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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Azolla pinnata 

2.1.1. Deskripsi Tanaman Azolla 

 Tanaman Azolla atau paku air merupakan tanaman yang biasa 

hidup di atas permukaan air. Azolla dapat ditemukan pada semua 

persawahan di Indonesia. Petani masih banyak yang menganggap 

tanaman Azolla sebagai gulma, oleh karena itu pembersihan Azolla dari 

lahan persawahan dan kolam merupakan salah satu pekerjaan rutin 

bagi petani. Tanaman Azolla sp. memiliki daya adaptasi lingkungan 

yang tinggi, laju pertumbuhan yang relatif cepat, dan kandungan 

protein yang cukup tinggi dengan komposisi asam amino yang lengkap 

(Winaya, Maftuchah, dan Zainudin, 2010). Azolla pinnata adalah paku 

air yang hidup mengambang pada permukaan air yang hidup 

bersimbiosis dengan Anabaena azollae, merupakan alga yang mampu 

memfiksasi nitrogen bebas (Hasan dan Chakrabarti, 2009). Tanaman 

Azolla pinnata dapat di lihat pada Gambar 2. 

 Tanaman Azolla dalam taksonomi tumbuhan mempunyai 

klasifikasi sebagai berikut (Ariningsih, 2009) 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Kelas   : Leptosporangiopsida 

Ordo   : Salviniales 

Genus   : Azolla 

Spesies   : A. filiculoides, A. carolianana, A. pinnata, A. 

Carolinna 
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Gambar 2. Ukuran Azolla pinnata Gambar 3. Tanaman Azolla  

pinnata 

Sumber: www.phytoimages.siu.edu dan 

calgaryaquariumsocietyhap.ihostvm.com 

  

Azolla dapat bertahan hidup pada pH air berkisar 3,5 – 10, untuk 

pertumbuhan yang optimum kebutuhan pH  media berkisar 4,5 – 7,0. 

Azolla tumbuh secara optimal apabila mendapat penyinaran penuh, 

penurunan pertumbuhan dapat terjadi cepat apabila tanaman berada di 

bawah naungan berat. Umumnya, Azolla membutuhkan penyinaran 

berkisar 25 – 50 % sinar matahari penuh untuk pertumbuhan normal. 

Suhu optimum untuk pertumbuhan semua Azolla sp sekitar 25ºC, 

kecuali jenis A. mexicana yang suhu optimum untuk pertumbuhannya 

30
0 

C (Hasan dan Chakrabarti, 2009). Menurut van Hove, de Waha 

Baillonville, Diara, Godard, Mai Kodomi, dan Sanginga, (1997) 

kondisi standar untuk pertumbuhan Azolla antara lain suhu: 31 – 20
0 
C, 

lama penyinaran: 14 jam/hari, intensitas cahaya: 170 ± 20 μ/m
2
, 

kelembaban relatif: 55 – 65 %, dan pH
 
5,00 ± 0,4. 

Produksi Azolla pada kolam tanah dengan ukuran kolam (10,0 m 

x 1,5 m x 0,3 m) dengan kedalaman air 5 – 10 cm. Setiap kolam 

dimasukkan bibit dengan jumlah 6 kg/kolam. Pupuk yang digunakan 

adalah 50 kg super posfat dan pestisida (1 – 2 mg/l). Pemanenan 

dilakukan setiap satu minggu sekali dengan produksi sebesar 18 – 24 

kg/kolam/minggu, apabila dikonversikan akan menghasilkan satu ton 

Azolla setiap minggu dengan luas kolam sebesar 650 m
2
 (Hasan dan 

Chakrabarti, 2009). 
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2.1.2. Kandungan zat makanan Azolla pinnata 

Komposisi zat makanan antar spesies Azolla bervariasi faktor 

yang mempengaruhinya antara lain fase pertumbuhan dan kondisi 

lingkungan hidup. Persentase bahan kering Azolla yang bervariasi 

dipengaruhi oleh spesies (Hasan dan Chakrabarti, 2009). Tanaman 

Azolla mengandung protein kasar yang tinggi antara 21 – 25 %. 

Kandungan serat pada tanaman Azolla pinnata tinggi yaitu 12,5 – 15%, 

hal tersebut membuat penggunaan tepung Azolla dalam pakan menjadi 

terbatas. Haetami, Junianto, dan Andriani (2005) menyatakan bahwa 

penggunaan tepung Azolla sampai tingkat 43,5% dalam pakan tidak 

mempengaruhi pertumbuhan ikan bawal air tawar. Kandungan zat 

makanan tepung Azolla pinnata dapat di lihat pada Tabel 1. 

  

Tabel 1. Kandungan zat makanan Azolla pinnata segar. 

Bahan 

pakan 

Zat makanan 

BK EM 

(Kkal/kg) 

PK 

(%) 

LK 

(%) 

SK 

(%) 

Abu 

(%) 

Kalsium 

(%) 

Fosfor 

(%) 

Azolla 

pinnataa)  - 23,49 3,7 14,7 24,26 2,58 0,26 

Azolla 

pinnatab)  - 20,40 3,3 15,5 17,2 - - 

Azolla 

pinnatac) 90,8 - 25,78 3,47 15,71 15,76 - - 

Azolla 

pinnatad) 
 2039 21,4 2,7 12,7 16,2 1,16 1,29 

Sumber : 
a)
 Cherryl et al (2014), 

b)
 Datta (2011), 

c)
 Basak et al (2002), 

d)
 

Alalade and Iyayi (2006). 

 

Asam amino merupakan komponen dari protein yang sangat 

penting bagi pertumbuhan ayam pedaging. Kandungan asam amino 

pada berbagai spesies Azolla akan berbeda. Perbedaan jumlah zat 

makanan pada spesies Azolla disebabkan oleh berbagai faktor antara 

lain genetik, lingkungan hidup, dan umur tanaman. Menurut Hidayat, 

Fanindi, Sopiyana, dan Komarudin (2011) bahwa tanaman Azolla 

muda akan menghasilkan zat makanan yang lebih tinggi dibandingkan 

tanaman Azolla tua, tetapi memiliki kandungan air tinggi. Tanaman 



12 

 

Azolla tua akan menghasilkan bahan kering yang tinggi, namun 

menghasilkan zat makanan yang lebih rendah dan kandungan serat 

kasar yang lebih tinggi. Kandungan asam amino esensial berbagai 

spesies Azolla dapat di lihat pada Tabel 2. 

   

Tabel 2. Kandungan asam amino esensial dari berbagai spesies Azolla. 

Spesies Azolla 

Asam amino (% bahan kering) 

Arg Hist Iso Leu Lys Met 

+cys 

Phen 

+tyr 

Thr Val 

A. microphylla 1,90 0,47 1,07 2,29 1,62 0,43 2,17 1,13 1,07 

A. caroliniana 1,58 0,40 0,85 1,96 1,34 0,46 1,93 1,03 0,86 

A. filiculoides 1,04 0,28 0,57 1,42 1,04 0,47 1,29 0,68 0,79 

A. nilotica 1,56 0,37 0,84 1,71 1,27 0,52 1,51 0,91 0,81 

A. pinnata 

var.imbricata 

1,43 0,33 0,76 1,79 1,15 0,21 1,57 0,86 0,88 

A. mexicana 1,33 0,32 0,75 1,66 1,06 0,51 1,45 0,85 0,75 

A. pinnata var. 

Pinnata 

1,32 0,32 0,81 1,71 0,96 0,23 1,45 0,84 0,97 

A. pinnata 1,15 - 0,93 1,65 0,98 0,52 1,69 0,87 1,18 

Sumber : Hasan and Chakrabarti (2009). 

Keterangan : Arg = agrinin, Hist = histidin, Iso = isoleusin, Leu = 

leusin, Lys = lisin, Met = metionin, Cys = sistin, Phen = 

phenilalanin, tyr = tirosin, Thr = threonin dan Val = valin 

 

Perbandingan kandungan nutrisi antara bekatul dengan Azolla 

pinnata dapat di lihat pada Tabel  3. 

Tabel 3. Perbandingan nutrisi bekatul dan Azolla pinnata 

Bahan pakan 

Zat makanan 

EM PK LK SK Abu Kalsium Fosfor 

(Kkal/kg) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Bekatul 2521a) 13,13 a) 21,3 b) 11,4 b) 19,17 c) 0,08 b) 0,02 b) 

Azolla pinnata d) 2039 21,4 2,7 12,7 16,2 1,16 1,29 

    15,71 e)    

Sumber: 
a)
 Gopinger et al (2015), 

b)
 Gul et al  (2015), 

c)
 Rao (2000), 

d)
 

Alade and Iyayi (2006), 
e)
 Basak et al (2002). 
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2.2. Fermentasi dan  Aspergillus oryzae 

Beberapa jenis kapang yang sering dipergunakan untuk 

fermentasi adalah Aspergillus niger,  Rhizopus oligosphorus (kapang 

tempe),  Neurospora crassa (kapang oncom merah) dan lain-lain. 

Proses fermentasi menggunakan kapang dapat merubah senyawa-

senyawa yang ada di dalam substrat untuk pertumbuhan dan 

pembentukan protein, sehingga produk fermentasi merupakan bahan 

pakan dengan kandungan protein yang lebih tinggi. Selain itu terjadi 

pula perombakan bahan-bahan yang kompleks menjadi lebih sederhana 

sehingga mudah di cerna dan di serap oleh ternak. Perombakan ini 

terjadi karena pada proses fermentasi, kapang memproduksi enzim. 

Keuntungan ganda diperoleh dari fermentasi limbah yaitu kandungan 

protein meningkat dan enzim yang di produksi kapang membantu 

dalam kecernaan bahan (Rakhmani, 2014). 

Pada Azolla pinnata, hal yang perlu diperhatikan adalah 

kandungan serat yang tinggi. Kandungan SK pada Azolla pinnata 

mencapai 15,71 % (Basak et al, 2002). Serat kasar yang tinggi dapat 

menurunkan konsumsi pakan pada unggas dan menyebabkan 

penyerapan gizi terganggu. Untuk itu diperlukan suatu perlakuan yang 

diberikan kepada Azolla pinnata agar kandungan SK dapat diturunkan, 

sekaligus meningkatkan nilai kecernaan pada Azolla pinnata. 

Aspergillus oryzae dapat memproduksi enzim selulase dan 

manase tertinggi dibandingkan dua jenis mikroba lainnya. Kemampuan 

tiga jenis mikroba yaitu Aspergillus oryzae, Rhizopus oryzae, dan 

Eupenicillium japonicum dalam menghasilkan enzim dapat di lihat 

pada Tabel 4 (Rakhmani, 2014). 

 

Tabel 4. Produksi enzim selulase dan manase pada berbagai jenis 

kapang 

 Substrat 

Pollard Tankos 

Aktivitas selulase (U/mg prtoein)   

Aspergillus oryzae 60,7 391 

Rhizopus oryzae 22,8 124 

Eupenicillium japonicum 22,7 332 
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Aktivitas manase (U/mg prtoein)   

Aspergillus oryzae 0,5 0,35 

Rhizopus oryzae 0,33 0,03 

Eupenicillium japonicum 0,21 10,1 

Sumber : Rakhmani (2014). 

   

Supriyati, Pasaribu, Hamid, dan Sinurat, (1998) menyatakan 

bahwa salah satu alternatif peningkatan mutu bahan pakan adalah 

teknik fermentasi secara substrat padat. Fermentasi dengan 

menggunakan Aspergillus oryzae memungkinkan terjadinya 

perombakan komponen bahan yang sulit dicerna menjadi lebih 

tersedia, sehingga diharapkan pula nilai nutrisinya meningkat. 

Pada penelitian sebelumnya didapatkan data bahwa lama 

fermentasi 3 hari pada bungkil inti sawit dapat meningkatkan kadar 

protein kasar (PK) dan nilai kecernaan bahan kering  (KBK) secara  in 

vitro dengan kehilangan bahan kering (BK) yang minimal (Supriyati 

dkk, 1998). Fermentasi onggok dengan menggunakan Aspergillus 

oryzae dengan waktu inkubasi 72 jam menunjukkan adanya 

penginkatan protein dari 2,11 % menjadi  6,13 %. Penelitian lain 

menunjukkan bahwa dari OF-0 menjadi OF-72,  kandungan  protein  

kasar, protein  terlarut, dan jumlah 14 asam amino meningkat berturut-

turut sebesar 191, 112, dan 246 % (Mursyid dan Zuprizal, 2005). 

Kondisi optimal untuk Aspergillus oryzae memproduksi selulase dan 

pektinase tertinggi (6,01 FPU / GDS dan 139,56 U / GDS) adalah 67 % 

dari kadar air, pH 5,9, 33
0
C dan lama inkubasi 71,8 jam (Hoa dan 

Hung, 2013). Menurut Murthy dan  Kusumoto (2015), menyatakan 

bahwa aktivitas protease Aspergillus oryzae tertinggi (~1200 U/g
 
BK) 

diperoleh pada substrat dedak gandum dan dedak padi dengan kadar air 

50 %, pH awal 7,5, dan suhu inkubasi 30
0
C. 

 

2.3. Ayam Pedaging 

Ayam pedaging merupakan unggas yang di pelihara khusus 

untuk tujuan produksi daging dan memiliki sifat pertumbuhan yang 

cepat.  Ayam pedaging adalah ayam yang digemukkan dan dipasarkan 

pada umur 5 – 6 minggu dengan bobot hidup sekitar 1,4 – 1,8 kg 
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(Abun, 2007). Secara fisik ayam pedaging memiliki warna dominan 

putih, pertumbuhan cepat, mempunyai karakteristik daging yang baik 

seperti bagian dada yang lebar, bentuk badan yang dalam, dan hasil 

daging yang banyak (Ensminger, Oldfield, dan Eeinmann, 1990). 

Ayam pedaging merupakan ternak yang ekonomis bila dibandingkan 

dengan ternak lain. Menurut Purnama (2006) ciri-ciri ayam pedaging 

yaitu ukuran badan relatif lebih besar, padat, kompak, berdaging 

penuh, produksi telur rendah, bergerak lamban, dan tenang serta 

lambat dewasa kelamin. Ayam pedaging pada minggu ke 4 bobot 

badan 1,480 kg/ekor dengan konversi pakannya adalah 1,431. 

Daging ayam lebih di gemari masyarakat dari pada daging yang 

lainnya, karena daging ayam mudah di masak dan masa pertumbuhan 

dan pemeliharaannya pendek. Daging unggas tersusun atas komponen-

komponen bahan pangan seperti protein, lemak, dan karbohidrat. 

Kadar masing-masing tersebut berbeda tergantung dari jenis atau ras 

dan jenis kelamin unggas tersebut (Leeson dan Summer, 2009). 

Menurut Rizal (2006), bertambahnya umur ayam akan mengakibatkan 

meningkatnya kadar protein pada semua jaringan otot. Umur ayam 

juga mempengaruhi kadar lemak, dengan bertambahnya umur ayam 

kadar lemak juga semakin meningkat, sebaliknya kadar air dalam 

jaringan otot dan kulit akan menurun dengan bertambahnya umur 

ternak.  

Achmanu dan Muharlin (2011), menyatakan bahwa keberhasilan 

dalam usaha komersial peternakan unggas salah satunya ayam 

pedaging ditentukan oleh bibit, pakan, dan manajemen pemeliharaan. 

Menurut Kuczynski (2002), ayam pedaging pada umur satu hingga dua 

minggu memerlukan suhu lingkungan 32 – 35
o
C, sedangkan pada 

umur tiga hingga enam minggu memerlukan suhu 20 – 27
o
C untuk bisa 

tumbuh secara optimal. 

 

2.4. Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging 

Menurut Anggraeny dan Umiyasih (2008) pada budidaya ternak 

secara intensif, pakan merupakan biaya terbesar yang dapat mencapai 

70% dari biaya produksi. Menurut Syahruddin, Herawaty, dan Ningrat 
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(2014), pada peternakan unggas pakan adalah komponen harga 

terbesar dalam sistem produksi. Pada peternakan ayam petelur harga 

pakan adalah 80% total biaya variabel, 73% pada ayam pedaging, 53% 

pada peternakan itik pedaging, dan 61,65% pada peternakan itik 

petelur. 

Pakan yang tersedia sepanjang tahun secara efisien dapat 

dimanfaatkan oleh ternak dan dapat diperoleh dengan biaya yang 

kompetitif merupakan kondisi yang ideal dan menjadi tantangan dalam 

suatu usaha peternakan. Sistem integrasi tanaman ternak telah menjadi 

salah satu alternatif dalam penyediaan pakan bagi ternak dengan 

menciptakan suatu simbiosis mutualisme dan sistem ini dianggap 

sesuai dengan kondisi pertanian Indonesia. 

  Ayam pedaging merupakan jenis unggas yang pertumbuhan 

bobot badannya sangat cepat, untuk mencukupi kebutuhan 

pertumbuhan yang cepat tersebut memerlukan zat makanan yang 

berkualitas baik. Penyusunan pakan untuk ayam pedaging harus 

disesuaikan dengan umur atau fase pemeliharaan. Fase pemeliharaan 

pada ayam pedaging terbagi menjadi dua bagian yaitu fase starter (0 – 

21 hari) dan fase finisher (21 – 35 hari). 

Kebutuhan zat-zat makanan untuk unggas tergantung pada 

faktor intrinstik yaitu spesies unggas, tipe, bangsa, kelas, strain begitu 

juga jenis kelamin, dan umur. Faktor lain yang berpengaruh terhadap 

kebutuhan zat makanan adalah faktor ekstrinsik, faktor lingkungan 

daerah tropis atau subtropis serta ketinggian tempat dataran rendah 

atau dataran tinggi yang berkaitan dengan suhu dan kelembaban 

lingkungan sekitar (Achmanu dan Muharlien, 2011). Kebutuhan zat 

makanan untuk ayam pedaging fase starter dan finisher dapat di lihat 

pada Tabel 5. 

Pakan untuk ayam pedaging harus mengandung cukup energi 

untuk membantu reaksi-reaksi metabolik, menyokong pertumbuhan, 

dan mempertahankan suhu tubuh. Ayam pedaging juga membutuhkan 

protein yang seimbang, fosfor, kalsium, mineral, dan vitamin (Wahju, 

2004). Achmanu dan Muharlien (2011) menambahkan bahwa nutrisi 

yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bahan pakan unggas adalah 
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kandungan protein kasar, lemak kasar, serat kasar, Ca, dan P serta 

disesuaikan dengan umur dan tujuan pemeliharaan. 

 

Tabel 5. Kebutuhan nutrisi ayam pedaging fase starter dan finisher 

Zat makanan 
Periode 

Satuan Starter Finisher 

Metobolis energy 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 : Ketaren (2010). 
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 Kandungan zat makanan dalam pakan berguna memenuhi 

hidup pokok dan produksi. Fungsi energi bagi ternak unggas adalah 

untuk mempertahankan suhu badan agar normal, dapat melakukan 

reaksi fisik dan biologis atau mempertahankan agar tubuh hangat, dan 

menjaga agar tubuh tidak kedinginan. Fungsi berikutnya dari energi 

adalah melangsungkan pertumbuhan normal dan produksi, seperti 

membuat daging, lemak, telur, bulu, kuku, sisik serta gerak. Protein 

dalam tubuh ternak menurut Tilman, Hartadi, Reksohadiprodjo, 

Prawirokusumo, dan Lebdosoekojo, (1998) memiliki fungsi antara lain 

membangun dan menjaga atau memelihara protein jaringan dan organ 

tubuh, menyediakan asam-asam amino tubuh, dan menyediakan 

komponen tertentu dari DNA. Ayam yang diberi pakan dengan 

kandungan protein rendah dapat mengakibatkan menurunnya laju 

pertumbuhan dan produksi. 

 

2.5. Kualitas Karkas Ayam Pedaging 

2.5.1. Persentase Karkas 

Daging adalah bagian yang sudah tidak mengandung tulang, 

sedangkan karkas berupa daging yang belum dipisahkan dari tulang 

atau kerangkanya. Kualitas daging ditentukan oleh pertumbuhan 

komponen jaringan ikat berupa tulang, lemak, dan jaringan otot. 

Besarnya serabut otot dan tebalnya otot akan menentukan kualitas 

daging. 

Karkas adalah bagian tubuh unggas setelah dilakukan 

penyembelihan secara halal, pencabutan bulu, dan pengeluaran 

jerohan, tanpa kepala, leher, kaki, paru-paru, dan ginjal (Sari, 

Roesdiyanto, dan Ismoyowati, 2013). Produksi karkas berhubungan 

erat dengan bobot badan dan besarnya karkas ayam pedaging cukup 

bervariasi. Perbedaan ini disebabkan oleh ukuran tubuh, tingkat 

kegemukan dan tingkat perdagingan yang melekat pada dada (Jull, 

1999). Produksi ternak daging umumnya di nilai dengan menggunakan 

persentase karkas. Menurut Firmansyah (2002) berat karkas ayam 

pedaging berkisar 60 – 70 % dari berat hidup. Menurut Leeson dan 

Summers (2009) faktor yang mempengaruhi berat karkas pada 



19 

 

dasarnya adalah faktor genetis dan lingkungan. Faktor lingkungan 

dapat di bagi menjadi dua kategori yaitu fisiologi dan kandungan zat 

makanan dalam pakan. Zat makanan merupakan faktor terpenting yang 

mempengaruhi karkas terutama proporsi kadar lemak. Sajidin (2000) 

menyatakan bahwa pada berat hidup yang sama, persentase berat 

karkas ayam betina lebih berat dari pada ayam jantan. Ditambahkan 

oleh Hayse dan Morion (1993), secara umum faktor utama yang 

menentukan variasi hasil daging adalah ukuran, jenis kelamin, 

konformasi tubuh, dan genetik unggas. 

Kualitas karkas dan daging ditentukan oleh faktor sebelum 

pemotongan antara lain genetik, spesies, bangsa, tipe ternak, jenis 

kelamin, umur, pakan, serta protes pemotongan diantaranya metode 

pelayuan, stimulus listrik, metode pemasakan, pH karkas, bahan 

tambahan, termasuk enzim pengempuk daging, hormon, antibiotik, 

metode penyimpanan dan preservasi, serta macam otot daging, 

sedangkan kualitas karkas di nilai berdasarkan konformasi, 

perdagingan, perlemakan di bawah kulit, tingkat kebersihan dari bulu 

halus, derajat kemerahan dan perobekan kulit, serta bebas dari tulang 

patah (Soeparno, 2005). 

 

2.5.2.  Persentase Potongan Karkas 

Bagian potongan karkas komersial yang biasa dipasarkan terdiri 

dari paha, dada, punggung, sayap dan leher. Besarnya dada dijadikan 

ukuran menilai kualitas perdagingan karena sebagian besar otot yang 

merupakan komponen karkas paling besar terdapat di sekitar dada 

(Jull, 1999). 

Paha merupakan salah satu bagian potongan karkas yang di 

sebut potongan komersial. Paha terdiri dari dua bagian, yaitu paha 

bagian atas dan bagian bawah. Paha bagian atas adalah bagian karkas 

yang dipotong dari perbatasan persendian paha (femur), sedangkan 

paha bagian bawah di potong dari batas persendian tulang kering 

(tibia) (Soeparno, 2005). Menurut Essary dan Dawson (1999) paha 

merupakan bagian karkas yang banyak mengandung daging sehingga 

perkembangannya banyak dipengaruhi oleh kandungan protein pakan. 



20 

 

Selain itu persentase bobot potongan karkas ditentukan oleh jenis 

kelamin. Ayam pedaging jantan mempunyai persentase bobot paha 

atas dan paha bawah lebih besar dibandingkan dengan betina 

(Resnawati, 2004). 

Menurut Rasheed dan Oldfield, (1993) dengan didasarkan pada 

ukuran dan struktur bulu sayap, dapat diperkirakan zat-zat makanan 

berupa protein dan energi akan digunakan dalam jumlah besar untuk 

pembentukan tulang, daging, dan bulu. Ditambahkan oleh Soeparno 

(2005) bahwa persentase karkas akan meningkat sesuai dengan 

peningkatan berat hidup. Dinyatakan juga bahwa faktor genetik dan 

lingkungan mempengaruhi laju pertumbuhan komposisi tubuh yang 

meliputi distribusi otot, komposisi kimia, dan komponen karkas. 

 

2.6. Persentase Lemak Abdominal 

Salah satu dari beberapa bagian tubuh yang digunakan untuk 

menyimpan lemak pada ayam pedaging adalah bagian di sekitar perut 

yang disebut lemak abdomen. Lemak merupakan salah satu penyusun 

jaringan untuk menyimpan energi dalam tubuh, secara bertahap lemak 

di ambil dari peredaran darah dan disimpan terutama di bawah kulit 

dan perut (Syamsuhaidi, 1997). Lemak pada tubuh ternak terbagi atas 

subkutan (bawah kulit), bawah perut, dalam otot (intramuskuler). 

Lemak abdominal adalah lemak yang berada di bawah perut (rongga 

perut). 

Resnawati (2004) menyatakan bahwa persentase lemak 

abdominal pada ayam pedaging berkisar antara 1,50 – 2,11 %. Leeson 

dan Summer (2000), menyatakan persentase lemak abdominal berkisar 

1,6 – 3,5 %. Sedangkan North dan Bell (2002), menyebutkan lemak 

abdomen mencapai 2,64 – 3,3 %. Menurut Mabray dan Waldroup 

(1990) tingkat energi dan asam amino pada pakan nyata 

mempengaruhi lemak abdomen. Bertambahnya umur ayam pedaging 

dan meningkatnya energi dalam pakan makin meningkatkan lemak 

abdomen (Deaton dan Lott, 1995). Lemak abdominal akan meningkat 

pada ayam yang di beri pakan dengan protein dan energi tinggi. Energi 



21 

 

yang berlebihan akan disimpan dalam bentuk lemak dalam jaringan-

jaringan. 

Kelebihan lemak bisa disebabkan dari kandungan energi dalam 

pakan yang berlebih sehingga terjadi deposit lemak dalam tubuh ayam 

pedaging (Wahju, 2004). Gultom, Supratman, dan Abun (2013), lebih 

lanjut menyatakan bahwa peningakatan persentase lemak abdominal 

dipengaruhi oleh level energi pakan, dimana dengan meningkatnya 

umur dan level energi pakan maka semakin tinggi kandungan lemak 

abdominal. Ditambahkan oleh Palo, Sell, Piguer, Salanova, dan 

Vilaseca (1995) secara kuantitatif semakin pendek umur pemeliharaan, 

jumlah lemak abdomen karkas semakin menurun tetapi tidak 

memberikan efek yang nyata terhadap persentase bobot lemak 

abdomen. 

Mahfudz (1999) menyatakan bahwa jumlah pemberian pakan 

yang semakin menurun akan berpengaruh pada kadar lemak abdominal 

yang menurun. Syahruddin (2002) menambahkan bahwa penurunan 

konsumsi energi akan diikuti oleh penurunan lemak abdominal yang 

terbentuk pada daging. Pemeliharaan secara intensif akan 

memungkinkan pergerakan ternak terkontrol, sehingga energi yang 

dikeluarkan oleh ternak sangat sedikit. Ternak akan mendapatkan 

kelebihan energi dan kelebihan tersebut di simpan dalam bentuk 

lemak-lemak abdomen. Fungsi lemak abdomen yaitu sebagai cadangan 

energi untuk menjamin homeostatis kalori, sebagai bantalan terhadap 

benturan, dan penahan dingin waktu suhu lingkungan menurun 

(Mahfudz 1999). 
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