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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Ayam Pedaging 

 Ayam pedaging dapat tumbuh dan mencapai 

bobot badan tertentu dalam waktu relatif singkat dengan 

tujuan dan dipanen untuk diambil dagingnya (Murwani, 

2010). Ayam pedaging memiliki karakteristik bersifat 

tenang, bentuk tubuh besar, pertumbuhan cepat, bulu 

merapat ke tubuh dan kulit putih (Suprijatna, 

Atmomarsono dan Kartasutjana, 2005). Ternak ayam  

memilki taksonomi sebagai berikut: 

Filum : Chordata 

Subfilum : Vertebrata 

Kelas : Aves 

Subkelas : Neornithes 

Ordo : Galliformes 

Genus : Gallus  

Spesies : Gallus domesticus  

(Suprijatna dkk., 2005). 

  Pakan ayam pedaging harus mengandung energi 

yang cukup untuk membantu reaksi-reaksi metabolik, 

menyokong pertumbuhan dan mempertahankan suhu 

tubuh. Selain itu ayam membutuhkan protein yang 

seimbang, fosfor, kalsium dan mineral serta vitamin yang 
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sangat memiliki peran penting selama tahap permulaan 

hidupnya (Wahju, 2004). 

 Menurut NRC (1994) kebutuhan energi metabolis 

dalam pakan ayam pedaging umur 0-2 minggu sebesar 

3200 kkal/kg dan kandungan protein kasar sebesar 23% 

sedangkan energi metabolis ayam pedaging umur 3-6 

minggu sebesar 3100 kkal/kg dengan kandungan protein 

kasar 20%.  Menurut Widodo dan Sjofjan (1995) kriteria 

pakan ayam pedaging periode finisher adalah kandungan 

protein 19%, energi metabolis 3100 Kkal/kg, lemak tidak 

kurang dari 3 %, serat kasar tidak lebih dari 5%, Ca 0,9 – 

1,1% dan P 0,7 – 0,9%. 

 

2.2. Jahe Merah ( Zingirber officinale var Rubrum) 

 Tanaman jahe termasuk suku Zingiberaceae, 

merupakan bahan pemberi cita rasa yang biasanya 

ditambahkan dalam bahan pangan. Tanaman jahe 

diklasifikasikan berdasarkan ukuran bentuk dan warna 

kulit rimpang. Jahe gajah (Zingiber officinale Roscoe) 

mempunyai rimpang yang besar dan ruas yang 

menggelembung. Zingiber officinale var Amarum, yang 

dikenal dengan jahe emprit memiliki ruas kecil dan agak 

menggelembung. Zingiber officinale Linn var 

Rubrumjehe dengen kulit rimpang berwarna merah 

(Radiati, 2009).  

Batang jahe merupakan batang semu dengan tinggi 

30 hingga 100 cm. Akarnya berbentuk rimpang dengan 
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daging akar berwarna kuning hingga kemerahan dengan 

bau menyengat. Daun menyirip dengan panjang 15 

hingga 23 mm dan panjang 8 hingga 15 mm. Jahe merah 

memiliki kandungan minyak atsiri tinggi dan rasa paling 

pedas, sehingga cocok untuk bahan dasar farmasi dan 

jamu (Anonimous, 2013). Ukuran rimpangnya paling 

kecil dengan kulit warna merah dan serat lebih besar 

dibanding jahe biasa. Jahe merah mempunyai kandungan 

oleoresin 2,5-3,7% dari berat kering, minyak atsiri 2,5-

3,9% dari berat kering dan pati (Astuti dan Murbawani, 

2011). Taksonomi dari tanaman jahe merah adalah 

sebagai berikut: 

Kingdom : Plante 

Divisi : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas : Monocotyledonae 

Ordo : Zingiberales 

Famili : Zingiberaceae 

Genus : Zingiber  

Spesies : Zingiber officinale Rosc  

    (Tjitrosoepomo, 1991). 

 Jahe mengandung senyawa kimia antara lain 

minyak atsiri dan oleoresin (Witantri, Suprijatna dan 

Sarengat, 2013) dan gingerol yang merupakan senyawa 

fenolik berfungsi sebagai antioksidan (Fakhrurrazi dan 

Azhari, 2011). Minyak atsiri pada jahe merangsang 

sekresi getah pankreas yang mengandung enzim 
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pencernaan seperti protease, amilase dan lipase (Setyanto 

dkk., 2012). 

2.3. Kunyit (Curcuma domestika) 

 Kunyit termasuk salah satu tanaman suku 

temulawak yang banyak ditanam di pekarangan, kebun 

dan sekitar hutan jati. Tinggi tanaman kunyit antara 40-

100 cm dengan rimpang bercabang-cabang membentuk 

rumpun. Kunyit sering dimanfaatkan sebagai ramuan 

obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit. 

Kunyit kaya akan kandungan minyak atsiri yang dapat 

mencegah keluarnya asam lambung yang berlebihan dan 

mengurangi gerak usus terlalu kuat. Minyak atisiri pada 

kunyit dapat menyembuhkan penyakit hati dan saluran 

empedu. Minyak atsiri kunyit memberikan efek 

antimikroba, sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

mengawetkan makanan. Minyak atsiri terbukti bersifat 

membunuh bakteri golongan Bacillus cereus, Bacillus 

subtilis dan Bacillus megaterium. (Winarto, 2004). 

Rimpang kunyit mengandung senyawa – senyawa 

penting diantaranya minyak atsiri, pati, protein, lemak, 

vitamin A dan C, zat pahit, resin, selulosa, mineral, zat 

warna (kurkumin), Minyak atsiri kunyit terdiri dari : 

cineol, borneol, zingiberene, turmerone, curcumene, 

champhene, champor dan metoxinamic (Syukur dan 

Hermani, 2002). Kunyit  memilki taksonomi sebagai 

berikut: 

Kingdom : Plante 
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Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledonae 

Ordo  : Zingiberales 

Famili  : Zingiberaceae 

Genus  : Curcuma  

Spesies :Curcuma domestica Val (Winarto, 2004). 

 Kunyit adalah salah satu tanaman rempah dan 

obat asli dari Asia Tenggara. Kunyit mengandung 

senyawa yang terdiri dari kurkumin, minyak atsiri dan 

zingiberen (Anonymous, 2013). Senyawa kurkumin pada 

kunyit dapat memperlancar sekresi cairan empedu, 

merangsang sekresi getah pankreas yang mengandung 

enzim pencernaan seperti enzim amilase, protease dan 

lipase. Senyawa kurkumin juga berfungsi sebagai anti 

bakteri (Swastike, 2012).  

 

2.4. Meniran (Phyllantus niruri l) 

 Meniran mengandung flavonoid yang menempel 

di sel imun memberikan sinyal intraseluler atau 

rangsangan untuk mengaktifkan kerja sel imun agar lebih 

baik. Aplikasi flavonoid sangat luas yaitu untuk 

mengobati penyakit infeksi kronis dan infeksi virus. 

Khasiat meniran yang beragam ini berkaitan dengan zat 

atau senyawa yang dikandungnya. Filantin dan 

hipofilantin yang ada dalam meniran merupakan 

komponen utama yang berkhasiat melindungi hati dari 
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zat toksisk, baik berupa parasit, virus maupun bakteri. 

Meniran memiliki rasa pahit, agak asam, serta bersifat 

sejuk. Herba meniran berfungsi sebagai antibakteri, 

melindungi hati dari racun, pereda demam, pereda batuk, 

anti radang, anti virus dan merangsang sel imun bekerja 

lebih baik (Kardinan dan Kusuma, 2005). Meniran 

memiliki taksonomi sebagai berikut: 

Kingdom : Plante 

Divisi : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas : Dicotyledonae 

Bangsa : Geraniales 

Suku : Euphorbiaceae 

Marga : Phyllantus 

Jenis : Phyllantus niruri  

(Syamsuhidayat dan Hutapea, 1990). 

 Tanaman meniran mengandung senyawa 

flavonoid sebagai antioksidan yang dapat menghambat 

terbentuknya radikal bebas (Nurjunieva dan Yazid, 

2006), minyak atsiri, alkanoid, isoflavonoid, steroid, 

triterpen (Harlis, 2012) dan saponin (Sholikhah dkk., 

2009). Flavonoid yang berasal dari meniran berkhasiat 

sebagai antioksidan (Nurjunieva dan Yazid, 2006) dan 

merangsang cairan empedu (Wahyudha dkk., 2002). 

Flavonoid dapat merusak membran sel bakteri dengan  

membentuk senyawa komplek protein melalui ikatan 
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hidrogen dan saponin sebagai antibakteri dapat 

menghambat fungsi membran sel (Sholikhah dkk., 2009). 

 

2.5. Kecernaan Protein 

 Nilai kecernaan dilakukan dengan mengukur 

selisih  jumlah makanan yang dikonsumsi dan jumlah 

makanan yang dikeluarkan melaui feses (Abun, 2007). 

Protein adalah persenyawaan organik komplek yang 

mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, 

nitrogen, fosfor dan sulfur. Protein tersusun atas lebih 

dari 20 senyawa organik yang disebut asam amino. Satu 

molekul protein tersusun atas ikatan panjang beberapa 

asam amino yang disebut ikatan peptida. Suatu protein 

rata-rata mengandung 16% nitrogen maka kandungan 

protein dari bahan pakan dapat diduga dengan cara 

mengalikan kandungan nitrogen dengan 6,25. Protein 

yang diperoleh dengan cara ini disebut protein kasar 

(Suprijatna dkk., 2005). Satu gram protein yang dibakar 

dalam tubuh hewan menghasilkan 4,25 kkal/kg energi 

metabolis (Amrullah, 2003). 

 Kualitas protein dalam makanan ternak ditentukan 

oleh besar kecilnya nitrogen yang diserap oleh ternak. 

Nilai retensi nitrogen dapat bernilai positif atau negatif 

yang dipengaruhi oleh konsumsi nitrogen, tetapi 

meningkatnya konsumsi nitrogen tidak selalu disertai 

peningkatan bobot badan (Wahju, 1997). Kecernaan 

dapat dipengaruhi oleh spesies hewan, pengolahan bahan 
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pakan, pengaruh gabungan bahan pakan, laju perjalanan 

makanan melalui saluran pencernaan, bentuk fisik bahan 

makanan, komposisi ransum dan perbandingan dari zat 

makanan lainnya (Sukaryana, Atmomarsono, Yunianto 

dan Supriyatna,  2011). Rumus kecernaan protein kasar 

adalah sebagai berikut (Tillman, Hartadi, 

Reksohadiprodjo, Prawirokusumo dan Lebdosoekojo, 

1984) : 

Kecernaan protein= (konsumsi protein – protein feses) x 100% 

            konsumsi protein 

 

2.6. Kecernaan Lemak  

 Lemak adalah sekelompok zat-zat yang tidak larut 

dalam air tetapi larut dalam eter, klorofom dan benzena. 

Beberapa sifat penting dari lemak ditinjau dari segi ilmu 

gizi : 

a. Sumber energi yang lebih tinggi dari karbohidrat 

(2,25 x CHO). 

b. Melarutkan vitamin yang larut dalam lemak. 

c. Menambah efisiensi penggunaan energi (dalam 

beberapa ransum yang mengandung energi yang 

sama, ransum yang mengandung lemak yang lebih 

tinggi mempunyai efek menurunkan HI (Heat 

Increament) sehingga lebih banyak energi yang 

dipakai (Parakkasi, 1990). 

  Kecernaan lemak dapat dihitung dengan rumus 

(Rifai, Wiyawan dan Khotijah, 2009) : 
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Kecernaan lemak = (konsumsi lemak – lemak feses) x 100% 

     konsumsi lemak 

Lemak dalam pakan sebagian besar adalah 

trigliserida dan selebihnya adalah fosfolipid dan 

kolesterol. Mukosa duodenum akan menghasilkan 

hormon enterogastrik atau penghambat peptide 

pencernaan dan memperlambat gerakan pengadukan 

dengan tujuan lemak tinggal lebih lama di dalam 

duodenum tempat lemak dipecah oleh garam-garam 

empedu dan lipase. Lemak yang diemulsikan oleh garam 

empedu dirombak oleh esterase yang memecah ikatan 

ester yang menghubungkan asam lemak dengan gliserol. 

Garam empedu mengemulsikan butir-butir lemak 

menjadi butir yang lebih kecil kemudian dipecah kembali 

oleh enzim lipase menjadi monogliserida, digliserida, 

asam lemak bebas dan gliserol (Widodo, 2010) 

 Pencernaan lemak membutuhkan garam-garam 

empedu untuk mengemulsikan lemak yang kemudian 

dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim 

lipase yang berasal dari pankreas. Garam-garam empedu 

dapat membantu dalam menciptakan suasana yang lebih 

alkalis dalam usus halus agar proses pencernaan lancar 

(Kiha, Murningsih dan Tristiarti, 2012).  Faktor-faktor 

yang mempengaruhi daya cerna lemak adalah panjang 

rantai dari asam-asam lemak, berat molekul lemak, 

derajat kejenuhan (asam lemak jenuh/asam lemak tidak 



17 

 

jenuh), umur ternak dan pH dalam usus (Parakkasi, 

1990). 

 

2.7. Energi Metabolis 

 Pakan yang dikonsumsi untuk memenuhi 

kebutuhan energi bagi pemeliharaan fungsi tubuh dan 

mengatur reaksi-reaksi sintesis di dalam tubuh. Energi 

yang terkandung dalam pakan merupakan energi 

potensial atau gross energy. Energi tersebut belum dapat  

digunakan karena masih harus melaui pencernaan, 

penyerapan dan metabolisme (Suprijatna dkk., 2005). 

 Nilai energi metabolis dalam setiap kilogram 

pakan akan berpengaruh terhadap besar protein yang 

dibutuhkan ayam (Fadillah, 2005). Nilai energi metabolis 

digunakan untuk menentukan kebutuhan energi pada 

ternak unggas. Nilai energi metabolis secara teoritis 

dapat memenuhi kebutuhan energi bagi pertumbuhan dan 

produksi. Pengukuran secara biologis energi metabolis 

lebih mudah dilaksanakan karena urine dan ekskreta 

menjadi satu dalam feses (Suprijatna dkk., 2005). Energi 

yang tersimpan dalam tubuh adalah energi metabolis 

(EM) yang diperhitungkan 70% sampai 90% dari gross 

energy (Anggorodi, 1995). Penggunaan dan distribusi 

energi yang dikonsumsi ayam dapat dilihat pada Gambar 

1. 
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Gambar 1. Penggunaan dan distribusi energi yang  

                   dikonsumsi ayam (Wahju, 2004). 

 

 Penentuan  kebutuhan nilai energi metabolis semu 

terkoreksi nitrogen atau AMEn lebih banyak digunakan  

dibandingkan  dengan  nilai energi metabolis murni 

terkoreksi nitrogen atau True Metabolizable Energy 

corrected Nitrogen (TMEn) karena  adanya faktor  

koreksi  energi  endogenous  pada  penghitungan energi 

metabolis murni. Energi  endogenous sampai  saat  ini  

belum  dapat  diketahui  secara  tepat  karena  pada  

proses pengukurannya, pemuasaan ayam selama 24 jam 
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belum cukup untuk mengosongkan saluran pencernaan  

ayam  tersebut.   Sisa  percernaan  beberapa  bahan  

seperti  tepung ikan membutuhkan waktu  lebih  dari  24  

jam  untuk  keluar  dari saluran pencernaan secara 

keseluruhan (Wafa, Ridla dan Sumiati, 2008).  

Energi metabolis semu terkoreksi nitrogen 

merupakan nilai energi metabolis semu yang selanjutnya 

dikoreksi dengan nilai nitrogen yaitu dengan  

mengurangkan nilai kalori dari 1 gram nitrogen (8,73) 

dikalikan dengan retensi nitrogen. Hasil penghitungan 

energi metabolis semu tanpa ada koreksi nitrogen 

dianggap kurang dapat memperkirakan nilai energi 

metabolis suatu bahan. Koreksi terhadap penghitungan 

energi metabolis diharapkan dapat mengurangi adanya 

variasi nitrogen sehingga penghitungan tersebut terbebas 

dari pengaruh nitrogen (Wolynetz dan Sibbald, 1984 

dalam Aimmah dkk., 2011)   

 Pengukuran energi metabolis pakan dilakukan 

dengan metode Farrel (1978) yang disitasi oleh 

Resmawati (2006). Pelaksanaannya adalah ayam 

dipuasakan dahulu selama 15 jam, kemudian dilakukan 

total koleksi ekskreta selama 3 hari berturut-turut. 

Bersama dengan pengumpulan ekskreta dilakukan 

pencatatan konsumsi pakan, konsumsi air minum dan 

berat ekskreta perhari. Penampungan ekskreta dalam 

wadah yang berlapis plastik dibawah kandang. Ekskreta 

yang terkumpul dibersihkan dari rontokan bulu dan 
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kotoran, kemudian ditambahkan H2SO4 0,1 N untuk 

mengikat nitrogen. Selanjutnya ekskreta dikeringkan di 

dalam oven dengan suhu 60 
0
C selama 24 jam. Ekskreta 

kering ditimbang dan dianalisis kadar air, protein dan 

gross energy.  

Pengukuran AMEn dengan metode Farrel (1978) 

dapat dihitung dengan rumus: 

AME = GE intake  – GE ekskreta – 8,73 x Retensi nitrogen 

      Intake 

Dimana: 

AME = Apparent Metabolizable Energy 

     (Kkal/kg) 

GE intake = Gross Energy pakan yang dikonsumsi 

    (Kkal/kg) 

GE ekskreta = Gross Energy dalam ekskreta (Kkal/kg) 

Retensi nitrogen     = nitrogen pakan – nitrogen ekskreta 

Intake = pakan yang dikonsumsi 

 

 

 

 

 

 

 

 


