al., 1987). 

Ca ion bebas yang rendah tidak mempengaruhi degradasi protein. Asupan protein 

yang meningkat dan Ca ion bebas rendah, maka semakin banyak protein yang 

termanfaatkan untuk dideposisikan dalam daging (Fanani et al.,2016). Menurut 

(Sari et al., 2014) semakin tinggi asupan protein sebagai substrat untuk sintesis 

protein, maka semakin tinggi massa protein daging. Deposisi protein sangat 

ditunjang oleh ketesediaan protein dalam pakan dan ketersediaan energi karena 

energi sebagai fasilitator sintesis protein (Suthama, 2003). Faktor yang 

mempengaruhi tinggi rendahnya protein daging disebabkan oleh bahan pakan 

yang dikonsumi (Kartikasari et al., 2001). Meningkatanya konsumsi protein 

mempengaruhi sifat kimia daging yaitu meningkatkan kandungan air, protein, 

kalsium dan menurunkan lemak (Soeparno, 1992). Menurut (Ibrahim, 2006) 

jumlah bahan pakan sumber protein yang diberikan pada ayam mempengaruhi 

produksi seperti bobot daging, kandungan kimiawi daging dan juga telur. Massa 

protein daging merupakan indikator untuk mengetahui baik atau buruknya 

deposisi protein (Mirnawati et al., 2013). 


