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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Ayam Kampung  

 Ayam kampung adalah ayam buras atau bukan ras yang sudah populer di 

kalangan masyarakat indonesia karena memiliki cita rasa yang khas yaitu rasa 

yang gurih dibanding dengan ayam ras (Sarwono et al., 2012). Ayam kampung 

banyak dipelihara oleh masyarakat pedesaan karena keberadaannya yang begitu 

dekat dengan manusia, pemeliharaan ayam kampung masih dilakukan secara 

tradisional hal ini menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan ayam kampung 

masih terbatas (Subekti dan Arlina, 2011). Ayam kampung sudah menyebar di 

seluruh penjuru Indonesia, hampir setiap daerah terdapat populasi ayam kampung 

dan setiap daerah memiliki karakteristik morfologis yang berbeda (Sartika et al., 

2008).   

 Nama ayam kampung digunakan karena penempatan ayam kampung yang 

berada di daerah lokal dengan orientasi masyarakat pedesaan. Ayam kampung 

dipelihara untuk diambil daging, telur dan sering diikutkan dalam sebuah 

perlombaan karena memiliki bulu dan suara yang indah, serta kemampuan dalam 

bertarung (Cahyono, 2002). Beberapa masyarakat Indonesia menggunakan ayam 

kampung sebagai sesaji dalam upacara keagamaan, pernikahan, khitanan, menolak 

bala atau bencana dan lain-lain (Rasyaf, 2011).  

 Ayam kampung (Gallus gallus domesticus) merupakan hasil domestikasi 

dari ayam hutan merah (Gallus gallus) dilihat dari sifat genetik yang memiliki 
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kemiripan hampir sama. Ciri-ciri ayam kampung adalah bentuk tubuh ramping, 

kaki panjang dan warna bulu yang beragam, selain itu ayam kampung memiliki 

genetik yang beragam sehingga memudahkan untuk melakukan persilangan-

persilangan. Produktivitas telur ayam kampung masih rendah yaitu 60 butir/tahun, 

itupun pemeliharaannya pada kisaran suhu nyaman, sedangkan suhu nyaman bagi 

ayam kampung sekitar 18 – 25 C (Sulandri et al., 2007 dalam Naatamijaya, 

2010). 

 Produktivitas ayam kampung perlu didukung dengan pemberian pakan yang 

disesuaikan dengan kebutuhan nutrien ayam tersebut, karena pakan adalah salah 

satu faktor penting dalam proses pemeliharaan. Pakan sebagai sumber energi dan 

nutrien yang digunakan ternak untuk hidup, bertumbuh dan bereproduksi 

(Rukmana, 2003). Kebutuhan nutrien ayam kampung berbeda-beda tiap fase 

pertumbuhan, berikut adalah kebutuhan nutrien ayam kampung berdasarkan umur 

menurut Mulyono (2004) tertera pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kebutuhan Nutrien Ayam Kampung Berdasarkan Umur  

Uraian 
Umur (Minggu) 

1–8 9–20 >20 

Energi Metabolisme (kkal/kg) 2.600 2.400 2.400–2.600 

Protein Kasar (%) 15–17 14 14 

Kalsium (%) 0,90 1,00 3,40 

Fosfor (%) 0,45 0,45 0,34 

Metionin (%) 0,37 0,21 0,22–0,3 

Lisin (%) 0,87 0,45 0,68 
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2.2.  Pengolahan Pollard   

 Pollard adalah limbah hasil industri pertanian dari penggilingan gandum 

sebagai sumber energi yang tinggi dan mengandung polisakarida struktural seperti 

selulosa, hemiselulosa, selebiosa, lignin dan silika, sehingga pollard tidak tepat 

diberikan untuk ternak unggas (Utama et al., 2013). Karbohidrat yang tinggi pada 

pollard memungkinkan mikroorganisme memanfaatkan substrat untuk bertahan 

hidup (Nurdianto et al., 2015).  

 Peningkatan nilai kebermanfaatan pollard dilakukan dengan memperbaiki 

struktur polisakarida melalui pengolahan secara fisik yaitu pengukusan dan secara 

fermentasi yaitu pemeraman dalam limbah kubis. Pengolahan secara fisik dengan 

cara penguapan menggunakan autoklaf untuk mengubah struktur kimia dan fisik 

pakan yang disebabkan oleh tekanan panas, pakan yang diolah dengan pemanasan 

dari uap air mampu meningkatkan gelatinasi pati dan menurunkan zat antinutrisi 

yang dapat mengurangi konsumsi pakan (Sulistiyanto et al., 2017). Suhu terbaik 

penguapan yang dapat menghasilkan gelatinisasi pati adalah 80 C (Pantaya et al., 

2005). Hasil penelitian Wardani et al. (2004) pengolahan pollard dengan steaming 

dapat menghidrolisis hemiselulosa yang susah dicerna menjadi lebih sederhana, 

sehingga nilai nutriennya meningkat. 

 Fermentasi memiliki beberapa keuntungan yaitu memecah protein menjadi 

mono peptida dan asam amino, berperan dalam menghambat bakteri patogen yang 

mampu tumbuh dan berkembang biak dalam saluran pencernaan (Utama et al., 

2013). Pemberian ransum dengan kandungan nutrien yang baik terutama protein 
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atau asam amino dapat meningkatkan daya serap usus sehingga perkembangan 

organ pencernaan dapat optimal (Suthama dan Ardiningsasi, 2006).  

 Penggunaan limbah kubis sebagai starter fermentasi karena kandungan 

asam organik yang tinggi, sehingga mikroba menguntungkan mampu bertahan 

hidup. Proses pembuatan fermentasi limbah kubis yaitu dengan cara limbah kubis 

dipotong-potong, kemudian ditambah dengan garam 2,5%, penambahan garam 

diharapkan dapat menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk, sehingga 

pertumbuhan mikroba pembusuk selama proses fermentasi dapat dicegah (Utama 

dan Mulyanto, 2009). Pemberian garam (NaCl) 8% pada ekstrak limbah kubis dan 

sawi dengan lama pemeraman 6 hari mampu menghasilkan total bakteri asam 

laktat (Lactobacillus) 2,1×10
10 

CFU (Colony Forming Unit)/ml (Dewi, 2007). 

Pemeraman pollard dengan cairan limbah sayur yang telah difermentasi selama 4 

hari dapat menghasilkan total bakteri asam laktat sebanyak 3×10
4
 CFU/g dan total 

jamur yang terdiri dari khamir Saccharomyces cerevesiae dan kapang Rhizopus sp 

sebanyak 13×10
3 

CFU/g (Nurdianto et al., 2015). Bakteri asam laktat (BAL) yang 

terdapat dalam fermentasi ekstrak limbah kubis yaitu Lactobacillus, 

Streptococcus, Leuconostoc dan Pediococcus yang mampu mengubah gula yang 

terkandung dalam sayuran dan mampu menghambat pertumbuhan organisme lain 

(Utama et al., 2013).  

 

2.3.   Pertumbuhan Organ Pencernaan Ayam Kampung 

 Ayam kampung adalah jenis hewan monogastrik atau hewan yang memiliki 

satu lambung (Rizal, 2006). Sistem pencernaan ayam kampung dibantu oleh organ 
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pencernaan yaitu paruh, rongga mulut, kerongkongan, tembolok, proventrikulus, 

ventrikulus, usus halus, usus besar dan kloaka, serta bagian organ accessoris 

(pelengkap) terdiri dari hati, pankreas dan limpa (Suprijatna et al., 2008). 

Pertumbuhan dan produktivitas ayam kampung dipengaruhi oleh pakan untuk 

bertumbuh dan berkembang, sehingga saluran pencernaan sangat berperan aktif 

pada proses pengubahan pakan menjadi senyawa-senyawa yang diperlukan oleh 

tubuh (Cahyono et al., 2012).  

 Sistem pencernaan merupakan sistem yang berperan penting dalam 

penyerapan nutrien pakan untuk dapat digunakan oleh sel tubuh (Kompiang, 

2009). Saluran pencernaan menghubungkan lingkungan luar dan lingkungan 

dalam tubuh ternak yaitu berkaitan dengan proses metabolik di dalam tubuh 

(Widyanata, 2013). Di dalam organ pencernaan terjadi proses pencernaan secara 

mekanik, kimiawi dan biologis (fermentasi oleh mikrobia) (Djulardi, 2006).  

 

 

Ilustrasi 1. Gambar Saluran Pencernaan Ayam (Rasyaf, 2011) 
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 Pertumbuhan dan perkembangan organ pencernaan ayam dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu umur, genetik dan nutrien dalam ransum pakan (Sarwono et 

al., 2012). Saluran pencernaan unggas tumbuh dan berkembang sejak menetas 

hingga berumur 6 minggu (Cahyono et al., 2012). Selain itu, pakan dan jumlah 

ransum yang dikonsumsi juga berhubungan dengan pertumbuhan ayam, semakin 

banyak ransum yang dikonsumsi maka semakin aktif kinerja organ pencernaan 

dalam mencerna pakan (Aziza, 2012). Salah satunya dalam mencerna pakan yang 

berserat tinggi, karena dapat mempengaruhi perkembangan saluran pencernaan 

yaitu bobot dan panjang organ pencernaan (Suthama dan Ardiningsasi, 2006).  

 Perhitungan bobot relatif organ pencernaan dilakukan dengan cara, masing-

masing organ pencernaan yang telah dibersihkan isi dan kotorannya ditimbang, 

kemudian dibagi dengan bobot hidup dan dikali dengan 100% (Sumiati dan 

Sumirat, 2003). Ukuran bobot dan panjang relatif organ pencernaan berbeda-beda 

sesuai dengan umur, ukuran tubuh dan jenis pakan yang diberikan (Cahyono et 

al., 2012). Pemberian pakan dengan serat kasar yang tinggi cenderung memiliki 

organ yang lebih besar, karena meningkatnya jumlah pakan dan berdampak pada 

kecernaan serta absorbsi, sehinga mempengaruhi kondisi fisiologis organ 

pecernaan (Iskandar, 2004).   

  Proventikulus, merupakan pelebaran dan penebalan ujung organ esofagus 

dan didalamnya mengeluarkan asam lambung yaitu HCl dan enzim pepsin yang 

membantu dalam proses pemecahan asam amino (Blakely dan Bade, 1998). 

Proventrikulus berfungsi sebagai tempat terjadinya pencernaan kimiawi, dengan 

menghasilkan asam lambung yang membuat suasana asam dan enzim pencernaan 
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yaitu enzim pepsin untuk memecah protein pakan. Proventrikulus merupakan 

pembesaran dari bagian belakang esofagus, dan tempat terjadi sekresi asam 

lambung terutama HCl, serta enzim pepsin yang berfungsi sebagai pemecah 

protein menjadi asam amino, enzim lipase sebagai pencernaan lemak dan amilase 

sebagai pencernaan karbohirat (Sari dan Ginting, 2012). Pakan lewat dengan cepat 

karena di dalam proventrikulus tidak ada pencernaan material pakan (Suprijatna et 

al., 2008). Bobot relatif proventrikulus ayam kampung yang diberi ransum dengan 

kadar protein 15 – 19% yaitu 0,92% (Iskandar, 2004). Hasil penelitiaan Susanti 

(2015), pemberian ransum dengan berbagai level pollard berprobiotik 

mendapatkan rata-rata bobot relatif proventerikulus ayam kampung umur 42 hari 

yaitu 0,92%. Faktor yang mempengaruhi besar kecil bobot relatif proventrikulus 

yaitu jumlah pakan yang diberikan, aktivitas enzim dan kandungan serat kasar 

dalam ransum („Ilma et al., 2016). 

Ventrikulus memiliki dinding otot yang tebal dan keras, di dalamnya terjadi 

proses pencernaan mekanik yang dibantu dengan kerikil kecil untuk memecah 

biji-bijian (Noferdiman, 2012). Ventrikulus memiliki otot-otot kuat yang 

berkontraksi teratur untuk menghancurkan pakan, hingga berbentuk pasta yang 

dapat masuk ke dalam usus halus (Masruhah, 2008). Ventrikulus tersusun dari 

lapisan kulit yang keras dan kuat, berfungsi sebagai alat pencernaan secara fisik 

yaitu dengan cara menggiling pakan menjadi partikel yang lebih halus (Fadhilah, 

2005). Ventrikulus memiliki bentuk oval yang disertai dua lubang masuk dan 

keluar, di bagian atas lubang pemasukan berasal dari proventrikulus dan bagian 

bawah lubang penegluaran ke duodenum (Harianda, 2017).  
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Bentuk pakan dapat mempengaruhi aktivitas ventrikulus, pakan yang lebih 

halus mengakibatkan pergerakan otot lebih sedikit sehingga berdampak pada 

bobot ventrikulus (Akoso, 1993). Pakan yang sudah halus karena proses 

penggilingan memudahkan ventrikulus dalam menggerusnya, sehingga 

mengurangi pergerakan otot-otot dan megakibatkan ventrikulus memiliki ukuran 

yang lebih kecil dibandingkan dengan ayam yang diberi pakan tanpa melalui 

proses penggilingan (Harianda, 2017). Pergerakan otot-otot ventrikulus dalam 

melakukan gerakan meremas terjadi kurang lebih 4 kali/menit (Akoso, 1993). 

Bobot relatif ventrikulus ayam pada umur 28 hari yaitu 4,56% (Iskandar, 2004). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2015), pemberian ransum dengan 

berbagai level pollard berprobiotik mendapatkan rerata bobot relatif venterikulus 

ayam kampung super umur 42 hari yaitu 4,16%. Sementara pada penelitian 

Nurjanah (2007), rata-rata persentase bobot relatif ventrikulus ayam kampung 

umur 11 minggu yaitu 3,47 - 4,24%. Faktor yang mempengaruhi persentase bobot 

ventrikulus yaitu umur, berat bdan, dan pakan (Aziza, 2012). Faktor utama yang 

dapat mempengaruhi bobot gizzard, yaitu bentuk pakan dan kandungan serat 

kasar pakan (Hetland et al., 2005). 

 Usus halus merupakan organ pencernaan yang berbentuk saluran panjang, 

berawal dari lambung otot dan berakhir pada usus besar, di dalamnya terjadi 

proses penyerapan nutrien yang terkandung pada pakan, sehingga disebut pula 

organ utama pada proses pencernaan (Murtidjo, 1992). Usus halus termasuk organ 

vital tempat terjadinya pencernaan enzimatis (Suthama dan Ardiningsasi, 2006), 

karena di dalamnya terdapat pankreas yang menghasilkan enzim untuk mengurai 
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protein dan gula (Ratno dan Sitanggang, 2005). Enzim yang dihasilkan oleh usus 

halus yaitu enzim amilase, protease dan lipase yang berfungsi untuk memecah 

nutrien makanan menjadi bentuk yang sederhana sehingga memudahkan dalam 

proses penyerapan oleh tubuh (Widyanata, 2013). Nutrien pada ransum 

selanjutnya diserap oleh vili-vili usus halus dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui 

sel-sel darah merah, dan pada usus besar terdapat proses penyerapan air 

(Noferdiman, 2012). Usus halus dibagi menjadi tiga bagian yaitu, duodenum, 

jejunum dan ileum (Murtidjo, 1992).   

 Dinding duodenum mengeluarkan getah-getah pankreas yang berasal dari 

pankreas yaitu enzim, sehingga dapat meningkatkan proses pencernaan di dalam 

duodenum (Ikhsan, 2006). Duodenum merupakan saluran pertama dari usus halus 

yang mengeksresikan enzim pankreatik seperti enzim amilase untuk membantu 

pemecahan pati, lipase untuk membantu pemecahan lemak dan tripsin untuk 

membantu pemcahan protein (Widyanata, 2013). Bertambahnya bobot relatif usus 

halus dan kemampuan perenggangan disebabkan oleh level karbohidrat kompleks 

pakan yang diberikan tinggi termasuk pati yang resisten, oligosakarida, dan 

polisakarida non pati, serta persentase lektin dalam ransum (Widyanata, 2013). 

Peningkatan bobot relatif duodenum disebabkan oleh meningkatnya jumlah dan 

panjang vili-vili usus, serta kedalaman kripta (Elisa et al., 2017). Peningkatan luas 

permukaan usus  halus diakibatkan oleh meningkatnya penyerapan nutrien seperti 

protein (Atmomarsono, 2000).  

 Pertambahan pesat bobot usus halus mulai dari menetas hingga umur 14 

hari, sejak menetas laju perkembangan saluran pencernaan melebihi laju 
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penambahan bobot hidup dilihat dari fisik dam morfologis (Iskandar et al., 2001). 

Bobot relatif usus halus ayam kampung umur 28 hari yang diberi ransum dengan 

kadar protein 15 – 19% yaitu duodenum 2,68%, jejunum 2,7% dan ileum 1,82% 

(Iskandar, 2004). Pertumbuhan dan perkembangan usus halus ayam kampung 

dimulai dari 0-28 hari (Pratama, 2017). Hasil penelitian Susanti (2015), 

penggunaan ransum dengan berbagai level pollard berprobiotik mendapatkan 

rata-rata bobot relatif duodenum, jejunum dan ileum ayam kampung super umur 

42 hari berturut-turut yaitu 1,24; 1,92 dan 1,30%.  

 Panjang relatif diperoleh dari masing-masing bagian usus halus diukur 

panjangnya, kemudian dibagi dengan panjang keseluruhan usus halus dan dikali 

100%. Faktor lain yang mempengaruhi panjang usus halus adalah ukuran tubuh 

dan tipe makanan (Putra, 2016). Pertambahan panjang usus halus dipengaruhi 

oleh beberapa faktor seperti berat badan, umur, jenis ternak, lingkungan dan 

nutrisi yang ada dalam pakan (Ibrahim, 2008). Semakin tinggi serat kasar dalam 

pakan dapat menghambat laju pencernaan dan penyerapan zat makanan, sehingga 

mendorong terjadinya perluasan atau perpanjangan daerah penyerapan usus 

(Komalasari, 2018). Area penyerapan yang luas berdampak pada peningkatan 

penyerapan zat pakan, selanjutnya menuju sistem sirkulasi limpa dan darah, hal 

ini yang akan menunjang pertumbuhan ternak (Fitasari dan Afrila, 2015). Panjang 

usus halus pada ayam berbeda-beda disesuaikan dengan ukuran tubuh dan tipe 

makanan (Widyanata, 2013).  

 

 


