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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Ayam Kampung Persilangan 

Ayam kampung persilangan merupakan salah satu hasil program up grading 

ayam lokal yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas genetik unggas. 

Ayam kampung persilangan secara fisik pada umum memiliki warna bulu, bentuk 

tubuh dan daging tetap menunjukkan jenis ayam kampung asli (Suryana, 2013). 

Ayam kampung persilangan mampu diproduksi dalam jangka waktu 8 bulan 

dengan capaian bobot badan 1096 g/ekor (Iskandar, 2013). Ayam kampung 

persilangan ini memiliki daging yang berkualitas dengan ayam lokal atau 

kampung (Zainal dkk., 2012).  

Pemeliharaan ayam kampung persilangan berlangsung antara 3-4 bulan 

lebih cepat panen dibandingkan dengan ayam kampung asli. Beternak ayam 

kampung persilangan ini cukup mudah bisa dengan menggunakan pemeliharaan 

secara ekstensif, semi-ekstensif dan intensif. Ayam kampung persilangan 

memiliki keunggulan dapat dipanen lebih cepat daripada ayam kampung asli dan 

dengan rasa daging menyerupai ayam kampung asli (Pramono, 2006). Kebutuhan 

nutrisi untuk ayam kampung persilangan periode starter yaitu 21% untuk protein 

dan energi metabolis 3000 kkal/kg. Kebutuhan nutrisi untuk finisher yaitu 19% 

protein kasar, energi metabolis 2900 kkal/kg (Gunawan dan Sartika, 2000) 

Pengaturan manajemen pakan sangat dipengaruhi oleh keadaan suhu dan 

kelembaban (Syaffendi, 2010). Keuntungan yang akan didapatkan peternak tidak 
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lepas dari manajemen pemeliharaan yang digunakan secara baik dan benar, dan 

pemberian pakan yang diberikan harus sesuai kebutuhan nutrisi dari ayam 

kampung persilangan. Ransum yang baik dan berkualitas dapat dimanfaatkan oleh 

ayam dalam memenuhi pertumbuhan ketika kondisi lingkungan nyaman. Ayam 

kampung persilangan yang memiliki kemampuan adaptasi lebih baik 

dibandingkan ayam ras dalam suhu lingkungan optimum dapat menggunakan 

nutrien pakan lebih efisien untuk produktivitas (Gunawan dan Sihombing, 2004). 

2.2. Azolla microphylla 

Azolla microphylla memiliki ciri-ciri, yaitu daun kecil yang saling 

bertumpukan, berwarna hijau cerah dan memiliki akar rhizome untuk tumbuh. 

Kandungan protein dari tamanan paku air ini bervariasi berkisar 20% - 30%. Hal 

ini berpotensi sebagai protein nabati yang dapat menggantikan pakan konvensial, 

seperti tepung bungkil kedelai yang harganya cukup mahal (Handajani, 2000).  

Azolla microphylla merupakan tumbuhan air yang ketersediaannya banyak diatas 

permukaan air seperti rawa, kolam dan berkemampuan mengikat nitrogen dari 

udara, sehingga mempunyai kandungan protein yang tinggi (Askar, 2001). 

Tumbuhan ini memiliki kandungan protein yang tinggi, sehingga dapat 

digunakan untuk pakan ayam. Pertumbuhan Azolla microphylla dalam waktu 3-4 

hari dapat memperbanyak diri menjadi dua kali lipat dari berat segar (Haetami dan 

Sastrawibawa, 2005). Tanaman  ini memiliki populasi yang cukup berlimpah, 

sehingga dapat dimanfaatkan sebagai kombinasi bahan pakan untuk ransum 

terutama pada ternak unggas. Secara taksonomi tanaman Azolla microphylla 
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memiliki klasifikasi sebagai berikut (Konar dan Kapoor, 1972 dalam Raja dkk., 

2012): 

 Kingdom : Plantae  

 Divisi   : Pteridophyta 

 Kelas  : Leptosporangiopsida  

 Ordo  : Salviniales 

 Famili  : Salviniaceae  

 Genus  : Azolla 

Spesies : Azolla microphylla 

 

 
Gambar 1. Azolla microphylla segar 

 

 

Cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan protein untuk 

pertumbuhan ayam, maka protein ayam harus diseimbangkan dengan berbagai 

macam asam amino lain dari setiap bahan pakan (Samadi, 2012). Kandungan  

nutrisi Azolla microphylla disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Kandungan Nutrisi Azolla microphylla. 

Bahan penyusun Komposisi kimia (%) 

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 : Lab. Balitnak Bogor (Askar, S. 2001) 

Persentase kandungan asam amino esensial pada Azolla microphylla 

diketahui sebagai berikut Methionine 1.88%, Tryptophan 2.01%, Histidine 2.31%, 

Threonine 4.70%, Isoleucine 5,38%, Phenylalanine 5.64%, Lisine 6.45%, 

Arginine 6.62% ,Valine 6.75% dan Leucine 9.05% (Askar, 2001). 

2.3. Fermentasi Tepung Azolla microphylla 

Pemberian sumber protein dalam ransum ayam umumnya sekitar 20% dapat 

memberikan hasil yang baik pada daging ayam (Prasojo dkk., 2013). Fermentasi 

merupakan suatu cara untuk memperbaiki dan menjaga kualitas bahan pakan agar 

dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh ternak. Proses fermentasi berlangsung 

selama 7 hari bahkan lebih. Penggunaan sebagai pakan unggas terbatas yaitu 

sekitar 5-15%, semakin tinggi taraf penggunaan tepung Azolla microphylla, maka 

akan menimbulkan efek negatif (Winaya dkk., 2010).  

Keberhasilan proses fermentasi ditunjukkan dengan adanya bau asam yang 

khas, tekstur yang lebih lunak dari bahan pakan sebelum difermentasi dan terjadi 

penggumpalan secara menyeluruh pada bahan pakan yang difermentasi (Warasto 
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dkk. 2013). Hasil penelitian Winedar (2006) penggunaan pakan yang telah 

difermentasi dengan EM4 mampu meningkatkan daya cerna terkait asupan nutrisi. 

Lactobacillus, jamur fermentasi, bakteri fotosintetik, dan Actinomycetes 

merupakan microorganisme yang sering digunakan untuk proses fermentasi. 

Faktor yang mempengaruhi fermentasi yaitu suhu dan cara pengemasan (Sinurat, 

1995). 

Tabel 2. Kandungan Nutrisi Tepung Azolla microphylla dan Tepung Azolla 

microphylla Fermentasi. 

 

Bahan Pakan EM 

(kkal/kg) 

PK 

(%) 

LK (%) SK (%) Ca (%) P (%) 

Tepung azolla 

microphylla 

2491,35
c 

26,18
a 

2,08
a 

23,16
a 

1,63
b 

0,56
b 

Tepung azolla 

microphylla 

fermentasi 

2514,52
c 

24,33
a 

3,11
a 

23,84
a 

 0,38
a 

0,10
b 

a. Hasil Analisis proksimat Laboratorium Ilmu Nutrisi Ternak dan  Pakan Universitas         

Diponegoro, Semarang (2017). 

b.   Lab Balitnak Bogor (Askar, S. 2001). 

c.   Hasil Perhitungan berdasarkan Rumus Balton: 

EM (kkal/kg) = 40,81 (0,87(PK + 2,25 x LK + BETN) + K)  (Indreswari dkk. 2009). 

 

 

2.4. Eritrosit 

Jumlah eritrosit ayam berada pada kisaran normal yaitu 2,3-3,5 x 10
6
, hal ini 

disebabkan karena adanya faktor umur, dan jenis kelamin (Sriwati dkk., 2005). 

Eritrosit pada unggas memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan eritrosit 

pada mamalia. Ukurannya bervariasi tergantung dari spesiesnya (Gunnarson, 

2012). Ukuran yang lebih besar terkait dengan jumlah molekul globin yang 

mampu dibawa dalam satu sel darah merah. Meskipun ukuran sel darah merah 

unggas lebih besar, namun bentuknya lebih datar, sehingga pergerakan sel darah 

merah lebih cepat. Faktor-faktor yang memengaruhi jumlah eritrosit dalam darah 
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bukan hanya konsentrasi hemoglobin tetapi juga umur, latihan, status nutrisi, 

produksi telur, volume darah, pemeliharaan, waktu, temperatur lingkungan, 

ketinggian, dan faktor iklim. 

2.5. Hematokrit 

Nilai hematokrit adalah volume semua eritrosit dalam 13x100 ml darah dan 

disebut dengan persentase dari volume darah itu. Biasanya nilai itu ditentukan 

dengan darah vena / kapiler. Nilai hematokrit atau packed cell volume adalah 

suatu istilah yang artinya persentase (berdasar volume) dari darah yang terdiri atas 

sel darah merah (Frandson, 1996). Nilai viskositas pada darah bervariasi, seperti 

halnya nilai hematokrit. Plasma, tanpa sel-sel, dan partikel-partikel lainnya 

memiliki nilai viskositas 1,3 (air murni memiliki nilai viskositas 1). Hematokrit 

juga mempengaruhi viskositas darah (Cuningham, 2002).  

Nilai hematokrit normal sebanding dengan jumlah eritrosit dan kadar 

hemoglobin. Semakin besar persentase sel dalam darah (hematokrit), akan 

semakin besar gesekan yang terjadi antara berbagai lapisan darah, dan gesekan ini 

membentuk viskositas (Guyton dan Hall, 1997). Nilai hematokrit adalah volume 

semua eritrosit dalam 13/100 ml darah dan disebut dengan persentase dari volume 

darah itu. Biasanya nilai itu ditentukan dengan darah vena / kapiler. 

2.6. Hemoglobin 

Hemoglobin merupakan zat padat dalam darah yang menyebabkan warna 

merah dan molekul protein pada sel darah merah dan bagian dari sel darah merah 

yang mengangkut oksigen. Hemoglobin merupakan salah satu bagian yang 
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terdapat dalam eritrosit yaitu berupa pigmen merah dari suatu kompleks protein 

yang banyak mengandung zat besi. Warna merah dari hemoglobin disebabkan 

oleh heme, suatu ikatan metalik mengandung sebuah atom besi (Swenson, 1993). 

Hemoglobin adalah protein yang terdapat di dalam eritrosit. Pembentukan 

hemoglobin berasal dari molekul heme dengan rantai polipeptida panjang (globin) 

dimana terjadi suksinil KoA dalam siklus Krebs yang berikatan dengan glisin 

membentuk senyawa pirol untuk menyatu membentuk senyawa protoporfirin dan 

berikatan dengan besi membentuk molekul heme (Guyton dan Hall, 1997). 

Hemoglobin berfungsi untuk mengikat oksigen dan membawanya ke 

seluruh tubuh. Hemoglobin dalam eritrosit berwarna merah pada darah yang 

berupa ikatan kompleks protein terkonjugasi dibentuk oleh pigmen dan protein 

globin (Swenson, 1997). Faktor yang mempengaruhi kadar hemoglobin adalah 

lingkungan, spesies, umur hewan, pakan, jenis antikoagulan yang digunakan, 

metoda yang dipakai, penanganan darah saat pemeriksaan serta terjadi kerusakan 

eritrosit (Wardhana dkk., 2001).  

 

 

 

 

  

 


