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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Itik pedaging  

Itik pedaging merupakan salah satu ternak unggas yang memiliki potensi yang luar 

biasa untuk memenuhi kebutuhan sumber protein pada makanan manusia. Itik memberi andil 

cukup besar sebagai penghasil daging dalam penyediaan protein hewani. Daging itik 

mengandung protein cukup tinggi tetapi kandungan lemaknya lebih rendah dibanding ternak 

besar. Kandungan protein daging itik rata-rata diatas 20%, hampir sama dengan kandungan 

protein daging unggas lainnya, sedangkan kandungan lemak jenuh sebesar 2,43% jauh lebih 

rendah kandungan lemak ternak besar yaitu di atas 10%. Daging itik saat kebutuhan protein 

dan kalori itik pedaging pada umur 0 – 2 minggu adalah 22% dan 2900 kcal/kg, pada umur 2 

– 7 minggu 16% dan 2900 kcal.kg (NRC, 1994). Menurut Anggorodi (1985) menyatakan 

bahwa kebutuhan protein dan kalori itik pada umur 0 – 2 minggu adalah 23% dan 2900 

kcal/kg, sedangkan finisher 19% dan 3200 kcal/kg. 

Kebutuhan protein dan kalori itik pedaging pada umur 0 – 2 minggu adalah 22% dan 

2900 kcal/kg, pada umur 2 – 7 minggu 16% dan 2900 kcal.kg (NRC, 1994). Tan, Oktani, 

Tanaka, Domala, and Bunchasak (1998) menyatakan bahwa kebutuhan protein dan kalori itik 

pada umur 0 – 2 minggu adalah 23% dan 2900 kcal/kg, sedangkan finisher 19% dan 3200 

kcal/kg. Pertumbuhan itik jantan pada umur 10 minggu sekitar 1,4 – 1,5 kg (Iskandar, 

Zainuddin, Susanti, Setioko, dan Hidayat, 1995). Itik jantan yang diberi ransum dengan 

kandungan protein 16,5% dan kalori 2694,88 k cal/kg pakan yang dipelihara hingga umur 10 

minggu memberi pertambahan bobot badan 1160,16 g dengan FCR 4,61 (Syaeful, 2005). 

Sedangkan bobot itik yang diberi ransum dengan protein kasar 14% dan energi 2900 kcal/kg 

yang diberikan pada umur 2 – 10 minggu adalah 1342 gram (Sinura, Miftah, dan Pasaribu 

1993). Iskandar et al. (1995) menyatakan bahwa dengan kandungan protein kasar 15,5% 

bobot badan itik pada umur 6, 8, 10 dan 12 minggu berturut-turut adalah sebesar 889 g, 

1226 g, 1490 g dan 1517 g. 

Itik memerlukan zat – zat makanan untuk memenuhi kebutuhan pokok yaitu 

pertumbuhan dan reproduksi. Zat makanan harus memenuhi kebutuhan itik sehingga dapat 

berproduksi secara optimal (Suharno, 2008). Beberapa zat makanan yang perlu diperhatikan 

didalam pakan diantaranya adalah kandungan energi, protein, lemak, serat, vitamin dan 

mineral serta keseimbangan asam amino (Wahyu, 1992). Pakan yang digunakan terdiri dari 

dua jenis yaitu starter dan grower/finisher. Kebutuhan gizi periode starter (0 - 2 minggu) dan 

finisher (2 - 6 minggu) disajikan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Kebutuhan Nutrisi Itik Pedaging Periode Starter dan Finisher 
Kandungan Nutrisi  Umur 0 – 2 minggu Umur 2 – 6 minggu 

Energi (kkal/kg) 2900 3000 
PK (%) 22 16 
Kalsium (%) 0,65 0,60 
Fosfor (%) 0,40 0,30 
Lisin (%) 0.90 0.65 
Metionin (%) 0.40 0.30 

Sumber : National Reseach Council (1994) 

 

2.2. Kunyit 

Kunir atau kunyit (Curcuma longa Linn. syn. Curcuma domestica Val.) termasuk 

salah satu tanaman rempah dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara. Berikut klasifikasi dari 

kunyit : 

Kerajaan  : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas   : Monocotyledone 

Subkelas  : Zingiberidae 

Ordo   : Zingiberales 

Family   : Zingiberaceae 

Genus   : Curcuma 

Spesies    : Curcuma domestica Val. (Winarto, 2003). 

 

Kunyit merupakan salah satu "temu-temuan" yang paling banyak digunakan dalam 

kehidupan manusia. Manfaat kunyit sebagai obat adalah sebagai obat diare, kencing 

tersumbat, sembelit, mencret, demam, rasa nyeri di usus, bisul-bisul, gangguan pencernaan, 

sebagai obat pembersih, penguat jantung, penguat lambung dan peluruh kencing (Widodo, 

2002). Rimpang kunyit mempunyai beberapa kandungan zat-zat nutrisi seperti minyak atsiri  

berkisar 2,5 – 2,7%., kurkumin 2,5 – 6 % serat kasar dan sebagainya. Kurkumin berperan 

sebagai antitumor, antibakteri dan antioksidan (Joe, 2004).  

Kurkumin bermanfaat sebagai antioksidan dan berfungsi sebagai penghilang rasa sakit 

karena kurkumin dapat menghambat aktivitas enzim siklooksigenase-2 (cox-2). Enzim cox-2 

mengubah asam arakhidonat menjadi prostaglandin yang menyebabkan timbulnya rasa sakit. 

Kurkumin juga dapat digunakan sebagai kosmetik seperti yang telah digunakan oleh 

penduduk India di Bangladesh. Kurkumin pun aktivitas antibakteri berspektrum luas yaitu 

antibakteri yang aktif terhadap berbagai jenis bakteri Gram positif dan Gram negatif, 

antivirus, dan penginduksi apoptosis sel (antitumor) (Bermawie, 2006). kurkumin juga dapat 

menghambat pertumbuhan Staphylococcus epidermidis penyebab ruam pada kulit, 

Escherichia coli penyebab diare akut (Tajbakhsh, 2008). 
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2.3. Mikroflora Usus  

Mikroflora usus terdiri atas mikroba pathogen dan non pathogen. Mikroba pathogen 

seperti Salmonella dan Escherichia coli dan mikroba non pathogen seperti Lactobaccilus, 

Bifidobacterium dan Bacteroides. 

 

2.3.1.  Bakteri Asam Laktat (BAL) 

Bakteri ini memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perbaikan flavour, 

tekstur, dan masa simpan produk fermentasi. BAL mempunyai distribusi yang luas dan 

kemampuan tumbuh pada berbagai substrat organik dan kondisi seperti kondisi asam, basa, 

suhu rendah, suhu tinggi, kadar garam tinggi, anaerob, sehingga menjadikan bakteri asam 

laktat sebagai kompetitor yang tangguh di semua sektor pengolahan pangan (Darwis et al., 

1991). 

Bakteri asam laktat terdapat pada susu, daging segar, sayuran dan produk-produk 

hasill olahan. Bakteri asam laktat juga disebut sebagai biopreservatif karena dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri patogen dan mampu membawa dampak positif bagi 

kesehatan manusia (Smith and Jones, 2000). Bakteri asam laktat (BAL) merupakan salah satu 

organisme yang memfermentasi bahan pangan melalui fermentasi karbohidrat dan umumnya 

menghasilkan sejumlah besar asam laktat. BAL memberikan efek yang menguntungkan 

karena asam yang dihasilkan dapat mencegah pertumbuhan mikroba lain yang tidak 

dikehendaki selama proses fermentasi berlangsung (Rahayu et al., 2008). 

Bakteri asam laktat menghasilkan asam laktat sehingga BAL dapat tumbuh pada 

konsentrasi garam yang tinggi dan mempunyai ketahanan terhadap asam dan alkali yang 

berbeda – beda (Paramitasari, 2009). Bakteri Asam Laktat (BAL) menghasilkan bakteriosin, 

yang memproduksi asam laktat sebagai produk utama metabolisme. Asam laktat memiliki 

kemampuan menghambat pertumbuhan mikroba dalam makanan, sehingga meningkatkan 

keamanan dan daya simpan pangan (Kusmayati dan Agustini, 2007). BAL mempunyai 

kemampuan dalam menciptakan respon terhadap keasaman medium. Bakteri tersebut 

mempunyai reaksi lebih cepat untuk menghadapi stress asam sehingga aktivitas 

metabolismenya tidak terganggu komponen penghambat yang dihasilkan oleh BAL tersebut 

dan bersifat tahan terhadap panas (Kartadisastra, 1994). 

Bakteriosin merupakan protein atau peptida pada bakteri yang menunjukkan aksi 

bakterisidal ataupun bakteriostatik terhadap spesies yang umumnya berkerabat dekat namun 

terdapat pula beberapa jenis bakteriosin dapat menunjukkan spektrum yang lebih luas 

(Hayani, 2007).  

Sifat antagonistik bakteriosin telah banyak dimanfaatkan dalam bidang biopreservatif 

pangan, karena memiliki kemampuan menghambat bakteri Gram positif atau Gram negatif. 

Banyak bakteriosin dapat secara bakterisidal melawan spesies-spesies dan strain yang 

berkerabat dekat dengan bakteriosin tersebut, namun beberapa bakteriosin dapat secara efektif 

melawan banyak bakteri dari spesies dan genus yang berbeda (Mahendra, 2005). 

 

2.3.2.  Escherichia coli 

 Semua mikroba tersebut 90%-nya tergolong flora. Escherichia coli merupakan bakteri 

gram negatif, berbentuk batang pendek, motil aktif dan tidak membentuk spora. Pembiakkan 
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Escherichia coli bersifat aerob atau fakultatif anaerob, pertumbuhan optimum pada suhu 

37ºC. Escherichia coli adalah salah satu bakteri penyebab infeksi dalam saluran pencernaan. 

Bahkan pada beberapa kasus, Escherichia coli adalah bakteri yang paling banyak 

menimbulkan infeksi saluran cerna. Tingginya angka kejadian ini disebabkan karena 

makanan, minuman, dan air yang dikonsumsi kurang baik (kurang higienis), serta dipengaruhi 

oleh higiene lingkungan sekitar (Octaviani, 2007). 

Escherichia coli  banyak ditemukan di usus, proventriculus dan feses dengan populasi 

106 CFU (Colony Forming Unit). Bakteri Escherichia coli terdiri dari banyak serotip, dan 

digolongkan menjadi 2 jenis yaitu yang bersifat menguntungkan dan bersifat patogen. 

Escherichia coli dari serotip menguntungkan yang sejak awal ada dalam saluran pencernaan 

dan tergolong mikroflora menguntungkan, sedangkan untuk Escherichia coli dari jenis 

patogen, dikenal dengan Avian Pathogenic Escherichia coli (APEC) serotipe O78 (Juliantina, 

Ayu, dan Nirwani, 2008).   

 

2.3.3.  Salmonella sp. 

Salmonellosis telah dikenal di semua negara, tetapi yang paling sering berpotensi 

terjadi yaitu di daerah peternakan secara intensif, khusunya di babi, unggas. Penyakit itu dapat 

mempengaruhi semua jenis hewan, hewan muda dan bunting dan yang berpotensi adalah 

hewan yang sedang menyusui. Ternak yang yang rawan terhadap salmonellosis diantaranya 

sapi, domba, kambing, babi yang muda demikian juga dengan hewan kesayangan seperti 

anjing, kucing, kelinci dan hamster (Donald, Edwards, Halg, and Morgan, 1995). 

Unggas adalah salah satu sumber penularan penting Salmonella. Masalahnya berawal 

dari peternakan, dimana anak unggas yang dipelihara dalam kondisi komersial sangat rentan 

terhadap infeksi Salmonella karena mikroflora usus lambat berkembang sehingga kalah 

bersaing jika ada serangan bakteri patogen enterik (Robinson, 1995). Anak unggas ini jika 

tidak sakit akan bertindak sebagai carrier, dan menjadi sumber kontaminan pada rantai 

produksi makanan (transportasi, rumah potong unggas, industri pengolahan makanan) dan 

pasar. Menurut Octaviani (2007) menyatakan bahwa anak unggas yang baru menetas dapat 

tertular induknya dan terjadi dalam minggu ke 2-3 dengan angka kamatian yang tinggi yaitu 

sampai 85%. 

Roemantyo dan Soekarman (1996) menyatakan bahwa genus  Salmonella termasuk 

dalam famili Enterobacteriaceae, adalah bakteri Gram negatif berbentuk batang langsing 

(0.7–1.5 x 2-5 µm), fakultatif anaerobik, oxidase negatif, dan katalase positif. Sebagian besar 

strain motil dan memfermentasi glukosa dengan membentuk gas dan asam. Menurut 

Tajbakhsh et al (2008) menyatakan bahwa Salmonella umumnya terdapat sendirian (tunggal), 

jarang membentuk rantai lebih dari dua sel. Kultur ekstrak agar (yeast extract agar), koloni 

bakteri terlihat licin, mengkilat dan transparan. Kultur dengan difusi unggas (poultry 

infusion), koloni tumbuh lebih subur dan aspeknya tidak begitu transparan. S. typhi dapat 

memproduksi H2S tetapi tidak dapat membentuk gas dari glukosa. Berbeda dengan lainnya  S. 

typhi tidak menggunakan sitrat sebagai sumber karbon, tidak dapat melakukan dekarboksilasi 

terhadap ornitin, dan tidak memfermentasi rhamnosa.  

Bakteri ini dapat tumbuh pada suhu antara 5-47 0C, dengan suhu optimum 35-37 0C. 

Beberapa sel tetap dapat hidup selama penyimpanan beku. Salmonella dapat tumbuh pada pH 
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4,1-9,0 dengan pH optimum 6,5-7,5. Nilai pH minimum bervariasi bergantung kepada 

serotype, suhu inkubasi, komposisi media, aw dan jumlah sel. Pada pH dibawah 4 dan diatas 9 

salmonella akan mati secara perlahan (Suharno, 2008). 

Suharno (1994) menjelaskan bahwa khusus untuk S. enteritidis dapat ditemukan di 

dalam telur dan ovarium unggas yang bertelur, dengan kemungkinan jalur penularannya 

sebagai berikut: (1) transovarium; (2) translokasi dari peritonium ke kantong kuning telur atau 

oviduk; (3) mempenetrasi kerabang telur sewaktu telur bergulir menuju kloaka; (4) pencucian 

telur; (5) pengolahan makanan. Salmonella akan berpenetrasi ke dalam telur dan terperangkap 

di dalam membran, kemudian akan diingesti oleh embrio. Habitat utama salmonella pada 

unggas adalah saluran pencernaan, termasuk caecum. Apabila salmonella ada di dalam tubuh 

unggas, maka unggas akan bertindak sebagai carrier sepanjang hidupnya (Suharno, 2008).  
 




