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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Fitobiotik 

Fitobiotik merupakan senyawa aktif yang terdapat 

pada tanaman herbal yang berperan sebagai antibakteri atau 

antimikrobial yang dapat menurunkan jumlah bakteri patogen, 

menyeimbangkan jumlah mikroflora di dalam saluran 

pencernaan, memperbaiki kondisi saluran percernaan, 

meningkatkan konsumsi pakan serta penyerapan nutrisi zat-zat 

makanan (Ulfah, 2006). Mekanisme kerja antibakteri dalam 

memperbaiki performan ternak melalui cara yang berbeda-

beda diantaranya dengan mengurangi tingkat keparahan dari 

infeksi subklinis dalam saluran pencernaan, membatasi 

penggunaan nutrien yang bersifat mikroorganik, serta 

terjadinya peningkatan penyerapan zat-zat makanan yang 

disebabkan oleh semakin menipisnya dinding usus dan adanya 

penurunan bakteri gram postitif dalam memproduksi metabolit 

pertumbuhan (Huyghebaert, Dulcatelle and Immerseel, 2011). 

Penambahan fitobiotik dalam pakan dapat 

menyebabkan peningkatan kecernaan protein dan bahan kering 

pakan. Kandungan senyawa aktif dalam fitobiotik 

mempengaruhi perkembangan fisiologis ternak, meningkatkan 

proses metabolisme tubuh dalam mencerna protein, lemak dan 

karbohidrat serta memacu laju pertumbuhan ayam pedaging 

yang diiringi dengan kenaikan bobot badan harian, dan 

konsumsi pakan yang tinggi (Sirvydis, et al., 2003 dalam 

Mokhtari, et al., 2015). Pakan tambahan (feed additive) 

memiliki fungsi untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan 

memperbaiki efisiensi penggunaan pakan oleh ternak. Feed 

additive yang umumnya digunakan antara lain antibiotik, 
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hormon, dan sebagainya. Penggunaan feed additive kimia 

dapat meninggalkan residu antibiotik pada produk peternakan 

yang dihasilkan sehingga berbahaya bagi kesehatan konsumen. 

Pemanfaatan fitobiotik yang bersifat alami bagi ayam 

pedaging dapat menghasilkan produk daging yang organik 

yang terbebas dari residu bahan kimia. Mewujudkan 

peternakan ayam organik dapat menjadi salah satu solusi 

untuk mengurangi penggunaan obat-obatan kimia yang 

berbahaya bagi kesehatan ternak dan manusia. Grashorn 

(2010) melaporkan kandungan senyawa bioaktif pada 

fitobiotik dapat meningkatkan konsumsi pakan, antimikrobial 

dan imunostimulan yang berkaitan dengan sistem kekebalan 

tubuh ayam pedaging. Fitobiotik saat ini mulai digunakan 

sebagai pengganti feed additive komersial untuk memacu 

pertumbuhan ternak (growth promotor).  

 

2.2 Mint (Mentha piperita L.) 

Mint (Mentha piperita L.) merupakan tanaman herba 

dengan tinggi 30-100 cm yang termasuk dalam famili 

Labiatae, dan banyak dibudidayakan di daerah yang beriklim 

sedang seperti Amerika, Eropa dan Asia (Arslan et al., 2010 

dalam Straumite et al., 2015). Mint (Mentha piperita L. ) dapat 

tumbuh pada daerah yang memiliki kapasitas penyimpanan air 

tinggi. Tanaman ini berbau wangi dan daunnya banyak 

dimanfaatkan sebagai produk makanan, kosmetik dan farmasi 

(McKay dan Blumberg, 2006), selain itu daunnya bergerigi 

dan beraroma mentol serta memiliki bunga berwarna 

keunguan (Neeraj, Prakash and Seema, 2013). Mint (Mentha 

piperita L.) adalah hibrida alami mint air (Mentha aquatica L.) 

dan spearmint (Mentha spicata L.) yang telah banyak 

dikembangkan dalam skala besar karena dimanfaatkan sebagai 
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penyedap rasa dan farmasi (Tarhan et al., 2010 dalam 

Straumite et al., 2015). Tanaman mint memiliki kandungan 

antioksidan yang tinggi, bersifat antimikroba, antitumor, dan 

antialergenik. Asam lemak merupakan komponen utama yang 

terdapat dalam daun mint, diantaranya adalah linolenat, 

linoleat, dan asam palmiat, serta adanya senyawa volatil 

seperti mentol, menthon, isomenthon, β-karoten, klorofil, α- 

and γ-tocopherol dan asam askorbat (Perez et al., 2014). 

Rubinskiene, Viskelis and Damrauskiene (2015) 

menambahkan daun mint segar mengandung 2,06 % gula total, 

10,6 % padatan, 22,43 mg/100 g asam askorbat, 5,7 mg/100 g 

karoten, 169 mg/100 g klorofil dan  83 mg/100 g nitrat. 

Klorofil merupakan senyawa yang memiliki tanggung jawab 

terhadap warna tanaman. Klorofil pada daun mint dibedakan 

atas klorofil a yang membentuk warna hijau kebiruan dan 

klorofil b membentuk warna kuning kehijauan.  

McKay dan Blumberg (2006), senyawa phenolik 

menjadi salah satu senyawa penting lainnya yang ditemukan 

pada daun mint. Jumlah dari senyawa phenolik ini berkisar 

antara 19-23% dalam bentuk bahan kering (BK) dengan 

proporsi 12% adalah kelompok senyawa flavonoid seperti 

asam rosmarinat, eriotrosin, hesperidin,dan luteolin 7-O- 

rutinosie, dimana sebanyak 75% senyawa ini diperoleh dengan 

cara diekstraksi. Flavoniod secara biologis berfungsi sebagai 

antioksidan yang dapat mencegah radikal bebas. Khodadust, 

Samadi, Ahangari and Asadi (2015) menambahkan, daun mint 

mengandung 2,719 mg/g total phenol, 1,835 mg/g flavonoid, 

dan 72,531 % antioksidan. Sujana, Sridhar, Josthna and Naidu 

(2013) menambahkan, kandungan fitokimia daun mint 

(Mentha piperita L.) yang diekstraksi dengan ethanol yaitu 

alkaloid  (++++), flavonoid (++), phenol (+++) dan tanin 
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(+++). (Bhat, Maheshwari, Kumar and Kumar, 2002) 

melaporkan, mint (Mentha piperita  L.) juga kaya akan 

kandungan minyak esensial yang telah banyak digunakan 

dalam bidang makanan, kosmetik dan farmasi. Tsai, et al., 

(2013) melaporkan minyak atsiri yang terdapat pada daun mint 

(Mentha piperita  L.) mengandung beberapa senyawa yang 

memiliki sifat biologis dapat menurunkan jumlah bakteri 

patogen dalam makanan. Siswi, Widodo dan Djunaidi (2013), 

minyak atsiri berperan untuk membantu kerja dari enzim 

pencernaan dengan cara merangsang dinding kantong empedu 

mensekresikan cairan empedu dan merangsang keluarnya 

getah pankreas yang mengandung enzim amilase, protease dan 

lipase yang masing-masing enzim tersebut mencerna 

karbohidrat, protein dan lemak sehingga meningkatkan laju 

pakan yang diiringi dengan laju pertumbuhan menyebabkan 

naiknya produksi daging. Khempaka, et al., (2013) 

menambakan kandungan minyak esensial pada daun mint 

seperi mentol, mentone, canvone, methyl acetate, dan 

peperitone berperan dalam menghambat pertumbuhan 

mikroba, sebagai antioksidan, merangsang sekresi asam 

empedu, memperbaiki laju pertumbuhan dan mengurangi 

produksi amonia. Minyak esensial daun mint dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Salmonella enteridis, dan Candida 

albicans. Pemberian sumplementasi daun mint bentuk tepung 

dalam pakan ternak dapat meningkatkan performan 

pertumbuhan dan karkas ayam pedaging yang dihasilkan. 

Berikut adalah kandungan minyak atsiri daun mint (Mentha 

piperita  L.) dapat dilihat pada Tabel 1. sedangkan kandungan 

zat makanan daun mint per 100 g dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 1. Kandungan minyak atsiri daun mint (Mentha piperita  

L.) 

Komponen Minyak Atsiri Komposisi  

Menthol 30,35 % 

Menthone 21,12 % 

Trans-carane 10,99 % 

Isomenthol 6,26 % 

(+)-carvone 5,60 % 

1,8-cineole 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)  

 

Tabel 2. Kandungan zat makanan daun mint (Mentha piperita 

L.) per 100 g 

Kandungan Jumlah 

Bahan Kering 78,65 g 

Protein 3,75 g 

Lemak 0,94 g 

Karbohidrat 14,89 g 

Energi 70 Kkal 

Serat 8% 

Abu 1004 mg 

Sumber : USDA Basic Report (2014); dalam Saeed, et al., 

(2014) 
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Gambar 2. Tanaman mint (Mentha piperita L.) (Sumber: 

Pribadi, 2010) 

 

 Adapun taksonomi daun mint (Mentha piperita L.) 

adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Superdivisi : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Subkelas : Asteridae 

Ordo  : Lamiales 

Famili  : Lamiaceae 

Genus  : Mentha 

Spesies : Mentha piperita Linn 

Sumber : Anonimous (2017) 

 

2.3 Ayam Pedaging 

Di Indonesia terdapat lima galur broiler modern yaitu 

Lohman, Cobb, Ross, Hybro dan Hubbard yang semuanya 

berasal dari jenis White Plymouth Rock dan White Cornish. 

Semua strain yang ada terus mengalami perkembangan dan 

perbaikan mutu genetik agar menghasilkan poduktivitas yang 

http://www.plantamor.com/database/database-tumbuhan/daftar-tumbuhan_i618?genus-page=all&src=1&skw=Lamiaceae
http://www.plantamor.com/database/database-tumbuhan/daftar-tumbuhan_i618?genus-page=all&src=1&skw=Mentha
http://www.plantamor.com/database/database-tumbuhan/daftar-tumbuhan_i618?genus-page=all&src=1&skw=Mentha%20piperita
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unggul dan efisien. Rekayasa genetik ayam pedaging 

berdasarkan laju pertumbuhannya dibedakan menjadi dua 

yaitu pertumbuhan yang cepat di awal pemeliharaan dan 

pertumbuhan yang lambat di awal pemeliharaan tetapi 

pertumbuhan di akhir pemeliharaannya lebih cepat sehingga 

menghasilkan bobot badan yang ideal (Siregar, 2009).  

Ayam pedaging merupakan galur ayam yang berasal 

dari hasil rekayasa genetika yang memiliki ciri-ciri laju 

pertumbuhan yang lebih cepat, tujuan pemeliharaannya untuk 

menghasilkan daging, masa pemeliharaannya relatif pendek, 

daging yang dihasilkan memiliki serat yang lunak, timbunan 

daging bagian dada besar, dan berkulit licin. Ayam pedaging 

dapat dipanen pada umur 4 – 5 minggu dengan bobot badan 

panen berkisar 1,2 – 1,9 kg/ekor karena pertumbuhannya lebih 

cepat dan waktu pemeliharaan yang singkat dibandingkan 

ayam jenis lainnya (Anggitasari, Sjofjan dan Djunaidi, 2016). 

Karakteristik lain dari ayam pedaging meliputi pergerakannya 

lambat, laju pertumbuhannya cepat, memiliki postur badan 

yang besar dan berlemak serta penghasil daging dengan 

kandungan protein yang tinggi. Hasan, Atmomarsono dan 

Suprijatna (2013) melaporkan bobot badan akhir ayam 

pedaging dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

genetik, jenis kelamin, protein pakan, suhu lingkungan, 

manajemen perkandangan dan sanitasi. Pemberian ransum 

yang mengandung protein dan energi metabolis juga dapat 

meningkatkan pertambahan bobot badan akhir ayam pedaging. 

 

2.4 Kebutuhan Zat Pakan Ayam Pedaging 

Pakan merupakan salah satu faktor utama yang 

menjadi kunci kesuksesan dalam usaha peternakan selain 

peyediaan bibit unggul dan manajemen pemeliharaan yang 
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baik. Pakan memegang peranan penting dalam mencapai 

keberhasilan produktivitas ayam pedaging secara optimal. 

Penyediaan pakan yang berkualitas baik, harga yang murah 

dan tidak beracun dapat menekan biaya produksi, dimana 

pakan menyumbang komponen terbesar mencapai 60% - 70% 

dari komponen biaya produksi ternak unggas (Anggitasari, 

dkk, 2016). 

Kebutuhan zat pakan setiap unggas berbeda-beda 

berdasarkan jenis unggas, bangsa, umur, jenis kelamin, fase 

produksi, kualitas ransum dan lingkungan. Gizi utama yang 

diperlukan untuk pertumbuhan ayam pedaging meliputi 

protein, energi (karbohidrat dan lemak), vitamin, mineral dan 

air. Kalsium merupakan salah satu zat pakan yang penting 

bagi pertumbuhan ternak karena berfungsi untuk pertumbuhan 

tulang, produksi, reproduksi, pembentukan sel darah merah 

dan berperan dalam sistem syaraf (Wahyu, 2004). Kebutuhan 

zat pakan ayam ras pedaging dapat dikelompokkan menjadi 2 

kelompok yaitu starter (umur 0 – 3 minggu) dan finisher (3 – 

6 minggu). Kebutuhan zat makanan ayam ras pedaging dapat 

dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Kebutuhan zat makanan ayam ras pedaging 

Zat Makanan 
Starter (0 – 3 

minggu) 

Finisher (3 – 6 

minggu) 

Kadar air (%) 10,00  10,00  

Protein (%) 23  20  

Energi (Kkal EM/kg) 3200  3200  

Lisin (%) 1,10  1,00  

Metionin (%) 0,50  0,38  

Metionin + sistin (%) 0,90  0,72  

Ca (%) 1,00  0,90  

P tersedia (%) 0,45  0,35  

Sumber : NRC (1994) 

 

2.5 Karkas Ayam Pedaging 

2.5.1 Persentase Karkas 

Massolo, Mujnisa dan Agustina (2016), karkas 

ayam pedaging diperoleh dari bagian tubuh ayam yang 

disembelih dan telah dikurangi kepala, leher, kaki, bulu, 

darah dan isi perutnya. Menurut Sembiring dan Wahyuni 

(2005), jumlah konsumsi pakan menjadi salah satu faktor 

pendukung dalam peningkatan persentase karkas yang 

berpengaruh pada tinggi rendahnya karkas yang 

dihasilkan. Faktor lain yang mempengaruhi karkas yaitu 

mutu genetik ternak, jenis kelamin dan umur ternak. 

Ternak yang tua menghasilkan lemak yang lebih tinggi 

dibandingkan ternak umur muda. Kandungan lemak 

abdominal yang terdapat di dalam tubuh ayam pedaging 

juga menentukan persentase karkas yang dihasilkan. 

Karkas yang berkualitas baik harus mengandung banyak 

daging dan sedikit lemak yang berkadar tinggi.  
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Risnajati, (2012), persentase karkas ayam 

pedaging yang berumur 5-6 minggu berkisar antara 65–

70% dari bobot hidup. Menurut Hidayat, Malaka, 

Agustina dan Pakiding (2016) persentase karkas berkaitan 

dengan persentase lemak abdominal. Semakin kecil 

persentase lemak maka semakin tinggi karkas yang 

dihasilkan. Menurut Conley, 1997 dalam Siswi, dkk, 

(2013), proses konversi pakan menjadi daging apabila 

berjalan baik dapat meningkatkan pertumbuhan ayam 

pedaging terutama pertambahan bobot badannya sehingga 

akan berhubungan positif dengan persentase karkas yang 

dihasilkan. Protein dalam pakan berfungsi untuk 

membentuk jaringan baru, menghasilkan energi dan 

menggantikan jaringan yang telah mengalami kerusakan 

sehingga hal ini berkaitan langsung dengan laju 

pertumbuhan ayam. Laju pertumbuhan yang tinggi dapat 

menyebabkan semakin meningkatnya bobot badan ayam 

pedaging yang akan diiringi oleh peningkatan persentase 

karkas yang dihasilkan. Imam, Sudjarwo dan Sjofjan 

(2013), persentase karkas dihitung dengan bobot karkas 

dibagi dihitung dengan bobot hidup (berat pada saat akan 

dipotong)  dan dikalikan 100%. Rumus persentase karkas 

adalah sebagai berikut: 

% karkas =  
Bobot Karkas (g)

Bobot  Hidup (g)
x 100% 

 

2.5.2 Persentase Lemak Abdominal 

Hidayat, dkk, (2016) menyatakan lemak 

abdominal merupakan lemak yang banyak ditemukan 

disekitar abdomen, organ dalam dan sekitar kloaka. 

Pembentukan lemak ini dipengaruhi berbagai faktor, 
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salah satunya karena kelebihan mengkonsumsi energi dari 

kebutuhan normal. Lemak yang berlebih digunakan oleh 

ternak sebagai cadangan energi. Namun, kelebihan lemak 

yang terdapat dalam karkas dapat meyebabkan 

peningkatan kadar kolesterol di dalam darah sehingga 

berisiko timbulnya penyakit jantung. Lingga, dkk, 2016), 

lemak abdominal juga dapat diperoleh dari lemak yang 

melekat di dalam perut (abdomen) ayam pedaging yang 

meliputi jantung, rempela, dinding perut, ginjal dan 

sekitar kloaka. Persentase lemak abdominal ayam 

pedaging yang berumur 5 minggu berkisar antara 1,50 - 

2,11% (Resnawati, 2004). 

Massolo, dkk, (2016), lemak abdominal diperoleh 

dari lapisan lemak yang terdapat disekitar gizzard, dan 

lapisan diantara otot abdominal dengan usus. Penyebaran 

total lemak abdominal ke seluruh bagian tubuh ternak 

dipengaruhi oleh pakan yang diberikan ke ayam 

pedaging. Lemak abdominal terbentuk karena adanya 

kelebihan kandungan energi yang dikonsumsi oleh ternak 

serta komposisi pakan yang dikonsumsi juga ikut 

berpengaruh dalam membentuk lemak tubuh.  

Tubuh memperoleh energi yang berasal dari 

karbohidrat dan cadangan lemak tubuh. Sumber 

karbohidrat ini dapat menghasilkan lemak tubuh yang 

kemudian di simpan di sekitar organ dalam dan jaringan 

dibawah kulit (subcutan fat) (Setiawan dan Sujana, 2009). 

Menurut Mide (2007) kandungan pakan yang 

mengandung minyak atsiri memiliki karakteristik 

kolagoga yang dapat meningkatkan produksi serta 

merangsang empedu untuk mensekresikan enzim lipase 

yang berfungsi memecah lemak dan dikeluarkan bersama 
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dengan ekskreta sehingga lemak dalam tubuh menjadi 

berkurang. Kempakha, et al., (2013) melaporkan 

penurunan lemak abdominal juga disebabkan oleh 

kandungan serat kasar dalam pakan. Serat kasar penyusun 

pakan dapat mengurangi pencernaan dan penyerapan 

lemak sehingga lemak empedu dan asam empedu yang 

tidak tercerna oleh tubuh ternak akan dieksresikan 

bersama dengan ekskreta. Menurut Salam, Fatahilah, 

Sunarti dan Isroli (2013), persentase lemak abdominal 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Lemak abdominal (%) = 
bobot lemak abdominal (g)

bobot hidup (g)
 x 100% 

 

2.5.3 Warna Daging 

Warna merupakan salah satu parameter mutu 

daging dan produk olahannya. Warna suatu produk 

pangan menjadi daya tarik utama sebelum konsumen 

mengenal dan menyukai sifat lainnya. Konsumen dapat 

memberikan penilaian mutu suatu bahan pangan dengan 

melihat warna (Soekarto, 1985). Warna daging 

dipengaruhi oleh pigmen. Pigmen daging terdiri dua 

protein yaitu mioglobin pigmen otot dan haemoglobin 

pigmen darah. Konsentrasi mioglobin akan menyebabkan 

macam otot merah atau otot putih. Selain itu, adanya 

faktor lain seperti pakan, spesies, bangsa, umur, jenis 

kelamin, stress, pH, dan oksigen juga dapat 

mempengaruhi konsentrasi pigmen daging miogloblin 

(Soeparno, 2005).  

Nilai pH daging menjadi salah satu faktor yang 

menentukan warna daging ayam yang dihasilkan. pH 

akhir daging yang tinggi yaitu sekitar 6,50 akan membuat 
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warna daging menjadi lebih gelap hal ini karena tingginya 

kandungan air intraselular menyebabkan kemampuan 

daging untuk memantulkan cahaya menjadi berkurang 

sehingga warna daging menjadi lebih gelap (Afrianti, 

Dwiloka dan Setiani, 2013). Lawrie dan Ledward (2006) 

menambahkan bahwa pH daging yang tinggi juga dapat 

mengubah sifat-sifat penyerapan mioglobin sehingga 

mengakibatkan permukaan daging menjadi lebih gelap. 

Warna gelap ini disebabkan karena ikatan daging sangat 

padat sehingga cahaya tidak bisa menyebar. Lawrie 

(2003) menambahkan, apabila pH akhir daging tinggi 

akan menyebabkan aktivitas enzim-enzim sitokrom 

menjadi lebih besar sehingga banyak air yang berada di 

dalam urat daging berasosiasi dengan protein-protein urat 

daging untuk membentuk barrier  dalam proses difusi. 

Akibatnya lapisan oksimioglobin yang awalnya merah 

cerah secara perlahan akan mengalami perubahan sedikit-

sedikit bahkan hingga berwarna merah-purple dari 

mioglobin sehingga daging akan terlihat gelap.  

Pakan yang mengandung protein tinggi dapat 

memberikan warna daging semakin baik. Wahyu (2004) 

menambahkan pakan yang diberikan dapat 

mempengaruhi warna daging yang dihasilkan. 

Kandungan xantofil dalam ransum yang berasal dari 

jagung kuning menyebabkan pigmentasi kuning pada 

daging ayam dan telur. Cross (1988) menyatakan, warna 

daging ayam segar adalah putih kekuningan. Warna ini 

disebabkan oleh provitamin A yang terdapat pada lemak 

daging dan pigmen oksimioglobin. 

Warna daging diukur dengan dengan 

menggunakan Chromatometer Minolta Colour Reader 
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dengan metode sistem Hunter/L*, a*, b* (Weaver, 1996). 

Soekarto (1985) menambahkan sistem notasi Hunter 

menggunakan tiga dimensi warna yaitu L* yang 

menyatakan warna kecerahan, dengan nilai dari 0 (hitam 

gelap) sampai 100 (putih terang); a* menyatakan warna 

kromatik campuran merah-hijau dengan nilai +a* dari 0 

sampai 100 untuk warna merah dan nilai –a* dari 0 

sampai -80 untuk warna hijau; b* menyatakan warna 

kromatik campuran biru-kuning dengan nilai +b* dari 0 

sampai +70 untuk warna biru dan –b* dari 0 sampai -70 

untuk warna kuning. 


