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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Fitobiotik 

 Fitobiotik merupakan senyawa aktif yang terdapat 

pada tanaman herbal yang berperan sebagai antibakteri atau 

antimikrobial yang dapat menurunkan jumlah bakteri patogen, 

menyeimbangkan jumlah mikroflora di dalam saluran 

pencernaan, memperbaiki kondisi saluran percernaan, 

meningkatkan konsumsi pakan serta penyerapan nutrisi zat-zat 

makanan (Ulfah, 2006).  

Penambahan fitobiotik dalam pakan dapat 

menyebabkan peningkatan kecernaan protein dan bahan kering 

pakan. Kandungan senyawa aktif dalam fitobiotik 

mempengaruhi perkembangan fisiologis ternak, meningkatkan 

proses metabolisme tubuh dalam mencerna protein, lemak dan 

karbohidrat serta memacu pertumbuhan ayam pedaging yang 

diiringi dengan kenaikan bobot badan harian, dan konsumsi 

pakan yang tinggi (Mokhtari, et al 2015). Pakan tambahan 

(feed additive) memiliki fungsi untuk meningkatkan laju 

pertumbuhan dan memperbaiki efisiensi penggunaan pakan 

oleh ternak, yang umumnya digunakan antara lain antibiotik, 

hormon, dan sebagainya. Penggunaan feed additive komersial 

dapat menimbulkan masalah yaitu adanya residu yang 

tertinggal dalam daging yang membahayakan kesehatan 

manusia. Pemanfaatan fitobiotik yang bersifat alami bagi ayam 

pedaging dapat menghasilkan produk daging yang organik. 

Peternakan ayam organik merupakan salah satu solusi yang 

dapat mengurangi penggunaan obat-obatan kimia yang 

berbahaya bagi kesehatan. Wiryawan, Luvianti, Hermana dan 

Suharti (2007) menyatakan bahwa kandungan senyawa 

bioaktif pada fitobiotik dapat meningkatkan konsumsi pakan, 

antimikrobial dan imunostimulan yang berkaitan dengan 
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sistem kekebalan tubuh ayam pedaging. Fitobiotik saat ini 

mulai digunakan sebagai pengganti feed additive komersial 

untuk memacu pertumbuhan ternak (growth promotor).  

 

2.2 Daun Mint (Mentha piperita l.)  

Daun mint (Mentha piperita l.) merupakan tanaman 

herbal dengan tinggi 30-100 cm yang termasuk dalam famili 

Lamiaceae, dan banyak dibudidayakan di daerah yang beriklim 

sedang seperti Amerika, Eropa dan Asia (Straumite, Kruma and 

Galoburda, 2015). Daun mint (Mentha piperita l. ) dapat 

tumbuh pada daerah yang memiliki kapasitas penyimpanan air 

tinggi, bentuk dari daun mint dapat dilihat pada Gambar 2. 

Daun mint (Mentha piperita l.) adalah hibrida alami mint air 

(Mentha aquatica l.) dan Spearmint (Mentha spicata l.) yang 

telah banyak dikembangkan dalam skala besar karena berguna 

sebagai penyedap rasa dan alat kebersihan seperti sampo dan 

sabun (Straumite et al, 2015). Daun mint memiliki kandungan 

antioksidan yang tinggi, bersifat antimikroba, antitumor, dan 

antialergenic. Asam lemak merupakan komponen utama yang 

terdapat dalam daun mint, diantaranya adala linoleat, linolenat, 

dan asam palmiat, serta adanya senyawa volatil seperti mentol, 

menthon, isomenthon, β-karoten, klorofil, α- and γ-tocopherol 

dan asam askorbat (Perez et al., 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Daun Mint 
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Senyawa fenolik menjadi salah satu senyawa penting 

lainnya yang ditemukan pada daun mint. Jumlah dari senyawa 

fenolik ini berkisar antara 19-23% dalam bentuk bahan kering 

(BK) dengan proporsi 12% adalah kelompok senyawa 

flavonoid seperti asam rosmarinat, eriotrosin, hesperidin,dan 

luteolin 7-O- rutinosie, dimana sebanyak 75% senyawa ini 

diekstraksi dengan didalam infus. Flavoniod secara biologis 

berfungsi sebagai antioksidan yang dapat mencegah radikal 

bebas (Bhat, Maheshwari, Kumar and Kumar, 2002), daun mint 

(Mentha piperita l.) juga kaya akan kandungan minyak esensial 

yang telah banyak digunakan dalam bidang makanan, kosmetik 

dan farmasi. Tsai, et al, (2013), minyak atisri yang terdapat 

pada daun mint (Mentha piperita  l.) mengandung beberapa 

senyawa yang memiliki sifat biologis dapat menurunkan 

jumlah bakteri patogen dalam makanan dan mengurangi 

penggunaan senyawa antimikroba sintetik dan semi sintetik 

untuk pakan ayam pedaging. Minyak atsiri merupakan feed 

additiv yang dapat dipakai untuk meningkatkan sistem 

pencernaan dengan cara mempengaruhi kerja sistem saraf 

pencernaan dan metabolisme tubuh (Dono, 2005). Khempaka, 

et al., (2013), kandungan minyak esensial pada daun mint 

seperti mentol, mentone canvone, methyl acetate, dan 

peperitone berperan dalam menghambat pertumbuhan 

mikroba, antioksidan, merangsang sekresi asam empedu, 

memperbaiki laju pertumbuhan dan mengurangi produksi 

amonia. Minyak esensial daun mint dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Salmonella enteridis, dan Candida albicans. Pemberian 

sumplementasi daun mint bentuk kering dalam pakan ternak 

dapat meningkatkan performa pertumbuhan dan karkas ayam 

pedaging yang dihasilkan. Berikut adalah kandungan minyak 

atsiri daun mint (Mentha piperita  l.) pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Kandungan Minyak Atsiri Daun Mint (Mentha 

piperita  l.) 

Komponen Minyak Atsiri Daun Mint (%) 

Menthol 30,35  

Menthone 21,12  

Trans-carane 10,99  

Isomenthol 6,26  

(+)-carvone 5,60  

1,8-cineole 5,33  

Mint furanone 2,49  

Pulegone 2,12  

Mono-(2-ethyl hexyl) ester 0,85  

Menthyl acetate 0,81  

Sumber : Tsai, et al, (2013) 

 

Adapun taksonomi daun mint (Mentha piperita l.) adalah 

sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Superdivisi : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Subkelas : Asteridae 

Ordo  : Lamiales 

Famili  : Lamiaceae 

Genus  : Mentha 

Spesies  : Mentha piperita Linn 

(Anonim, 2012) 

  

http://www.plantamor.com/database/database-tumbuhan/daftar-tumbuhan_i618?genus-page=all&src=1&skw=Lamiaceae
http://www.plantamor.com/database/database-tumbuhan/daftar-tumbuhan_i618?genus-page=all&src=1&skw=Mentha
http://www.plantamor.com/database/database-tumbuhan/daftar-tumbuhan_i618?genus-page=all&src=1&skw=Mentha%20piperita
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2.3 Ayam Pedaging 

 Ayam pedaging merupakan galur ayam yang berasal 

dari hasil rekayasa genetika yang memiliki ciri-ciri 

pertumbuhan yang lebih cepat, dipelihara dengan tujuan 

sebagai penghasil daging, umur panennya pendek, daging yang 

dihasilkan memiliki serat yang lunak, timbunan daging bagian 

dada besar, dan berkulit licin ( North and Bell, 1990, dalam 

Anggitasari, Sjofjan dan Djunaidi, 2016). Ayam pedaging 

modern tersebut berasal dari jenis White Plymouth Rock dan 

White Cornish. Di Indonesia memiliki lima  Strain broiler 

modern yaitu Lohman, Cobb, Ross, Hybro dan Hubbard. 

Semua strain yang ada terus mengalami perkembangan dan 

perbaikan mutu genetik agar mengahsilkan strain yang lebih 

efisien. Ayam pedaging dapat dipanen pada umur 4 – 5 minggu 

karena memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dan waktu 

pemeliharaan yang singkat dibandingkan ayam lainnya dengan 

bobot badan panen berkisar 1,2 – 1,9 kg/ekor. Karakteristik dari 

ayam pedaging meliputi pergerakannya lambat, pertumbuhan 

cepat, badan besar dan berlemak serta penghasil daging dengan 

kandungan protein yang tinggi. Menurut Amrullah (2006), 

ayam pedaging pada umur 1 – 5 minggu pemeliharaan dapat 

menghasilkan bobot badan yang berkisar 1,5 – 1,9 kg/ekor.  

 

2.4 Kebutuhan Zat Pakan Ayam Pedaging 

  Pakan merupakan salah satu faktor utama yang 

menjadi kunci kesuksekan dalam usaha peternakan selain 

peyediaan bibit unggul dan manajemen pemeliharaan yang 

baik. Pakan memegang peranan penting dalam mencapai 

keberhasilan produktivitas ayam pedaging secara optimal. 

Penyediaan pakan yang berkualitas baik, harga yang murah dan 

tidak beracun dapat menekan biaya produksi, dimana pakan 
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menyumbang komponen terbesar mencapai 60 - 70% dari 

komponen biaya produksi ternak unggas (Anggitasari dkk., 

2016). 

 Kebutuhan zat pakan unggas berbeda-beda 

berdasarkan jenis unggas, bangsa, umur, fase produksi dan 

jenis kelamin. Jenis kebutuhan gizi yang diperlukan oleh 

unggas meliputi energi, protein, asam amino lisin, metionin, 

metionin + sistin, kalsium (Ca), fosfor tersedia atau fosfor total. 

Kebutuhan zat pakan ayam ras pedaging dapat dikelompokkan 

menjadi 2 kelompok yaitu starter (0 – 3 minggu) dan finisher 

(3 – 6 minggu). Jumlah protein yang dibutuhkan oleh ayam ras 

pedaging pada fase starter sebesar 23% dan minimum 19% 

kemudian mengalami penurunan menjadi 20% dengan anjuran 

jumlah minimum 18% pada fase finisher (Ketaren, 2010). 

Kebutuhan zat makanan ayam ras pedaging dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

 

Tabel 2. Kebutuhan Zat Makanan Ayam Ras Pedaging 

Zat Makanan Starter  Finisher 

Kadar air (%) 10,00  10,00  

Protein (%) 23  20  

Energi (Kkal EM/kg) 3200  3200  

Lisin (%) 1,10  1,00  

Metionin (%) 0,50  0,38  

Metionin + sistin (%) 0,90  0,72  

Ca (%) 1,00  0,90  

P tersedia (%) 0,45  0,35  

P total (%) (0,60 – 1,00) (0,60 – 1,00) 

Sumber : NRC (1994); SNI (2008); dalam (Keraten, 2010) 

  



15 
 

2.5 Kualitas Fisik Daging Ayam Pedaging 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh penambahan fitobiotik daun mint bentuk 

tepung daun sebagai pakan tambahan terhadap kualitas fisik 

daging yang meliputi tekstur, pH, cooking loss dan WHC 

daging. 

 

2.5.1  Tekstur 

 Tekstur daging adalah kualitas daging setelah 

dimasak yang didasarkan pada kemudahan waktu 

menguyah tanpa menghilangkan sifat-sifat jaringan 

yang layak. Salah satu penilaian mutu daging adalah 

sifat teksturnya yang dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Faktor yang mempengaruhi tekstur daging ada 

hubungannya dengan komposisi daging itu sendiri, 

yaitu berupa tenunan pengikat, serabut daging, sel-sel 

lemak yang ada diantara serabut daging (Reny, 2009). 

Menurut Soeparno (2005) tekstur bervariasi di antara 

jenis ternak, umur ternak, bagian otot. Tekstur daging 

banyak ditentukan oleh tiga komponen daging yaitu 

struktur miofibril, kandungan jaringan ikat dan tingkat 

ikatan silangnya, dan WHC oleh protein daging serta 

jus daging. Widyamanda, Yunianto dan Estinigdriyati 

(2013) menjelaskan rendahnya kadar lemak dalam daging 

juga disebabkan karena lemak yang diperoleh dari pakan 

tidak semuanya masuk kedalam daging, dalam tubuh 

unggas sebagian besar lemak ditimbun di bawah kulit 

(subkutan) dan di dalam rongga perut (abdominal). 
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 Pakan dengan kandungan konsentrat rendah dan 

berserat tinggi akan menghasilkan daging yang kurang 

berlemak. Lemak yang berakumulasi akan melarutkan 

dan menurunkan kandungan kolagen, sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan nilai tekstur daging. 

Lemak intramuscular berperan dalam membentuk 

tekstur daging, Karena lemak akan larut diantara ikatan 

serabut otot daging dan akan menghasilkan daging 

yang lebih empuk dan berair (Soeparno, 2005). 

 

2.5.2 pH Daging 

 Daging sebagian besar merupakan otot yang terdiri 

dari bermacam macam protein, myofibril, protein non 

nitrogen yang menyebabkan berbeda dengan jaringan lain. 

Konsumsi pakan oleh ternak berpengaruh terhadap pH 

daging. Penurunan pH daging dipengaruhi faktor instrinsik 

dan ekstrinsik. Faktor instrinsik meliputi spesies, tipe otot, 

dan variasi individu ternak, sedangkan faktor ekstrinsik 

yaitu temperature lingkungan, pemberian bahan additive 

dan stres sebelum pemotongan (Soeparno, 2005). Kadar pH 

merupakan penentu pertumbuhan bakteri dalam daging 

yang akan berpengaruh terhadap kualitas daging. Bakteri 

dapat tumbuh optimal pada pH sekitar 7 dan tidak dapat 

tumbuh pada pH dibawah 4 atau diatas 9 (Lawrie, 2003). 

 Nilai pH daging setelah pemotongan pada kondisi 

normal ada di kisaran 5,5 karena adanya glikolisis 

anaerobic yang menghasilkan asam laktat pasca 

pemotongan. Nilai pH postmortem akan ditentukan oleh 

jumlah asam laktat yang dihasilkan dari glikogen selama 

proses glikolisis anaerob dan akan terbatas apabila ternak 
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mengalami depresi karena kelelahan. Proses glikolisis 

secara anaerobic yaitu proses konversi glikogen menjadi 

asam piruvat yang kemudian akan menghasilkan asam 

laktat pada saat ternak mati (Soeparno, 2005). Besarnya 

timbunan asam laktat pada daging tergantung pada 

cadangan glikogen otot. Penimbunan asam laktat akan 

terhenti setelah cadangan glikogen habis. pH akan 

mengalami penurunan dari 7,2 menjadi 5,5 pasca 

rigormortis dan keempukan daging lebih tinggi apabila 

konsentrasi glikogen otot pada saat pemotongan dalam 

jumlah yang cukup. Aktivitas ternak sebelum pemotongan 

dapat mempengaruhi cadangan glikogen otot, semakin 

banyak aktivitas ternak maka semakin sedikit timbunan 

asam laktat dikarenakan cadangan glikogen telah digunakan 

untuk aktivitas (Lawrie and Ledward, 2006). Penurunan pH 

daging yang cepat akan berdampak pada penurunan 

kapasitas menahan air, warna dan tekstur daging yang lebih 

lembut (Hamiyanti, Sutomo, Rozi, Adnyono, dan Drajat, 

2013). 

 

2.5.3 Cooking Loss 

  Cooking loss merupakan salah satu penentu kualitas 

daging, Karena berhubungan dengan besar kecilnya jumlah 

kadar air serta nutrisi yang larut dalam air hilang akibat 

pengaruh pemasakan. Hamiyati dkk., (2013) 

menyatakan bahwa nilai cooking loss juga dipengaruhi 

oleh nilai pH daging postmortem. Semakin tinggi 

penurunan pH mengakibatkan banyak protein miofibril 

yang rusak sehingga kemampuan protein untuk 

mengikat air mengalami penurunan dan 
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mengakibatkan tingginya nilai cooking loss. Soeparno 

(2005) menyatakan bahwa nilai cooking loss 

mempunyai hubungan erat dengan perlemakkan 

daging (marbling), kandungan lemak marbling yang 

tinggi akan menghambat atau mengurangi lepasnya 

cairan daging pada saat pemasakan, meskipun pada 

daging yang memilki lemak marbling lebih tinggi akan 

kehilangan lemak lebih banyak akan tetapi nilai 

cooking loss relatif lebih kecil. Lawrie and Ledward 

(2006) menambahkan bahwa kandungan lemak yang 

lebih besar akan meningkatkan WHC oleh protein 

daging, karena adanya lemak intramuskular yang 

menutup jaringan mikrosturktur daging. Lemak 

dipermukaan daging akan meleleh saat dimasak dan 

menyelimuti daging sehingga susut masak lebih 

rendah.  

  Soeparno (2005) menyatakan besar kecilnya nilai 

cooking loss dipengaruhi oleh pH, panjang sakromer 

serabut otot, panjang potongan serabut otot, status 

kontraksi miofibril, ukuran dan berat sampel daging 

serta penampang lintang daging. Nilai susut masak yang 

lebih rendah memiliki kualitas yang lebih baik dari pada 

daging dengan nilai susut masak yang lebih tinggi, hal ini 

dikarekan kehilangan nutrisi selama pemasakan akan lebih 

sedikit (Suryanata, Djunaidi dan Natsir, 2014) 
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2.5.4 Water Holding Capacity (WHC) 

  Daya ikat air oleh protein daging atau Water 

Holding Capacity (WHC) adalah kemampuan daging 

untuk mengikat airnya atau air yang ditambahkan 

selama ada pengaruh kekuatan dari luar, misalnya 

pemotongan daging, pemanasan, penggilingan, dan 

tekanan (Purbowati, Sutrisno, Baliarti, Budhi, 

Lestariana,  2006). Air yang terikat dalam daging 

terdiri dari tiga komponen, yaitu secara kimiawi oleh 

protein daging sebesar 4-5 % pada lapisan 

monomolekuler pertama, lapisan kedua air ter ikat 

agak lemah dari molekul air hidrofilik yakni sebesar 

4% dan lapisan ketiga merupakan air bebas di antara 

molekul-molekul protein dalam jumlah 10% (Forest, 

1989). Forest, Arbele, Hendrick, Judge and Markel 

(1975) menyatakan bahwa kandungan protein dan 

karbohidrat daging akan mempengaruhi WHC, 

semakin tinggi kadar protein daging maka kemampuan 

daging mengikat air oleh protein semakin tinggi. 

Rosyidi, Susilo dan Muhbianto (2009) yang 

menyatakan bahwa otot dengan kadar lemak yang 

tinggi akan mempunyai nilai WHC yang tinggi, dan 

sebaliknya apabila kadar lemak rendah maka nilai 

WHC akan menurun. Menurut Soeparno (2005) 

menyatakan jika daging mempunyai WHC yang 

rendah, daging akan kehilangan banyak cairan, 

sehingga terjadi kehilangan berat. Di samping itu juga 

akan kehilangan sebagian komponen yang terlarut di 
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dalam cairan yang keluar. Kapasitas WHC merupakan 

faktor mutu yang penting Karena berpengaruh 

terhadap kualitas fisik daging seperti tekstur, warna, 

juiceness. Nilai pH daging berpengaruh pada kemampuan 

daging dalam mengikat air. Nilai pH yang tinggi membuat 

struktur protein lebih longgar dan hal ini yang menyebabkan 

longgarnya struktur serat daging, sehingga daging mampu 

mengikat air lebih banyak. Sebaliknya apabila nilai pH 

rendah, struktur serat daging akan mengkerut dan 

menyebabkan penekanan air untuk keluar dari daging 

menjadi lebih besar sehingga daging tidak mampu mengikat 

air lebih baik, artinya WHC menjadi rendah (Warris, 2000)   
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