
9 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Daun Mint (Mentha piperita L) 

Hadipoentyanti (2010) menerangkan bahwa tanaman 

peppermint (Mentha piperita L.) adalah keluarga mint dari 

Lamiaceae dan merupakan herba tahunan. Tumbuh di daerah 

lembab pada dataran tinggi dengan tanah yang gembur yang 

banyak mengandung bahan organik dan pH berkisar antara 6–

7. Lebih lanjut dia menerangkan pada daerah tropik tanaman 

peppermint tidak berbunga, pertumbuhan batang tegak atau 

sedikit menjalar, tinggi tanaman berkisar 30–60 cm, 

percabangan simpodial, batang berbentuk segi empat. Tangkai 

daun dan permukaan daun tanaman peppermint diselimuti oleh 

bulu–bulu yang berwarna kuning kehijauan dengan tekstur 

permukaan daun licin. Warna daun hijau, panjang daun 

berkisar antara 1,3-5,5 cm, bentuk daun lanset (Lanceolate), 

ujung daun runcing (acute), tepi daun beringgit dangkal 

(creneate). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: www.google.com 

Gambar 2. Daun Mint 
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Klasifikasi tanaman peppermint dalam Plantamor (2017) 

adalah :  

Kingdom : Plantae     

Subkingdom : Tracheobionta 

Superdivisi : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Subkelas : Asteridae 

Ordo  : Lamiales 

Famili  : Lamiaceae 

Genus  : Mentha 

Spesies : Mentha piperita L.              

            

Menurut Aflatuni (2005), minyak mint yang bermutu 

tinggi jika mempunyai kadar menthol minimal 45%, menthone 

dan isomenthone 15-18% dan menthofuran kurang dari 1,5%. 

Berdasarkan kandungan bahan aktif, aroma dan penggunaanya 

terdapat beberapa spesies yang bernilai ekonomi tinggi. Tiga 

spesies yang hasilnya diperdagangkan yaitu Mentha arvensis 

penghasil mentol dan minyak mentha kasar/mentha Jepang, 

Mentha piperita penghasil minyak peppermint atau true mint, 

dan Mentha spicata penghasil minyak spearmint (Hobir dan 

Nuryani, 2004). Al-Kassie (2010) menyatakan bahwa 

peppermint biasanya digunakan untuk mengobati masalah 

pencernaan seperti kram, kembung, mual, kehilangan nafsu 

makan dan sindrom radang usus besar. 

2.1.1 Kandungan Daun Mint 

Mentha piperita salah satu ramuan obat tertua di dunia 

dan digunakan di keduanya Tradisi Timur dan Barat, memiliki 

khasiat fenolik menthol, menthone dan menthyl acetate 

http://www.plantamor.com/database/database-tumbuhan/daftar-tumbuhan_i618?genus-page=all&src=1&skw=Mentha
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(Escop, 2003). Flavonoid, polifenol terpolimerisasi, karoten, 

tocopherols, saponin dan kolin adalah senyawa lainnya 

ditemukan di Mentha piperita (Murray, 1995). Mentha 

piperita adalah tanaman abadi, dalam famili Lamiaceae dan 

mengandung minyak esensial 1,2-1,5%. Komponen utama 

minyak adalah mentol (35-55%), menthone (15-30%), dan 

menthyl asetat (3-10%). Senyawa lain yang ditemukan dalam 

peppermint adalah flavonoid (12%), polifenol terpolimerisasi 

(19%), karoten, tocopherols, saponin, dan kolin (Murray, 

1995). Ekstrak Mentha memang memiliki minyak atsiri, tanin, 

glikosida, saponin dan komponen lainnya. Menthol dan 

Menthone adalah komponen fenolik utama minyak Mentha 

piperita (Escop, 2003). Minyak atsiri peppermint terutama 

terdiri dari mentol, menthone, menthofuran dan menthyl 

asetat. Bahan aktif farmakologis lainnya termasuk zat pahit, 

asam caffenat, flavonoid, polifenol terpolimerisasi, karoten, 

tocopherols, betaine, choline dan tanin (Soković et al., 2009). 

Minyak atsiri adalah campuran campuran berbagai senyawa 

organik yang mudah menguap, larut dalam pelarut organik 

serta mempunyai aroma yang khas sesuai dengan jenis 

tanamannya (Sembiring, 2003). Aziz (2010) menyatakan 

komposisi minyak atsiri dipengaruhi oleh perbedaan jenis 

tanaman penghasil, kondisi iklim, tanah tempat tumbuh, umur 

panen, metode ekstraksi yang digunakan, serta cara 

penyimpanan. 
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Tabel 1. Kandungan zat makanan tepung daun mint 

Kandungan Zat Makanan Kandungan 

Bahan Kering
a
 

Protein Kasar
b
 

Serat Kasar
b
 

Lemak Kasar
b
 

Abu
b
 

Tanin
c
 

98,08% 

2,75+0,52% 

6,12+0,60% 

2,72+0,27% 

3,12+0,36% 

10,79% 

Total Phenol
d
 

Flavonoids
d
 

Antioxidants
d
 

2.179 (mg/g) 

1.835 (mg/g) 

75.531 (%) 

Sumber : 
(a)

Gurbuz and Ismael (2016), 
(b)

Saeed et al. (2014), 
(c)

 

Atanassova and Georgieva (2010),
  (d)

Khodadust et 

al. (2015) 

 

Tabel 2.  Kandungan utama (%) minyak esensial dalam daun 

mint  

Peppermint 

Kandungan Peppermint 

Menthol 30,35 

Menthone 21,12 

Trans-carane 10,99 

Isomenthol 6,26 

(+)-carvone 5,60 

1,8-cinole 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) 

 

2.1.2 Manfaat Daun Mint 

Mint essential oil dan mentol digunakan secara luas 

seperti perasa dalam penyegar nafas, minuman, antiseptik 
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kumur, pasta gigi, permen karet, makanan pencuci mulut dan 

permen. Tindakan obat utama daun dan berbunga aktif mint 

tergantung pada minyak atsiri melimpah, yang telah 

ditemukan mengandung sebuah hidrokarbon, timol dan 

oksigen yang lebih tinggi. Uap bersifat  antispasmodik, 

koleretik dan karminatif. Minyak atsiri dapat meningkatkan 

efek biologis seperti antimikroba yaitu menghambat 

pertumbuhan Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Salmonella enteritidis, dan Candida albicans, sebagai 

antioksidan untuk stimulasi sekresi asam empedu, 

memperbaiki laju pertumbuhan broiler (Khempaka dkk., 

2013). Mentha piperita menunjukkan aktivitas yang signifikan 

karena daunnya mengandung banyak senyawa ampuh seperti 

mentol, menthone, menthyl acetate, menthofuran, dan limnone 

(Al-Kassie, 2010). Diantara tanaman lainnya, Mentha sp. telah 

lama dikonfirmasi memiliki efek pada kolesterol dan efeknya 

signifikan terhadap parameter darah dan kekebalan, antijamur, 

anti-ulkus, aktivitas anti-inflamasi, efek trigliserida, memiliki 

aktivitas anti-mutagenik dan sifat stimulan, karminatif dan 

antispasmodik dan penangkal racun (Talpur, 2014). Secara 

tradisional digunakan untuk sifat antimikroba di pengobatan 

demam, sinusitis, kolera, keracunan makanan, bronkitis dan 

tuberkulosis. Selain itu, juga digunakan sebagai antiflatulen, 

karminatif, ekspektoran, agen diuretik, antitusif dan 

menstruasi (Nobakht, Norani and Safamehr, 2011).  

2.2.  Aditif Pakan 

Wahju (2004) aditif pakan adalah pakan tambahan yang 

sengaja ditambahkan di dalam pakan sebagai pelengkap untuk 

tujuan tertentu dan bahan tambahan ini tidak termasuk zat 

makanan. Tujuan pemberian pakan tambahan adalah untuk 
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meningkatkan palatabilitas pakan agar konsumsi meningkat, 

membantu pencernaan, absorpsi dan transportasi zat makanan 

serta menurunkan biaya pakan. Pervez and Abdul (2011) 

menambahkan bahwa tujuan pemberian aditif pakan adalah 

meningkatkan kecernaan pakan, meningkatkan konsumsi, 

menjadikan ekskreta kering, meningkatkan produksi dan 

mencegah penyakit. Aditif pakan yang sering digunakan 

dalam formula pakan adalah enzim, antibiotik, koksidiostat, 

pigmen, antioksidan dan antifungi. Terdapat aditif pakan 

pengganti antibiotik yaitu probiotik, prebiotik, asam organik, 

fitobiotik dan protein antimikroba. Bahan yang tergolong ke 

dalam fitobiotik yaitu tanaman herba, rempah-rempah, ekstrak 

tanaman dan minyak essensial (minyak atsiri) (Ravindran, 

2014). 

2.3.  Ayam Pedaging 

Ayam pedaging memiliki karakteristik dengan ciri khas 

pertumbuhan cepat, efesiensi dalam penggunaan ransum, masa 

panen pendek, menghasilkan daging berserat lunak, timbunan 

daging baik, serta kulit yang licin (Daud, 2007). Menurut Bell 

and Weaver (2002) ayam pedaging merupakan galur ayam 

hasil rekayasa genetika teknologi yang memiliki karakteristik 

ekonomi dan ciri khas pertumbuhan yang cepat sebagai 

penghasil daging, konversi ransum rendah, siap potong dalam 

usia relatif muda dan menghasilkan daging yang memiliki 

serat lunak. Hanifah (2010) menerangkan bahwa taksonomi 

ayam pedaging adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Animalia 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Aves 

Subkelas  : Neornithes 
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Ordo  : Galliformis 

Genus  : Gallus 

Spesies  : Gallus domesticus 

Pratikno (2010) menyatakan bahwa ayam pedaging 

merupakan ternak yang efisiensi terhadap pakan cukup tinggi 

dan sebagian besar dari makanan diubah menjadi daging serta 

pertumbuhan atau pertambahan berat badan sangat cepat pada 

umur 5–6 minggu ayam bisa mencapai berat ± 2 kg. Ayam 

pedaging umumnya dipanen pada umur sekitar 4-5 minggu 

dengan berat badan antara 1,2-1,9 kg/ekor yang bertujuan 

sebagai sumber pedaging. Keunggulan ayam pedaging antara 

lain pertumbuhannya yang sangat cepat dengan berat badan 

yang tinggi dalam waktu yang relatif pendek, konversi pakan 

kecil, siap dipotong pada usia muda serta menghasilkan 

kualitas daging berserat lunak. Perkembangan yang pesat dari 

ayam pedaging ini juga merupakan upaya penanganan untuk 

mengimbangi kebutuhan masyarakat terhadap daging ayam. 

Perkembangan tersebut didukung oleh semakin kuatnya 

industri hilir seperti perusahaan pembibitan (Breeding Farm), 

perusahaan pakan ternak (Feed Mill), perusahaan obat hewan 

dan peralatan peternakan. 

Antara umur 1-2 minggu, ayam pedaging memerlukan 

suhu lingkungan mendekati 32 ºC. Pada umur 2-3 minggu, 

suhu lingkungan yang diperlukan antara 30-32 ºC dan setelah 

umur 3 minggu menjadi 28-30 ºC. Kelembaban yang baik 

adalah sekitar 60%, bila terlalu tinggi (di atas 70%), kondisi 

tersebut akan mengganggu pernapasan. Temperatur dan 

kelembaban relatif merupakan faktor penting bagi 

kelangsungan hidup ternak. Ayam sebagai hewan 

homeotermis, dapat mengatur suhu tubuhnya relatif konstan, 

sekalipun temperatur lingkungan berubah-ubah. Kondisi suhu 
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lingkungan yang optimal bagi ayam adalah 21 ºC. Tingginya 

kelembaban relatif akan menghambat penguapan panas 

melalui panting. Kelembaban yang baik untuk pertumbuhan 

optimal ayam ayam pedaging berkisar antara 50-60% 

(Appleby et al., 2004). Ayam pedaging kurang toleran 

terhadap suhu lingkungan yang tinggi, terutama setelah ayam 

berumur lebih dari 3 minggu (Gunawan dan Sihombing, 

2004). Apabila suhu tubuh ayam pedaging lebih rendah 

daripada suhu lingkungan maka nutrien yang ada di dalam 

tubuh sebagian besar digunakan oleh ayam pedaging untuk 

memproduksi panas tubuh (Bruzual et al., 2000). 

 

2.4.  Pakan dan Kebutuhan Nutrisi Ayam Pedaging 

Pakan merupakan kumpulan bahan makanan yang layak 

dimakan oleh ayam pedaging dan telah disusun mengikuti 

aturan tertentu. Aturan ini meliputi nilai kebutuhan gizi bagi 

ayam dan nilai kandungan gizi dari dari bahan makanan yang 

digunakan (Zulfanita dkk., 2011). Konsumsi pakan atau 

ransum adalah jumlah pakan yang dimakan pada waktu 

tertentu yang digunakan oleh ternak untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. Konsumsi pakan pada ayam pedaging 

tergantung pada umur, aktivitas dan temperatur lingkungan 

(Wahju, 2004). 

Pemberian pakan bertujuan untuk menjamin 

pertumbuhan berat badan dan menjamin produksi daging agar 

menguntungkan secara ekonomi. Konsumsi pakan setiap 

minggu bertambah sesuai dengan pertambahan berat badan. 

Setiap minggunya ayam pedaging mengkonsumsi pakan lebih 

banyak dibandingkan dengan minggu sebelumnya (Fadilah, 

2004). Tujuan utama dalam pemberian pakan adalah 

menjamin penambahan berat badan selama pertumbuhaan dan 
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penggemukannya. Ayam pedaging mempunyai kebutuhan zat-

zat makanan yang berbeda jumlahnya pada setiap fase atau 

tingkatan umur ayam. Kebutuhan nutrisi ayam pedaging 

disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Standar kebutuhan zat makanan ayam pedaging 

Zat Makanan                 Satuan 
Periode 

  Starter Finisher 

Energi metabolis Kkal/Kg 3100   3200 

Protein kasar % 23 20 

Lemak kasar % 5 – 8 5 – 8 

Serat kasar % 3 – 5 3 – 5 

Ca % 0,9 – 1,1 0,9 – 1,1 

P % 0,7 – 0,9 0,7 – 0,9 

N % 0,2 0,15 

K % 0,3 0,3 

Cl % 0,2 0,15 

Mn Ppm 60 60 

Zn Ppm 40 40 

Lysin % 1,1 1,0 

Methionin % 0,5 0,38 

Valin % 0,9 0,82 

Tryptophan % 0,2 0,18 

Fenilalanin % 0,72 0,65 

Treonin % 0,8 0,74 

Histidin % 0,35 0,32 

Arginin % 1,25 1,1 

Leusin % 1,2 1,09 

Isoleusin % 0,8 0,73 

Glisin % 1,0 0,9 

Tirosin % 0,62 0,57 

Sistin % 0,4 0,34 

Sumber : Wahju (2004) 
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2.5. Organ Dalam 

Organ pencernaan ayam pedaging terdiri dari mulut, 

kerongkongan, tembolok, proventrikulus, rempela, usus halus, 

usus buntu (seka), usus besar, kloaka dan anus. Pencernaan 

tambahan pada ayam salah satunya adalah hati. Unggas 

memiliki organ pencernaan yang sederhana. Makanan 

utamanya berupa pakan dari biji-bijian, ikan, cacing dan 

rumput-rumputan. Organ dalam yang berkembang pada 

unggas adalah perut, lidah dan rempela karena tidak 

mempunyai gigi dan tulang rahang yang besar serta berotot. 

Hal tersebut menyebabkan sistem pencernaan unggas 

berkembang sesuai dengan makanan utamanya. Organ 

pencernaan unggas dimulai dari mulut, esofagus, rempela, 

usus halus, usus buntu, usus besar, dan kloaka (Amrullah, 

2004). Organ dalam tambahan sangat erat hubungannya 

dengan pencernaan karena sekresi yang dikeluarkan akan 

dialirkan ke dalam saluran usus untuk membantu pengolahan 

pakan. Organ–organ tersebut yaitu pankreas, hati, saluran 

empedu, serta organ vital lain seperti jantung dan limpa. Berat 

organ dalam dapat ditentukan dengan menimbang organ-organ 

dalam yang sudah dikeluarkan sebelumnya yang berupa 

gizzard, pankreas, hati, jantung dan usus (Frandson, Wilke and 

Fails, 2009). 

 

2.5.1. Gizzard 

Rempela atau empedal (gizzard) disebut juga perut 

muskular yang merupakan perpanjangan dari proventrikulus. 

Fungsi utama rempela adalah memecah atau melumatkan 

pakan dan mencampurnya dengan air menjadi pasta (chyme). 

Kekuatan rempela dipengaruhi dari kebiasaan makan ayam, 

ayam yang hidup bebas berkeliaran memiliki rempela yang 



19 

 

lebih kuat daripada rempela ayam yang dikurung dengan 

pakan yang lebih lunak. Rempela mensekresikan coilin untuk 

melindungi permukaan rempela terhadap kerusakan yang 

disebabkan oleh pakan atau benda lain yang tertelan (Scanes et 

al., 2004). 

Menurut Bell and Weaver (2002) rempela merupakan 

organ pencernaan pada unggas yang biasa disebut perut otot, 

karena di dalamnya tersusun otot-otot yang kuat. Kontraksi 

otot rempela terjadi apabila makanan masuk ke dalam 

rempela. Menurut Sari, Latif dan Zulfan (2016) rempela 

(gizzard) sangat berperan dalam proses pencernaan unggas 

untuk memperkecil ukuran partikel makanan dengan cara 

menggiling dan memecahnya menjadi lebih kecil. Aktivitas 

gizzard semakin meningkat dengan semakin sulit makanan 

dicerna, menyebabkan ukurannya bertambah  Kontraksi otot 

rempela baru akan terjadi apabila makanan masuk ke dalam. 

Rempela berisi bahan–bahan yang mudah terkikis seperti 

pasir, karang, dan kerikil. Partikel makanan yang berukuran 

besar akan dipecah menjadi partikel–partikel yang sangat kecil 

sehingga dapat masuk ke dalam saluran pencernaan (Bell and 

Weaver, 2002).  

Grit yang ada dalam rempela mempunyai peranan yang 

penting untuk mengoptimalkan pencernaan karena dapat 

meningkatkan motilitas dan aktivitas menggiling dari rempela 

serta meningkatkan kecernaan pakan berupa biji–bijian hingga 

10% (Sturkie, 2000). Penelitian Lubis dkk. (2007) dengan 

menggunakan ayam berumur 42 hari memperoleh berat 

rempela 30,77-35,28 g atau 2,14%-2,23% dari berat hidup. 

Berat gizzard dipengaruhi oleh aktivitas gizzard karena 

gizzard mencerna pakan secara mekanik (Garipoglu, Erener 

and Ocak, 2005). Ukuran gizzard mudah berubah-ubah 
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tergantung pada jenis makanan yang dimakan oleh unggas. 

Ketika unggas mendapatkan pakan dengan kandungan serat 

yang tinggi maka ukuran gizzard lebih besar, lebih kuat dan 

memiliki lapisan epitel lebih tebal (Gede, 2015). 

 

2.5.2. Jantung 

Jantung berfungsi memompa darah serta bekerja secara 

otonom yaitu dikendalikan oleh sistem syaraf pusat diluar 

kemauan dan kesadaran. Jantung merupakan organ vital yang 

berperan dalam sirkulasi darah. Jantung yang terinfeksi 

penyakit maupun racun biasanya akan mengalami perubahan 

ukuran jantung (Hermana dkk., 2008). Bell and Weaver 

(2002) juga menjelaskan bahwa jantung merupakan organ 

yang memegang peranan penting di dalam peredaran darah 

dan mempunyai empat ruangan yaitu dua atrium dan dua 

ventrikel. Laju jantung dipengaruhi oleh ukuran tubuh, umur 

dan temperatur lingkungan. Unggas yang memiliki ukuran 

tubuh lebih kecil mempunyai laju pernapasan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan unggas yang mempunyai ukuran tubuh 

yang lebih besar. Organ jantung sangat rentan terhadap racun 

dan zat antinutrisi yang terdapat di dalam ransum, pada 

jantung yang terinfeksi oleh penyakit maupun racun akan 

terjadi pembesaran ukuran jantung (Suda, Dewi dan Wijana, 

2015). Frandson et al. (2009) jantung berfungsi  sebagai 

pemompa darah dalam sistem transportasi atau sirkulasi tubuh. 

Sistem sirkulasi oleh jantung melalui dua pembuluh darah. 

Pembuluh darah yang membawa darah dari jantung disebut 

arteri, sedangkan pembuluh yang membawa darah 

meninggalkan jantung disebut vena. Ukuran jantung 

dipengaruhi oleh jenis, umur dan aktivitas ternak. Dewi (2007) 

memberikan ransum komersial memperoleh berat jantung 
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ayam pedaging 6,43-8,73 g atau 0,50%-0,57% dari berat 

hidup.  

 

2.5.3. Hati 

Fungsi fisiologis hati yaitu sekresi empedu untuk 

mengemulusi lemak, penetralisir racun, tempat penyimpanan 

energi yang siap untuk dipakai seperti glikogen serta 

menguraikan hasil sisa protein menjadi asam urat untuk 

dikeluarkan oleh ginjal. Senyawa beracun akan mengalami 

proses detoksifikasi seluruhnya. Hal inilah yang dapat 

mengakibatkan hiperthrophi hati (Golla dkk., 2014).  

Hati ayam terdiri atas dua lobi (gelambir) yaitu kanan 

dan kiri, berwarna coklat tua, dan terletak diantara usus dan 

aliran darah. Hati adalah organ yang berperan sebagai alat 

penyaring zat–zat makanan yang telah diserap sebelum masuk 

dalam perederan darah dan jaringan-jaringan (Resnawati, 

2010). Fungsi hati adalah melakukan detoksifikasi 

(menetralkan racun yang berada di dalam tubuh) sehingga 

menjadi senyawa yang tidak berbahaya yang kemudian dibawa 

oleh darah menuju ginjal untuk dikeluarkan dari dalam tubuh 

bersama urine. Berat hati meningkat apabila terdapat benda 

asing yang masuk ke dalam tubuh sehingga hati bekerja lebih 

keras dalam upaya untuk menyerang benda asing tersebut. 

kelainan hati biasanya ditandai dengan pembengkakan dan 

penebalan salah satu lobi pada hati, dan hal tersebut dapat 

menyebabkan peningkatan berat hati (Manuaba dkk., 2017).  

 

2.6. Proporsi Bagian Karkas 

Standar Nasional Indonesia 3924:2009 yang merupakan 

revisi SNI 01-3924-1995. Karkas adalah bagian tubuh ayam 

setelah dilakukan penyembelihan secara halal sesuai dengan 
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CAC/GL 24-1997, pencabutan bulu dan pengeluaran jeroan, 

tanpa kepala, leher, kaki, paru-paru, dan atau ginjal, dapat 

berupa karkas segar, karkas segar dingin, atau karkas beku. 

Ukuran karkas berdasarkan beratnya yaitu: ukuran kecil: < 1,0 

kg, ukuran sedang: 1,0-1,3 kg, dan ukuran besar: > 1,3 kg 

(BSN, 2009).  

 
Sumber: www.google.com 

Gambar 3. Proporsi bagian karkas 

 

Karkas adalah potongan ayam tanpa bulu, darah, kepala, 

leher, kaki dan organ dalam. Persentase berat karkas 

digunakan untuk menilai produksi ternak daging. Faktor 

genetik dan lingkungan mempengaruhi laju pertumbuhan dan 

komposisi tubuh yang meliputi distribusi berat, komposisi 

kimia dan komponen karkas. Soeparno (2009) menyatakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi persentase berat karkas 

ayam pedaging adalah berat hidup. Persentase karkas 
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merupakan perbandingan berat karkas dengan berat hidup, 

sehingga berat hidup yang besar akan diikuti pula oleh berat 

karkas yang besar begitupun sebaliknya. Leeson and Summers 

(2000) melaporkan berat karkas ayam pedaging umur 42 hari 

adalah 1.128,4-1.523,2 g atau 64,70%-71,20% dari berat 

hidupnya. Penelitian yang dilakukan Dewi (2007) memperoleh 

berat karkas 731-1.135 g atau 63,79%-67,78% dari berat 

hidup.  

Karkas berdasarkan potongan komersilnya dapat dibagi 

menjadi lima bagian yaitu : dada, sayap, punggung, paha dan 

pangkal paha (Resnawati, 2004). Soeparno (2009), faktor 

genetik dan lingkungan mempengaruhi laju pertumbuhan 

komposisi tubuh yang meliputi distribusi otot, komposisi 

kimia, dan komponen karkas. Faktor lain yang mempengaruhi 

persentase potongan karkas lain: bangsa, umur, berat badan 

dan pakan. Pemisahan karkas menurut Soeparno (2009),  

pemisahan bagian dada dari bagian punggung dengan 

memotong sepanjang pertautan antara tulang rusuk yang 

melekat pada punggung (Costae sternalis) sampai sendi bahu, 

sehingga selain tulang rusuk dan tulang dada pada bagian dada 

akan ikut serta Os clavicula dan Os caracoid. Pemisahan 

bagian punggung dari paha dengan memotong sendi 

Articulatio coxae antara Os femur (tulang paha) dengan Os 

coxae. Bagian sayap dapat dipisahkan dengan memotong 

persendian antara Os humerus dengan Os scapula. Persentase 

Recahan Komersial Karkas: didapat melalui perbandingan 

masing-masing recahan komersial karkas dengan karkas 

dikalikan seratus persen (Angga dkk., 2015). 
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