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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Nasi Aking
Nasi aking merupakan limbah rumah tangga dan

restoran berupa sisa nasi yang tidak termakan yang
dibersihkan dan dikeringkan. Nasi aking memiliki kandungan
zat makanan yang cukup potensial untuk dimanfaatkan sebagai
pakan ternak, dengan kandungan protein ka sar 8,02% dan
energi metabolisme 3.401 Kkal/kg (Yuwono, 2012).
Kandungan zat makanan Nasi aking  terdapat pada Tabel 1.
Tabel 1. Kandungan Zat Makanan Nasi Aking

Zat Makanan
Jumlah

Nasi Aking1 Nasi aking2

Energi metabolis (Kkal/kg) 3401 2.425,8

PK (%) 8.02 8,42

LK (%) 0.22 0,06

SK (%) 0.37 0,59
Sumber: 1Sari, 2009 ; 2 Hasil analisa Laboratorium Nutrisi Makananan

Ternak, Fapet UB (2014)

Nasi aking merupakan limbah rumah tangga dan
restoran berupa sisa nasi tidak termakan yang dibersihkan dan
dikeringkan di bawah terik matahari (Agus, 2008). Kandungan
zat makanannya nasi aking potensial untuk dimanfaatkan
sebagai bahan pakan ternak alternatif. Nasi aking merupakan
bahan pakan sumber energi yang berasal dari beras.
Karbohidrat beras tersusun atas 85-90% pati dengan sebagian
kecil pentosan, selulosa, hemiselulosa, dan gula. Harga nasi
aking lebih murah dari bekatul, yaitu Rp 2000 – Rp 2500/Kg.
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Nasi aking pada dasarnya berarti suatu bahan yang terbuang
atau yang dibuang dari suatu sumber hasil a ktivitas manusia
dan tidak atau belum memiliki nilai ekonomis, bahkan dapat
mempunyai nilai yang negatif (Murthado , 1997). Bahan akan
dikatakan memiliki nilai ekonomis yang negatif apabila nasi
aking tidak dapat dimanfaatkan, nasi aking dapat diolah
menjadi bahan pakan alternatif untuk makanan ternak
diantaranya bebek, babi, dan ayam pedaging.

Nasi aking adalah makanan yang berasal dari sisa -sisa
nasi yang tak termakan yang dibersihkan dan dikeringkan di
terik matahari. Nasi aking biasanya dijual sebagai ma kanan
unggas. Tetapi belakangan masyarakat pun mulai meng -
konsumsi nasi aking. Nasi aking bukanlah makanan yang
layak dikonsumsi manusia; berwarna coklat dan dipenuhi
jamur. Namun, masyarakat kelas bawah menjadikannya
sebagai makanan pokok pengganti nasi k arena tak mampu
membeli beras. Untuk menghilangkan bau, nasi aking terlebih
dahulu dipisahkan dari kotoran, dicuci, dijemur, lalu diberi
kunyit untuk mengurangi rasa asam akibat jamur yang
tertinggal (Ballo, 1997). Limbah pada dasarnya berarti suatu
bahan yang terbuang atau yang dibuang dari suatu sumber
hasil aktivitas manusia dan tidak atau belum memiliki nilai
ekonomis, bahkan dapat mempunyai nilai yang negatif
(Hapsari, 2006).

2.2 Bekatul
Bekatul merupakan hasil ikutan dari pabrik

pengolahan padi khususnya bagian asah/slep/polish. Bekatu l
lebih sedikit mengandung selaput perak dan kulit serta lebih
sedikit mengandung vitamin B 1, tetapi banyak bercampur
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dengan pecahan-pecahan kecil lembaga beras (menir). Bekatul
mengandung 15% air, 14,5% protein, 48,7% lemak dan 7,0%
abu (Anonymous, 2006 ).

Bekatul, dalam susunannya mendekati analisis dedak
lunteh. Kandungan vitamin-B lebih sedikit dari pada lunteh.
Bekatul didalamnya terdapat pecahan-pecahan menir halus.
Semua dedak padi, bekatul lebih tinggi harganya dan lebih
sulit diperoleh untuk makanan ternak, karena manusia sendiri
juga memakannya dalam bentuk bubur. Kadar protein bekatul
adalah sekitar 12%, lemak 13% dan serat kasar 3%
(Anggorodi, 1985).

Menurut Widowati (2001) secara umum bekatul
mengandung protein 14%, lemak 18%, karbohidrat 36%, serat
12% serta berbagai mineral dan vitamin. Kandungan lemak
yang cukup tinggi pada bekatul merupakan indikator mutu
yang baik, sekaligus sebagai kendala dalam penyimpanan
karena deteriorasi lemak terjadi secara cepat setelah proses
penyosohan. Lemak dihidrolisis oleh lipase menjadi asam
lemak bebas dan gliserol, akibat terjadi penurunan mutu
bekatul yang ditandai dengan flavour tengik dan struktur
menggumpal. Kandungan zat makanan bekatul berdasarkan
bahan kering dari beberapa peneliti terdapat pada Tabel 2.
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Tabel 2. Kandungan zat makanan bekatul dari beberapa
sumber (% BK)

Sumber : 1) Sjofjan dkk. (2002); 2) Widowati (2001); 3) Anonymous-
(2006 ): dan Widodo (2000)

2.3 Ayam Pedaging
Ayam pedaging adalah galur ayam rekayasa genetik

yang memiliki karakteristik ekonomis dengan ciri khas
pertumbuhan cepat sebagai penghasil daging, masa panen
pendek dan menghasilkan daging berserat lunak, timbunan
daging baik, dada lebih besar dan kulit licin (North and Bell,
1990). Ayam merupakan unggas penghasil daging paling
penting. Daging ayam ras pedaging di konsumsi jauh lebih
banyak dibandingkan ayam lo kal. Daging merupakan sumber
protein, selain itu daging juga mengandung lemak, vitamin
dan mineral (Anonymous, 2003).

Masa pemeliharaan ayam pedaging dibagi menjadi
dua periode, yaitu mulai umur 1 -3 minggu disebut periode
awal (starter) dan lebih dari 3 minggu disebut periode akhir
(finisher). Berbeda dengan ayam petelur yang dibagi menjadi
empat periode, yaitu periode starter, grower, layer dan
finisher sehingga dalam pemeliharaannyapun memang lebih
lama (NRC, 1994). Pemeliharaan ayam pedaging harus
memperhatikan beberapa hal yaitu sist em pemeliharaan yang
tepat, menjaga suhu, kelembaban, cahaya dan ventilasi

Kandungan 1 2 3 4
Protein kasar     (%) 11,5 14,0 14,5 12,90
Serat kasar        (%) 12,6 12,0 - 11,40
Lemak kasar     (%) 12,0 18,0 18,9 13,00
Abu (%) 11,0 - 7,0 -
ME           (Kkal/kg) 1890 - - 2.100
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kandang, pemberian pakan yang berkualitas dan pencegahan
penyakit secara maksimal (Anonymous, 2007)

Berbagai strain unggul ayam pedaging banyak tersedia
di pasaran, salah satunya adalah Lohmann. Ciri-ciri dari strain
ini adalah warna bulu putih, kulit kuning, jengger merah
terang serta berkaki pendek dan besar. Pemeliharaan dalam
waktu 35 hari dapat mencapai bobot badan hidup 1,7 kg/ekor
(Anonymous, 2008a).

Menurut Schaible (1980) bahwa salah satu faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan ayam pedaging adalah ling -
kungan, khususnya yang penting untuk diperhatikan adalah
faktor pakan. Ayam pedaging sangat sensitif terhadap tingkat
nutrisi pakan, terutama kandungan protein pada periode per -
tumbuhan yang cepat. Semakin tinggi protein yang digunakan
untuk pertumbuhan, maka semakin sedikit energi berasal dari
protein. Bila diharapkan sebagian besar protein digunakan
untuk pertumbuhan, maka energi metabolis harus cukup
berasal dari karbohidrat dan lemak.

2.4 Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging
Pertumbuhan ayam dipengaruhi oleh bangsa, jenis

kelamin, umur, kualitas ransum, dan lingkungan. Zat pakan
yang penting bagi pertumbuhan ternak adalah kalsium yang
berfungsi untuk pertumbuhan tulang, prod uksi, reproduksi
normal, pembentukan sel darah merah, dan berperan dalam
system syaraf (Wahju, 1997).

Ayam yang diberikan pakan dalam jumlah banyak,
tidak berarti akan mencapai pertambahan berat badan yang
tinggi pula. Pembatasan waktu aksesibilitas pakan pada suhu
dan kelembaban udara tinggi, memberi efek pencapaian
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pertambahan berat badan yang tinggi.  Rendahnya pertam -
bahan berat badan ayam dengan pemberian  pakan secara ad
libitum, berkaitan dengan efek cekaman panas (Dirain et al.,
2002).

Ayam pedaging sangat peka terhadap kualitas pakan,
pemberian pakan dengan kualitas standar dapat menyebabkan
laju pertumbuhan terhambat dan berakibat pada pencapaian
bobot badan akhir yang lebih rendah dari standar (Abidin,
2002). Standar kebutuhan pakan ayam p edaging periode
starter dan finisher dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Standar kebutuhan pakan ayam pedaging  periode

starter dan finisher

Kandungan Zat Nutrisi
Periode

Starter Finisher

Kadar air (%) maks. 14,0 maks. 14,0
Protein kasar (%) min. 19,0 min. 18,0
Lemak kasar (%) maks. 7,4 maks. 8,0
Serat kasar (%) maks. 6,0 maks. 6,0
Abu (%) maks. 8,0 maks. 8,0
Kalsium (Ca) (%) 0,90 - 1,20 0,90 - 1,20
Fosfor (P) total (%) 0,60 - 1,00 0,60 - 1,00
Fosfor (P) tersedia (%) min. 0,40 min. 0,40
Total aflatoxin (µg/kg) maks. 50,0 maks. 50,00
Energi termetabolis (Kkal/kg) min. 2900 min. 2900
Asam amino
- Lisin (%) min. 1,10 min. 0,90
- Metionin (%) min. 0,40 min. 0,30
- Metionin + sistin (%) min. 0,60 min. 0,50

Keterangan : min. = minimal; maks. = maksimal
Sumber: SNI 01 3930 dan 01 3931, 2006
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2.5 Kualitas Karkas Ayam Pedaging
2.5.1 Persentase Karkas

Rata-rata presentase bobot dada pada penelitian
Resnawati (2004) dengan menggunakan tepung cacing tanah
dalam pakan yaitu 24, 13-26, 79%, rata-rata bobot sayap 24,
13-26, 79%, rata-rata  bobot punggung antara 23, 20-23, 95%,
dan rata-rata  bobot paha antara 29, 78-30, 82%.

Shanin dan Abd El Azeem (2005) mengemukakan
bahwa karkas ayam yang diberi pakan dengan kandungan
tinggi serat, baik dengan kandungan protein tinggi ataupun
rendah memiliki proporsi bobot karkas dengan tulang yang
lebih tinggi daripada ayam yang diberi pakan dengan
kandungan rendah serat, baik dengan kandungan protein tinggi
ataupun rendah.

Persentase bobot karkas digunakan untuk menilai
produksi ternak daging. Bobot karkas ayam pedaging umur
lima minggu berkisar antara 60,52 – 69,91% dari bobot hidup
(Pesti et al., 1997). Budiansyah (2003), bahwa komponen
karkas yang relatif sama dan sebanding dengan pertambahan
bobot badan akan menghasilkan persentase karkas yang tidak
berbeda.

2.5.2 Lemak Abdominal
Menurut Mountney (1976) lemak abdominal adalah

lemak yang terdapat dalam rongga perut. Lemak pada ayam
terdiri dari lemak rongga tubuh dan lemak bawah kulit
(subcutan). Deposisi lemak ayam pedaging umumnya dalam
bentuk lemak rongga tubuh dan lemak bawah kulit. Lemak
rongga tubuh terdiri dari lemak abdominal, lemak rongga
dada, dan lemak pada alat pencernaan (Lesson and Summers,
1980). Kelebihan energi dalam tubuh ayam akan disimpan



15

dalam bentuk lemak, sedangkan metabolisme pembentukan
lemak tersebut membutuhkan banyak energi, maka secara
tidak langsung terjadi pemborosan energi ransum. Sedangkan
penimbunan lemak abdomen termasuk kedalam hasil ikutan,
merupakan penghamburan energi dan pengurangan berat
karkas, karena lemak tersebut dibuang pada waktu
pengolahan. Lemak abdomen merupakan salah satu komponen
lemak tubuh, yang terdapat dalam rongga perut (Ratni et al.,
2005).

Menurut Fontana et al. (1993) lemak abdomen akan
meningkat pada ayam yang diberi ransum dengan protein
rendah dan energi ransum yang tinggi. Energi yang berlebih
akan disimpan dalam bentuk lemak dalam jaringan -jaringan.
Salah satu bagian tubuh yang digunakan untuk menyimpan
lemak oleh ayam adalah bagian sekitar perut (abdomen).
Umumnya meningkatnya bobot badan ayam diikuti oleh
menurunnya kandungan lemak abdominal yang menghasilkan
produksi daging yang tinggi (Tillman et al., 1998). Becker et
al. (1979) menyatakan bahwa persentase lemak abdominal
ayam pedaging berkisar antara 0,73% sampai 3,78% didukung
pula oleh Summers (1984) dalam keadaan normal bobot lemak
abdominal berkisar antara 1,6 -3,5% dari bobot hidup, dengan
meningkatnya umur akan diukuti oleh meningkatnya bobot
lemak rongga tubuh sehingga lemak karkas juga meningkat.
Yuniza (2002) menyatakan bahwa lemak abdomen ayam
pedaging yang dipelihara di daerah tropi s adalah 2,85% dari
berat hidup umur 5 minggu.
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2.5.3 Deposisi Daging Dada
Deposisi daging dada adalah pembentukan daging

dada ayam yang biasanya berbentuk huruf V atau U. Menurut
Risma (2009) Daging dada didefinisikan sebagai urat daging
(otot) yang melekat pada kerangka, kecuali urat daging bagian
bibir, hidung, dan telinga yang berasal dari hewan yang sehat
sewaktu dipotong. Istilah dagin g biasanya dibedakan dari
karkas. Perbedaan pengertian daging dengan karkas terletak
pada kandungan tulangnya. Daging biasanya sudah tidak
mengandung tulang, sedang karkas adalah daging yang belum
dipisahkan dari tulang dan kerangkanya.

Kualitas karkas dan daging dipengaruhi oleh beberapa
faktor sebelum pemotongan, antara lain genetik, spesies,
bangsa, tipe ternak, jenis kelamin, umur, pakan serta macam
otot daging (Abubakar, 2003). Soeharsono (1976) menyatakan
bahwa jaringan urat daging terus bertambah se lama proses
pertumbuhan (hiperplasi maupun hipertropy) tanpa adanya
pembentukan jaringan lemak penting ada pada ayam pedaging
karena tujuan utamanya adalah produksi daging.

2.5.4 Warna Kaki
Warna kuning pada beberapa bagian tubuh dan hasil

produk unggas seperti kuning telur, permukaan kulit karkas,
kulit kaki dan paruh memegang peranan penting. Zat warna
kuning tersebut disebut dengan xantofil yang biasa terkandung
pada jagung kuning, sehingga pakan yang mengandung jagung
yang cukup tidak akan mempunyai masalah dengan zat warna
kuning (Amrullah, 2003). Warna kuning sangat dipengaruhi
oleh konsentrasi deposit pigmen karotenoid yang secara alami
terdapat pada berbagai tanaman dan hewan (sebagai pigmen
kuning dan pigmen merah). Diantara karotenoid tersebut
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adalah xantofil dan lutein (75% pigmen dari luzerne dan 53%
jagung kuning) serta zeaxantin (29% pigmen jagung) (Angger,
2010). Berdasarkan Anonymous (2008 b) bahwa kelompok
karotenoid mengandung oksigen diklasifikasikan sebagai
xanthophyll antara lain lutein (dalam tepung alfalfa),
canthaxanthin  dan astaxanthin (lobster). Karotenoid yang
tidak mengandung oksigen, secara kimiawi merupakan
hidrokarbon murni dan diklasifikasikan sebagai karoten
contohnya adalah β-caroten dalam wortel. Penambahan
pigmen kuning secara gradual akan meningkatkan intensitas
warna kuning (kuning pekat) sebaliknya pigmen merah akan
mengarah pada warna kuning keemasan. efek penambahan
pigmen sangat tergantung pada beberapa f aktor antara lain :
kadar total pigmen dalam pakan, komposisi bahan baku pakan,
faktor genetik dari unggas, tingkat konsumsi pakan per satuan
telur yang dihasilkan, umur ayam yang berproduksi, dan status
kesehatan dari ayam itu sendiri (Anonymous, 2008 b).

2.5.5 Kolesterol Daging
Kolesterol  adalah  steroid  penting, bukan  saja

karena  merupakan  komponen membran  tetapi  juga  karena
merupakan pelopor  atau prekursor biosintetik  umum untuk
garam  empedu  dan hormon steroid, termasuk aldosteron,
estrogen  dan testosteron. Peranan  kolesterol  sebagai
prekursor dari  asam empedu  didalam  hati adalah  menyerap
trigliserida  dan  vitamin yang  larut  dalam  lemak  yang
berasal  dari makanan (Widodo et al, 2007). Kolesterol dalam
keadaan normal merupakan senyawa essensial yang
diperlukan tubuh untuk membentuk membran sel, struktur
myelin otak, sistem syaraf pusat dan vitamin D. Kolesterol di
dalam tubuh berasal dari dua sumber yaitu dari makanan dan
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hasil biosintesis. Kolesterol di dalam tubuh berfungsi sebagai
prekursor untuk sintesis hormon steroid dan asam empedu
(Wirahadikusumah, 1985).

Gambar 1. Struktur Molekul Kolesterol
Sumber : (Zamora, 2007)

Elliot dan Elliot (1997) menjelaskan proses
pergerakan kolesterol antara hati dan sel tepi sebagai berikut,
di dalam sel tepi LDL berinteraksi dengan molekul
reseptornya yang berasal pada dinding sel, kemudian
kompleks LDL reseptornya yang terbentuk itu masuk ke
dalam sel. Di dalam sel komponen protein kompleks ter sebut
diuraikan kembali menjadi asam amino dan komponen lipida
terutama ester kolesterol tersebut dihidrolisis menjadi
kolesterol yang merupakan cadangan kolesterol di dalam sel
tepi. Kolesterol juga diperlukan sebagai komponen membran
sel. Kolesterol yang berlebih akan dikeluarkan dari membran
sel baik dalam bentuk kolesterol bebas maupun dalam bentuk
senyawa esternya. HDL yang terdapat dalam plasma darah
mengikat kolesterol atau ester kolesterol dan mengangkutnya
bersama aliran darah dari sel tepi ke sel hati. Di dalam hati,
kolesterol yang telah terikat tersebut mengalami perombakan
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menghasilkan cadangan kolesterol hati, yang diperlukan untuk
sintesis VLDL dan senyawa lainnya. Pengikatan LDL oleh
reseptor dalam membran sel tepi secara berlawanan dihambat
oleh HDL sehingga kadar HDL yang tinggi akan mencegah
penimbunan LDL pada dinding pembuluh darah. Lehninger
(1997) menjelaskan apabila kandungan HDL meningkat maka
kolesterol akan menurun. Berdasarkan penelitian Daud (2006)
penambahan kombinasi probiotik d engan prebiotik dalam
ransum dapat menurunkan kadar kolesterol dada ayam
pedaging.

Penelitian Febrisiantosa et al. (2012) bahwa
kandungan kolesterol pada perlakuan kontrol  A 284,92
mg/100g dan terendah pada perlakuan B (probiotik) 202,52
mg/100g (P>0,05). Menurut penelitan Jeng Ho (1976) bahwa
kandungan kolesterol daging jantan dan betina yaitu sebanyak
106 mg/100g dan 80 mg/100g. Hasil penelitian Suyanto
(2013) bahwa penggunaan tepung kemangi terhadap pakan
ayam pedaging memperoleh kandungan koleste rol daging
dada 62-81 mg/100g dengan rataan 71 mg/100g .


