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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Ayam Broiler 

Ayam broiler merupakan persilangan antara ayam kelas berat Plymouth 

Rock dari Amerika dengan Cornish dari Inggris yang sangat efisien dalam 

menghasilkan daging. Kelebihan yang dimiliki ayam broiler salah satunya adalah 

waktu pemeliharaannya yang relatif singkat dan menguntungkan (Widagdo dan 

Anita, 2011).  Ayam broiler termasuk ke dalam ordo Galliformes, famili 

Phasianidae dan spesies Gallus domesticus yang dihasilkan dari bangsa ayam tipe 

berat Cornish, merupakan ayam pedaging tipe berat, dapat tumbuh sangat cepat 

shingga dapat dipanen pada umur 4 minggu (Amrullah, 2004).  

Ayam broiler mampu tumbuh cepat dan menghasilkan daging dalam 

waktu relatif singkat (4 - 5 minggu). Ayam broiler memiliki kelebihan 

mengasilkan pertambahan produksi daging yang relatif cepat (Suprijatna et al., 

2005). Ayam broiler pada umumnya dipanen pada umur sekitar 4 - 5 minggu 

dengan bobot badan berkisar 1,2 - 1,9 kg/ekor dengan tujuan sebagai sumber 

daging. Ayam broiler memiliki ciri-ciri yaitu tekstur kulit dan daging yang lembut 

serta tulang dada merupakan tulang rawan yang fleksibel (Kartasudjana, 2005). 

Ayam broiler memiliki perlemakan yang tinggi, disebabkan memiliki 

karakteristik mempunyai nafsu makan yang tinggi, namun malas bergerak 

sehingga kelebihan energi disimpan dalam bentuk lemak dalam tubuh. Lemak 

pada ayam broiler akan disimpan ke jaringan bawah kulit, abdomen dan 

intramuskuler. Ayam broiler memiliki lemak yang cukup tinggi pada umur 1 
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minggu sebelum panen karena pembentukan lemak yang cepat pada umur tersebut 

(Pratikno, 2010). Perlemakan yang terdapat pada ayam broiler dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu genetik, nutrien pakan, jenis kelamin, umur ayam dan faktor 

lingkungan (Hidayat, 2015).  

 

2.2. Ransum 

 Ransum adalah campuran dari bahan pakan untuk memenuhi kebutuhan 

pakan selama 24 jam dimana jumlah nutrien tersebut tidak berlebih dan tidak 

kurang dari kebutuhan ternak untuk tujuan produksi (Widyawati dan Zuriati, 

2009). Ransum memiliki peran penting dalam hasil produksi ayam broiler. 

Ransum yang diberikan sesuai dengan kebutuhan baik kualitas maupun 

kuantitasnya akan menentukan penampilan produksi ayam yang dipelihara 

(Asmara et al., 2006). Banyaknya ransum yang dikonsumsi ternak tergantung 

pada kualitas bahan pakan yang dipergunakan untuk menyusun ransum, 

keserasian komposisi ransum, nilai nutrien yang sesuai dengan kebutuhan untuk 

petumbuhan dan produksi yang optimal serta dipelihara dalam kondisi yang sama. 

Nutrien adalah substansi yang diperoleh dari bahan pakan yang digunakan apabila 

tersedia dalam bentuk yang siap digunakan oleh sel, organ dan jaringan. Nutrien 

tersebut dibagi menjadi 6 kelas, yaitu kabohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin 

dan air. Energi dimasukkan sebagai nutrien karena dihasilkan dari proses 

metabolisme dalam tubuh dari bahan kabohidrat, lemak dan protein. (Suprijatna et 

al., 2005). Kebutuhan nutrien ayam broiler fase starter dan fisinsher dapat dilihat 

pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Kebutuhan Nutrien Ayam Broiler 

Nutrien Fase Starter Fase Finisher 

Protein (%) 21 - 24 19 – 20 

Energi (kkal/kg) 3.080 3.190 

Lemak (%) 7 – 8  7 – 8 

Serat Kasar (%) 2 2 

Kalsium (%) 0,9 – 1,00 0,9-1 

Fosfor (%) 0,75 0,65 

Sumber : Rahayu et al. (2011) 

2.2.1. Protein 

Bahan pakan sumber protein yaitu bahan pakan yang memiliki kadar 

protein lebih dari 20%. Protein yang terdapat pada pakan unggas akan dipecah 

menjadi peptida dan asam amino, yang dibutuhkan ternak unggas untuk 

pembentukan sel, mengganti sel mati, membentuk jaringan tubuh seperti daging, 

kulit, telur dan embrio (Ketaren, 2010). Kandungan protein dalam ransum ayam 

broiler umur 1 - 14 hari adalah 21 - 24% dan untuk umur 14 - 39 hari adalah 19 - 

21%. Kebutuhan protein untuk ayam yang sedang bertumbuh relatif lebih tinggi 

karena untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan jaringan, hidup pokok dan 

pertumbuhan bulu (Fadilah, 2004). Konsumsi protein yang tinggi akan 

menghasilkan pertumbuhan yang cepat (Wahju, 2004).  

2.2.2. Energi metabolis 

 Energi metabolis adalah perbedaan antara kandungan energi  bruto pakan 

suatu ransum dengan energi bruto yang dikeluarkan melalui ekskreta (Sibbald, 

1977). Energi  metabolis dalam ransum mempengaruhi tingkat konsumsi ransum 

pada ternak. Ternak yang diberi ransum dengan kandungan energi rendah maka 

konsumsi ransum akan meningkat, dan sebaliknya ternak akan menghentikan 
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konsumsinya bila energi untuk aktivitas sudah terpenuhi (Wahju, 2004). 

Kebutuhan energi metabolis fase starter berkisar 2.800 – 3.200 kkal/kg dan fase 

finisher berkisar 2.800 – 3.300 kkal/kg (Rizal, 2006). Kandungan lemak yang 

terlalu tinggi dalam pakan akan mengakibatkan penurunan bobot badan pada 

ayam. Hal ini karena kandungan energi yang terlalu tinggi tidak diimbangi oleh 

kandungan zat nutrien yang lain (Wahju, 2004). Lemak yang terdapat di bawah 

kulit dan rongga badan merupakan sumber penyimpanan energi (Muchtadi dan 

Sugiyono, 1992). 

2.2.3. Serat Kasar 

 Serat kasar pada unggas memiliki manfaat untuk mencegah penggumpalan 

pakan pada seka,  mempercepat laju digesta serta memacu perkembangan organ, 

tetapi apabila serat kasar pada unggas tinggi akan menyebabkan unggas merasa 

cepat kenyang karena serat kasar bersifat voluminous yang dapat menurunkan 

konsumsi pakan (Amrullah, 2004). Unggas tidak dapat mencerna serat kasar yang 

tinggi karena akan menyebabkan efisiensi penggunaan nutrien mengalami 

penurunan. Serat kasar yang tinggi akan mengakibatkan laju digesta semakin 

cepat, sehingga kecernaan nutrisi mengalami penurunan dan menyebabkan 

konsumsi ransum menurun (Suci et al., 2005). Pemberian serat kasar dalam 

ransum ayam pedaging maksimum tidak lebih dari 5%, apabila pemberian serat 

kasar berlebih akan menghambat penyerapan zat-zat nutrien dalam tubuh 

(Kartasudjana, 2005).  
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2.2.4. Lemak Kasar 

 Lemak kasar merupakan sekelompok besar molekul-molekul yang terdiri 

dari unsur-unsur karbon, hidrogen dan oksigen meliputi asam lemak, sterol, 

vitamin yang larut dalam air (A,D,E dan K), monogliserida, digliserida, fosfolipid, 

glikolipid, terpenoid dan lain-lain (Sudarmadji et al., 2003). Lemak kasar pada 

unggas dimanfaatkan untuk produksi telur, lemak pada daging dan sebagai 

cadangan sumber energy untuk aktivitas unggas. Ransum yang mengandung 

lemak/minyak akan dicerna di dalam saluran pencernaan unggas menjadi asam-

asam lemak seperti asam lemak linoleat, termasuk Omega 3 yang terdiri dari 

Eicosapentaenoic acid (EPA) dan Docosahexaenoic acid (DHA) (Keteren, 2010). 

Lemak dicampurkan dalam ransum ayam broiler untuk meningkatkan kandungan 

energi. Ransum ayam broiler yang defisiensi lemak akan menghambat 

pertumbuhan (Suprijatna et al., 2005).  

 Lemak pada tubuh ternak terbagi atas subkutan (bawah kulit), bawah perut 

dan dalam otot (intramuscular) (Resnawati, 2004). Perlemakan dalam  tubuh 

ayam broiler diakibatkan dari konsumsi energi yang berlebih, yang kemudian 

akan disimpan dalam jaringan tubuh yaitu bagian intramuscular, subcutan dan 

abdominal (Haris, 1997). Kelebihan energi pada ayam broiler akan menghasilkan 

karkas yang mengandung lemak tinggi dan rendahnya konsumsi menyebabkan 

lemak dan karbohidrat yang disimpan dalam glikogen rendah (Tillman et al., 

1991).  
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2.2.5. Kalsium dan Fosfor 

Kalsium dan fosfor berfungsi untuk pertumbuhan tulang, keseimbangan 

asam basa, metabolisme jaringan syaraf, karbohidrat, lemak dan protein. 

Kebutuhan ayam broiler fase starter akan kalsium (Ca) maksimum 1% dan ayam 

sedang tumbuh dan finisher adalah 0,6%. Sedangkan kebutuhan fosfor (P) ayam 

adalah 0,2 - 0,45% (Rizal, 2006). Kalsium merupakan salah satu mineral yang 

dibutuhkan tubuh ternak. Kalsium dibutuhkan untuk pembentukan dan perawatan 

jaringan kerangka tubuh. Kalsium diperlukan untuk mengaktifkan enzim lipase 

dari kelenjar pankreas plasma lipoprotein, fosfolipase A dan fosfolipase kinase 

(Tillman et al., 1991). Suplementasi mineral Ca dalam bentuk organik dapat 

meningkatkan ketersediaan Ca sehingga dapat lebih tinggi diserap dalam tubuh 

dan akan membantu mengoptimalkan pemanfaatan limbah pertanian dan 

perkebunan sebagai bahan pakan alternatif (Muhtarudin, 2002). 

 

2.3. Jahe  

 Jahe (Zingiber officinale) merupakan tanaman yang tergolong famili dari 

Zingiberaceae, daunnya memiliki bentuk pedang rimpang yang menyerupai 

tanduk dan  beraroma (Rostiana et al., 2005). Jahe disebut juga dengan tanaman 

rimpang yang mempunyai banyak manfaat diantaranya sebagai rempah-rempah 

dan obat pada ternak. Penggunaan jahe dapat meningkatkan laju pencernaan 

pakan hal ini disebabkan jahe mengandung minyak atsiri yang berfungsi 

membantu kerja enzim pencernaan (Setyanto et al., 2012). 
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Kedudukan Jahe dalam taksonomi adalah sebagai berikut (Van Steenis, 

1987) : 

Kerajaan : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledonae 

Ordo  : Zingiberales 

Famili  : Zingiberaceae 

Subfamili : Zingiberoidae 

Genus  : Zingiber 

Spesies : Zingiber officinale Rosc. 

 

Harmono dan Andoko (2005) menyatakan bahwa  jahe dibedakan menjadi 

3 jenis berdasarkan ukuran, bentuk dan warna rimpangnya, yaitu : 

1. Jahe gajah (Zingiber officinale var. Officinarum) rimpangnya lebih besar 

dan gemuk, ruas rimpangnya lebih menggembung dari kedua varientas 

lainnya. Jahe gajah dapat dikonsumsi pada umur muda dan  tua, baik 

sebagai jahe segar maupun olahan. 

2. Jahe emprit (Zingiber officinale var. Amarum) beruas kecil, agak rata 

sampai sedikit menggembung. Jahe ini dapat dipanen setelah berumur tua. 

Kandungan minyak atsiri lebih besar dari pada jahe gajah, sehingga 

rasanya lebih pedas dan berserat tinggi.  

3. Jahe merah (Zingiber officinale var Rubrum) memiliki srtuktur rimpang 

yang kecil dan berlapis-lapis, daging rimpangnya berwarna kuning 

kemerahan dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan jahe emprit. 

Memiliki serat yang kasar. Rasa pedas dan aromanya sangat tajam. Jahe 
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merah memiliki kandungan minyak atsiri yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan jahe kecil. 

 

  

 

 

 

   (a) Jahe Gajah   (b) Jahe Emprit 

 
(c) Jahe Merah 

 

Ilustrasi 1. Perbedaan Rimpang Jahe 

 

2.4. Jahe Emprit  

 Jahe emprit (Zingiber officinale var. Amarum) merupakan salah satu jahe 

yang dimanfaatkan sebagai feed additive  herbal. Jahe memiliki kandungan 

minyak atsiri sebesar 1,50 - 3,50% kadar serat 6,59%, dan kadar pati 54,70% 

(Arlianti, 2006). Jahe emprit mengandung senyawa flavonoid, fenol dan 

terpenoid. Jahe emprit memiliki khaisat yaitu dapat merangsang kelenjar 

pencernaan. Minyak atsiri yang tedapat di dalam jahe memiliki manfaat anti 

inflamasi dan antibakteri (Nursal et al., 2005). 
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Secara umum jahe emprit mengandung pati, minyak atsiri, serat, jumlah 

kecil protein, vitamin, mineral dan enzim proteolitik yang disebut dengan 

zingibain (Hernani dan Winarti 2011). Zat-zat yang terdapat dalam jahe adalah 

minyak atsiri dan pati. Kandungan minyak atsiri jahe berkisar 0,5 - 5,6% yang 

terdiri dari zingeton atau gingerol atau etimetikketon, zingibetol, zingiberin, 

bomeol, kamfen, sineol dan falandren. Kandungan pati sekitar 20 - 60%, asam-

asam organik (malat, eksalat), oleoresin dan gingerin (Kartasapoetra, 2004). 

Kandungan nutrien tepung jahe emprit dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Kandungan Nutrien Tepung Jahe Emprit 

Kandungan Nutrien Hasil Pengujian 

Air (%) 13,50 

Abu (%) 5,00 

Protein (%) 9,40 

Lemak (%) 5,15 

Serat (%) 5,42 

Kalsium (%) 0,09 

Minyak atsiri (%) 1,12 

Oleoresin (%) 2,80 

Hasil Analisis Proksimat Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Ungaran (2016) 

Jahe emprit memiliki banyak komponen bioaktif berupa minyak atsiri 

bermanfaat untuk menghilangkan antibakteri diantaranya gingerol yang berfungsi 

untuk membantu didalam mengoptimalkan fungsi organ tubuh, singerol dan 

shogaol memiliki kemampuan sebagai antioksidan, yang berfungsi untuk 

membantu di dalam mengoptimalkan fungsi organ tubuh (Setyanto et al., 2012). 

Berbagai komponen bioaktif tersebut, berkhasiat untuk menambah nafsu makan, 

memperkuat lambung, memperbaiki pencernaan, meningkatkan kinerja enzim 
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yang dapat membantu proses pencernaan dalam mengolah ransum (Cahyono et 

al., 2012). Jahe emprit berkhasiat merangsang kelenjar pencernaan sehingga baik 

untuk nafsu makan, jahe juga berkhasiat sebagai anti bakteri, bakteri eschericha 

coli dan bacillus subtilis yang bersifat pathogen terhadap saluran pencernaan 

dapat dihambat pertumbuhan koloninya oleh ekstrak jahe (Sulistyoningsih et al., 

2014).  

 

2.5. Jahe untuk Pakan Unggas 

 Jahe mengandung zingiban dan protease yang masing-masing mempunyai 

potensi sebagai enzim proteolitik yang dapat meningkatkan penyerapan protein di 

dalam usus halus   (Herawati dan Marjuki, 2011). Jahe sebagai phytobiotik yang 

artinya imbuhan pakan yang berasal dari tanaman yang digunakan dalam pakan 

ternak yang bertujuan untuk meningkatkan performa (Windisch et al., 2008) 

dalam ransum broiler hingga 2,0% selama 5 minggu berturut-turut akan 

memberikan efek yang baik pada konsumsi ransum, bobot badan dan konversi 

ransum tetapi terjadi peradangan hati, ginjal, dan otot (Herawati, 2010). Berbagai 

komponen bioaktif yang terdapat pada jahe berkhasiat untuk menambah nafsu 

makan, memperkuat lambung, memperbaiki pencernaan, meningkatkan kinerja 

enzim yang dapat membantu proses pencernaan dalam mengolah ransum 

(Cahyono et al., 2012). 

 Pemberian ransum yang dicampur dengan tepung jahe yang diberikan 3 

hari sekali dengan pemberian jahe  hingga 3% tidak terdapat pengaruh terhadap 

kecernaan ransum dan protein tetapi dapat meningkatkan laju pakan (Setyanto et 
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al., 2012).  Pemberian tepung jahe empit sebesar 2% dengan durasi 2, 4 dan 6 hari 

per minggu belum mampu memperbaiki laju pertumbuhan ayam kampung. 

Tepung  jahe emprit dapat diberikan maksimal 4 minggu dengan durasi 2 hari per 

minggu (Ningrum et al., 2010). 

 

2.7. Massa Kalsium Daging 

 Massa kalsium daging merupakan tolak ukur dalam penyediaan ion 

kalsium bagi aktivitas enzim proteolistik dalam daging. Faktor yang 

mempengaruhi massa kalsium daging tidak hanya konsumsi kalsium tetapi faktor 

reaborbsi kalsium dari tulang, sehingga jika terjadi kekurangan kalsium dapat di 

ambil dari tulang (Hastuti, 2005). 

Massa kalsium daging, terutama pada bentuk ion, merupakan cerminan 

dari ketersediaan kalsium sebagai aktivator enzim proteolitik otot yang disebut 

dengan calcium activated neutral protease (CANP). Kalsium yang berbentuk ion 

merupakan aktivator CANP yang memicu degradasi protein (Bikrisima et al., 

2014). Tingginya massa kalsium daging tidak diikuti dengan degradasi protein 

dikarenakan tingginya daya ikat lisin terhadap kalsium, sehingg Ca yang 

berbentuk ion rendah akan diikuti oleh perbaikan protein daging (Syafitri et al., 

2015).  

 

2.6. Massa Protein Daging 

Protein merupakan unsur pokok pembentuk daging melalui proses 

metabolisme protein yang hasilnya akan dideposisi ke dalam daging. Ketersediaan 
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protein sebagai substrat dalam tubuh berhubungan erat dengan proses deposisi 

protein yang menunjang pertumbuhan (Maulaningrum, 2007). Massa protein 

daging merupakan indikator keberhasilan dalam pemanfaatan protein pakan ke 

dalam jaringan tubuh. Nilai masaa protein daging yang semakin tinggi 

menunjukkan semakin baik pemanfaatan protein pakan yang didistribusikan ke 

dalam jaringan tubuh yang artinya semakin tinggi nilai massa protein daging maka 

semakin baik karena deposisi protein dimanfaatkan secara optimal di dalam 

jaringan tubuh ( Sari et al., 2014).  

Massa protein daging berhubungan erat dengan massa kalsium daging. Hal 

ini disebabkan oleh tingginya nilai massa protein daging dipengaruhi oleh kadar 

kalsium dalam bentuk ion (Miwarni et al., 2013). Massa protein daging 

dipengaruhi oleh kadar protein ransum yang ditunjang oleh konsumsi protein. 

Ketersediaan protein sebagai substrat dalam tubuh berhubungan erat dengan 

metabolisme protein, khususnya proses deposisi protein yang menunjang 

pertumbuhan (Maulaningrum, 2007).  Massa protein daging dipengaruhi oleh 

konsumsi protein dan asupan protein. Semakin tinggi massa protein daging maka 

semakin besar kontribusi terhadap pertambahan bobot badan (Radhiyani et al., 

2017). Deposisi atau yang disebut dengan massa protein daging sangat erat 

hubungannya dengan pertumbuhan dalam bentuk PBBH (Syafitri et al., 2015). 

Pemanfaatan minyak atsiri dalam tepung jahe diketahui mampu menghalangi 

proses oksidasi sel oleh radikal bebas dan meminimalisir kerusakan sel termasuk 

protein yang berpengaruh pada massa protein daging. Minyak atsiri dapat 
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meningkatkan relaksasi dan mempercepat gerak peristaltik usus halus, sehingga 

penyerapan nutrisi akan lebih optimal (Mentari et al., 2014). 

 

 

2.8. Rasio Efisiensi Protein 

 Rasio Efisiensi Protein (REP) sebagai acuan  untuk menentukan efisiensi 

seekor ternak dalam mengubah setiap gram protein menjadi bobot badan. Semakin 

tinggi nilai REP, maka semakin efisien ternak memanfaatkan protein yang 

dikonsumsi. Semakin tinggi kadar protein dalam ransum semakin kecil imbangan 

protein mengakibatkan rendahnya nilai REP (Sari et al., 2014). Rasio efisiensi 

protein dipengaruhi oleh pertambahan bobot badan dan konsumsi protein. 

Semakin bertambahnya umur akan menurunkan nilai REP karena konsumsi 

ransum meningkat namun pertambahan bobot badan tetap sehingga efisiensi 

protein menurun (Mahfudz et al., 2010).  

 Jumlah konsumsi protein berpengaruh terhadap pertambahan bobot badan, 

hal ini disebabkan karena pertambahan bobot badan berasal dari sintesis protein 

tubuh yang berasal dari protein. Peningkatan pertambahan bobot badan 

berbanding terbalik dengan konversi ransum dan rasio efisiensi protein (Iqbal et 

al., 2012). Jahe emprit memiliki kandungan minyak atsiri yang berfungsi 

merangsang getah pankreas yang mengandung enzim protease untuk 

meningkatkan kacernaan pakan sehingga dapat meningkatkan efisiensi 

penggunaan protein (Irianto et al., 2014). 

 

2.9. Income Over Feed Cost (IOFC) 
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Income Over Feed Cost (IOFC) merupakan hasil dari selisih pendapatan 

total dengan biaya pakan selama proses pemeliharaan sampai panen (Suprayogi et 

al., 2017). IOFC dapat menghitung laba yang didapatkan dan biaya pakan yang 

dikeluarkan selama proses pemeliharan. Nilai dari IOFC dapat dipengaruhi oleh 

faktor konsumsi pakan, PBB, harga bahan pakan dan harga jual dari ternak saat 

panen (Gaol et al., 2015). Semakin tinggi nilai IOFC akan semakin baik, karena 

tingginya IOFC berarti penerimaan yang didapat dari hasil penjualan ayam juga 

tinggi (Rasyaf, 2011). Konsumsi ransum berperan dalam menentukan biaya 

pengeluaran untuk ransum ayam yang dibutuhkan selama pemeliharaan, 

sedangkan bobot akhir tubuh ayam merupakan komponen penyusun dari nilai 

penerimaan hasil penjualan ayam. Nilai IOFC akan meningkat apabila nilai 

konversi ransum menurun dan apabila nilai konversi ransum meningkat maka 

IOFC akan menurun (Yahya, 2003).  

 

 

 

 

  


