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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ayam Pedaging
Ayam pedaging merupakan hasil genetik yang memiliki

karakteristik ekonomis, pertumbuhan yang cepat sebagai
penghasil daging, koversi pakan rendah, pertumbuhan yang
cepat sebagai penghasil daging dengan serat lunak (Pakarti,
2000). Nort and Bell (1990), ayam pedaging adalah galur
ayam hasil 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.

Ayam pedaging adalah ayam yang mempunyai sifat
tenang, bentuk tubuh besar, pertumbuhan cepat, bulu merapat
ke tubuh, kulit putih dan produksi telur rendah. Ayam
pedaging merupakan ayam muda umur 5-6 minggu baik jantan
maupun betina, berdaging lembut, kulit halus dan tulang dada
lunak (Dwiyanto, 1980). Ciri-ciri ayam pedaging yaitu ukuran
badan relatif besar, padat, kompak, berdaging penuh, produksi
telur rendah, bergerak lamban dan tenang serta lambat dewasa
kelamin. Bobot badan yang bisa dihasilkan ayam pedaging
adalah sekitar 1,5-1,9 kg/ ekor pada usia 5-6 minggu.
Dijelaskan lebih lanjut bahwa ayam pedaging pada minggu ke
4 bobot badan 1,480 kg/ekor dengan konversi pakannya adalah
1,431 (Purnama, 2006).

Perkembangan ayam pedaging mulai dari Great Grand
Parent Stock, Grand Parent Stock, Parent Stock Stock dan
Final Stock. Great Grand Parent Stock adalah jenis ayam
yang berasal dari persilangan dan seleksi dari berbagai kelas,
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bangsa atau varietas yang dilakukan oleh pembibit dan
merupakan bagian untuk membentuk Grand Parent Stock
yang dihasilkan dari galur murni (pure line). Grand Parent
Stock adalah jenis ayam yang khusus dipelihara untuk
menghasilkan Final Stock. Final Stock merupakan ayam yang
khusus dipelihara untuk menghasilkan telur atau daging yang
telah melalui berbagai persilangan dan seleksi, diantara ayam
jantan dan betina Final Stock ini tidak boleh disilangkan
karena keturunannya hanya akan menghasilkan produksi 50 %
dari indukannya (Purnama, 2006).

2.2  Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging
Pakan merupakan pengeluaran yang paling besar yang

harus dikeluarkan dalam pemeliharaan ayam pedaging. Biaya
pakan yang dikeluarkan berkisar antara 70 % dari biaya
pemeliharaan. Pakan yang diberikan harus mengandung
nutrisi yang dibutuhkan ayam yaitu karohidrat, protein, lemak,
vitamin dan mineral sehingga pertambahan berat badan per
hari (Average Daily Gain/ADG) tinggi. Pakan adalah
campuran dari berbagai macam bahan organik maupun
anorganik untuk ternak yang berfungsi sebagai pemenuhan
kebutuhan zat-zat makanan dalam proses pertumbuhan
(Leeson and Summers, 2001).

Pond et al. (1995) menjelaskan bahwa pakan yang
dikonsumsi ayam melewati saluran pencernaan membutuhkan
waktu 3,5-4 jam. Waktu yang terbatas tersebut, menyebabkan
pertumbuhan dan produksi ayam dapat tercapai secara optimal
apabila zat makanan yang dikonsumsi sesuai kebutuhan.
Kebutuhan zat makanan untuk ayam pedaging cukup beragam
sesuai dengan tahap perkembangannya. Kebutuhan zat
makanan pada ayam pedaging dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1. Kebutuhan nutrisi pakan ayam pedaging pada periode
starter dan finisher

Nutrisi Periode Starter Periode Finisher
Protein (%) 23,00 % 20,00 %
Energi Metabolis
(kkal/kg) 2800-3200 2900-3200

Kalsium (%) 1,00 0,90

Fosfor (%) 0,45 0,35
Sumber : (National Research Council/ NRC, 1994)

2.3  Dedak Padi
Dedak padi (rice bran) merupakan hasil samping dari

proses penggilingan padi yang terdiri dari lapisan luar butiran
beras serta sejumlah lembaga beras. Gabah kering dapat
menghasilkan 14.44 %  dedak kasar, 26.99 % dedak halus, 3
% bekatul dan 1-17 % menir. Siswanto (2010) menyatakan
bahwa dedak dengan kandungan serat kasar 6-12 % memiliki
kandungan lemak 14,1 %, protein kasar 13,8 %, sedangkan
menurut NRC (1994) dedak padi mengandung energi
metabolis sebesar 2100 kkal/kg, protein kasar 12,9 %, lemak
13 %, serat kasar 11,4 %, Ca 0,07 %, P tersedia 0,21 %, serta
Mg 0,22 %.

Besaran jumlah dedak padi yang digunakan dalam
penyusunan pakan sangat ditentukan oleh kualitas dedak padi
itu sendiri, kebutuhan nutrisi ternak, kondisi lingkungan,
kondisi ternak dan performans ternak yang ingin dicapai
(Syahrudin, 1998). `Produksi dedak padi di Indonesia cukup
besar dan hanya terbatas pada pakan ternak karena ketengikan
yang disebabkan hidrolisis, yang dikatalisis oleh enzim lipase,
terhadap minyak yang terkandung di dalam dedak padi
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(Adrizal and Ohtani, 2002). Hal ini sangat disayangkan,
mengingat dedak dapat dimanfaatkan secara lebih maksimal.

Dedak padi mentah yang dibiarkan pada suhu kamar
selama 10-12 minggu dapat dipastikan 75-80 % lemaknya
berupa asam lemak bebas, yang sangat mudah tengik (Ketaren
dkk., 2002). Selain lemak kasar, dedak padi juga mengandung
fitat tinggi dan serat kasar yang cukup tinggi yang berasal dari
pemisahan gabah menjadi beras dan ikutannya. Fitat dan serat
kasar ini yang menyebabkan dedak padi penggunaannya
sangat terbatas pada ternak tertentu seperti ayam petelur dan
pedaging karena berpengaruh pada ketersediaan fosfor yang
diperlukan oleh tubuh ternak.

2.4 Enzim Xilanase
Enzim menurut Harper et al. (1979) merupakan

katalisator protein untuk reaksi-reaksi kimia pada sistem
biologi. Sebagian besar reaksi sel-sel hidup akan berlangsung
sangat lambat bila reaksi tersebut tidak dikatalis oleh enzim.
Singleton and Sainsbury (2001) mengatakan enzim
merupakan senyawa protein dapat larut yang diproduksi oleh
organisme hidup.

Enzim berfungsi sebagai katalisator untuk mempercepat
reaksi  pemecahan senyawa-senyawa organik yang komplek
menjadi sederhana. Katalisator akan ikut serta dalam reaksi
dan mengalami perubahan fisik selama reaksi, tetapi akan
kembali kekeadaan semula bila reaksi telah selesai (Harper et
al., 1979). Enzim juga dapat didefinisikan sebagai molekul
biopolimer yang tersusun dari serangkaian asam amino dalam
komposisi dan susunan  rantai  yang  teratur dan tetap. Enzim
diproduksi  dan digunakan oleh sel hidup untuk mengkatalisis
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reaksi antara lain konversi energi dan metabolisme pertahanan
sel (Richana, 2002).

Xilanase merupakan kelompok enzim yang memiliki
kemampuan menghidrolisis hemiselulosa dalam hal ini adalah
xilan atau  polimer dari xilosa dan xilo-oligosakarida. Xilanase
dapat  diklasifikasikan berdasarkan substrat yang dihidrolisis,
yaitu xilosidase, eksoxilanase dan endoxilanase. Enzim
xilanase merupakan produk bioteknologi yang memiliki
banyak kegunaan  baik  dibidang  pangan  maupun  non
pangan (Ketaren dkk., 2002).

2.5 Pengaruh Xilan dalam Pakan
Xilan adalah polisakarida non pati yang menghasilkan

monomer gula sederhana berupa xilooligosakarida, xilobiosa
dan xilosa selama proses hidrolisis oleh  enzim  xilanase
(Rahman,  2005).  Richana  (2002)  menyatakan  bahwa  xilan
dengan aktivitas xilanase yang dihasilkan oleh
mikroorganisme akan terhidrolisis menjadi xilosa.

C5H8O4 + H2O C5H10O5

Xilan Xilosa

Xilan ditemukan dalam fraksi hemiselulosa pada
tumbuhan bersama dengan araban, galaktan, manan dan asam
uronat (Leeson and Summers, 2001). Xilan terikat pada
selulosa, pektin, lignin dan polisakarida lainnya dalam
angiosperma untuk membentuk dinding sel tanaman. Xilan
dengan rantai utama homopolimer unit β-D-xilopiranosil yang
terikat melalui ikatan (1→4)-β glikosidik merupakan
heteropolimer yang dihubungkan dengan rantai samping dari
gula yang lain, umumnya rantai tunggal dari (4-O-metil)-α-D-
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asam glukuronat (pada dikotil dan gimnosperma) atau pada 1
atau lebih α-L-arabinofuranosil (pada rumput) (Singleton and
Sainsbury, 2001). Rantai xilan bercabang dan strukturnya
tidak terbentuk kristal sehingga lebih mudah dimasuki pelarut
dibandingkan dengan selulosa (Richana, 2002).

Hughes (2003) menyatakan bahwa xilanase mampu
memecahkan polisakarida non pati yang tidak dapat larut
dalam gandum, yaitu xilan. Menurut Williams (1997), enzim
xilanase yang ditambahkan ke dalam pakan ternak unggas
berbasis barley atau gandum atau pollard berhasil menurunkan
efek antinutrisi dari polisakarida non pati. Enzim xilanase akan
mengurangi viskositas cairan lambung pada usus halus,
sehingga memperlancar saluran pencernaan dan meningkatkan
penyerapan nutrisi. Zat nutrisi yang awalnya terjerat dalam
dinding sel hemiselulosa akan dilepaskan dan dapat
dimanfaatkan oleh tubuh ternak berkat peran serta dari enzim
xilanase.

Enzim xilanase juga mengubah   hemiselulosa   menjadi
gula sederhana. Gula tersebut dapat dimanfaatkan oleh tubuh
ternak, sehingga ternak akan mendapatkan energi yang cukup
dari makanan dengan jumlah yang lebih sedikit. Reaksi  kimia
tersebut  sangat  mendukung  pemanfaatan  enzim  xilanase
terutama untuk pakan ternak yang berasal dari tumbuhan, baik
dalam bentuk segar maupun hasil sampingan dari produk
pertanian untuk meningkatkan daya cerna polisakarida non
pati dalam pakan (Williams, 1997).

2.6  Persentase Berat Potongan Karkas
Karkas adalah tubuh ayam tanpa bulu, darah, kepala,

leher, organ dalam dan shank (Hardjosubroto dan Atmojo,
1997). Produksi ternak daging umumnya dinilai dengan
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menggunakan persentase karkas. Ayam pedaging dapat
menghasilkan daging dalam jumlah yang banyak. Bagian-
bagian ayam pedaging tidak sama rasanya satu sama lain.
Bagian punggung tentu lebih banyak tulangnya, bagian betis
tentu lebih keras karena berotot, sebaliknya bagian dada lebih
empuk dan sedikit mengandung lemak (Brake et al., 1993).

Wibowo (2010) menyebutkan bahwa berat potongan
karkas dapat dibagi menjadi 3 bagian yang terdiri dari
potongan dada yang berkisar antara 41 – 43 %, potongan paha
yang berkisar antara 33-35 % dan potongan sayap yang
berkisar antara 22-24 % dari berat karkas. Menurut Soeparno
(1994) persentase karkas akan meningkat sesuai dengan
peningkatan berat hidup. Dinyatakan pula bahwa faktor
genetik dan lingkungan mempengaruhi laju pertumbuhan
komposisi tubuh yang meliputi distribusi otot, komposisi
kimia dan komponen karkas. Selain itu faktor lain yang
mempengaruhi persentase karkas antara lain : bangsa, umur,
berat badan dan makanan (Dwiyanto dkk., 1980).

Brake et al. (1993) menyatakan bahwa hasil dari
komponen tubuh ayam pedaging berubah dengan
meningkatnya umur dan berat badan. Secara umum persentase
dari bagian yang dapat dimakan meningkat dan persentase
yang dibuang semakin berkurang dengan peningkatan umur
dan berat badan. Jenis kelamin tidak begitu berpengaruh
terhadap persentase berat karkas ayam pedaging, yaitu 65,4 %
pada ayam betina dan 65,9 % pada ayam jantan.

2.7  Organ Dalam Ayam Pedaging
Organ dalam pada ayam pedaging meliputi hati, jantung,

ampela dan limpa. Nickel et al. (1977) menyebutkan bahwa
pertumbuhan organ dalam pada ayam akan dimulai pada umur
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2 hari dan akan berhenti pada umur 14 hari. Pertumbuhan
organ dalam tersebut akan diikuti dengan perkembangan
sistem penafasan dan mulai bekerjanya enzim-enzim
pencernaan pada umur 4 sampai 21 hari. Sistem kekebalan
pada ayam juga akan mulai bekerja pada umur 7 hari. Ressang
(1984) menambahakan ada 2 tipe pertumbuhan sel yaitu
hiperplasia adalah perkembangan sel dengan pertambahan
jumlah sel dalam tubuh pada umur 1-14 hari, sedang
hypertrophia adalah pembesaran ukuran sel sel tubuh tanpa
ada lagi penambahan sel sel baru pada umur 15-35 hari.

Persentase berat organ dalam ayam pedaging pada umur
35 hari dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Persentase berat organ dalam ayam pedaging pada

umur 35 hari.
Organ Dalam Persentase Berat (%)

Hati 1,70-2,80%
Jantung 0,5-1,30%
Ampela 1,60-2,30%
Limpa 0,15-0,23%

Sumber : Putnam (1991)

2.7.1 Hati
Hati merupakan jaringan dalam pada hewan yang

berwarna coklat kemerahan. Bangsa burung mempunyai hati
yang cukup besar dan terdiri dari dua lobi (kiri dan kanan).
Saluran hepatik dari setiap lobi tersebut berhubungan dengan
duodenum (Sturkie, 1976). Ressang (1984) menyatakan fungsi
hati antara lain untuk mendetoksifikasi racun atau benda asing
yang masuk ke dalam tubuh bersama dengan pakan yang
dimakan, metabolisme lemak, karbohidrat, zat besi,
pembentukan darah merah dan penyerapan vitamin.
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Sturkie (1976) menambahkan bahwa salah satu fungsi
hati adalah mensekresikan cairan empedu, cairan lengket
bersama sedikit kuning kehijauan yang mengandung asam-
asam empedu. Asam-asam ini jika masuk ke bagian ujung
bawah duodenum membantu pencernaan lemak. Warna hati
tergantung pada status nutrisi unggas, hati yang normal
berwarna kemerahan atau kecoklatan terang dan apabila
makanannya berlemak tinggi warnanya menjadi kuning (Mc
Lelland, 1990). Putnam (1991) menyatakan bahwa persentase
berat hati dipengaruhi oleh umur tetapi tidak banyak
dipengaruhi oleh jenis kelamin. Berat hati ayam pedaging
umur 35 hari adalah 1,70-2,80 % dari berat hidupnya.

2.7.2 Jantung
Jantung adalah organ otot yang memegang peranan

penting dalam peredaran darah dan secara otomatis terbagi
menjadi empat ruang, yaitu dua bilik (bilik kanan dan bilik
kiri) dan dua serambi (serambi kiri dan serambi kanan). Organ
ini memungkinkan terjadinya peredaran darah secara efisien
ke dalam paru-paru untuk pergantian O2 dan CO2 dalam
menyokong proses metabolis (Sturkie, 1976).

Ressang (1984) menyatakan bahwa besarnya jantung
tergantung pada jenis, umur, besar dan aktivitas hewan.
Keadaan normal persentase berat jantung unggas berkisar
antara 0,5-1,42 % dari berat badan (Nickel et al., 1977)
sedangkan menurut Putnam (1991) ukuran jantung bervariasi
antara ayam muda dan ayam dewasa. Persentase berat jantung
berkisar antara 0,6-1,3% dari berat hidup. Resang (1984)
menyebutkan bahwa jenis kelamin tidak banyak
mempengaruhi berat jantung.
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2.7.3  Rempela (Gizzard)
Rempela (lambung otot) merupakan organ berwarna

merah, bentuknya bulat dengan dinding berotot sangat tebal
dan kuat (Daghir and Haddad, 1981). Rempela atau perut
berotot terletak diantara proventrikulus dan usus halus. Bagian
dalam rempela terdapat lapisan yang sangat keras dan kuat
berwarna kuning yang dapat dilepaskan. Rempela atau
empedal terdiri atas serabut otot yang kuat. Bentuknya bulat
telur dengan dua lubang saluran diujung-ujungnya. Rempela
mempunyai materi penggosok seperti grit, batu, krikil dan
lain-lain.

Makanan yang masuk segera digiling atau diperkecil
menjadi partikel yang lebih halus lalu di bawa ke dalam
rempela (North and Bell, 1990). Pond et al. (1995)
berpendapat bahwa fungsi rempela pada unggas hampir sama
dengan fungsi gigi pada mamalia, bekerja untuk memperkecil
ukuran partikel makanan secara fisik. Menurut Strukie (1976)
grit mempunyai peranan yang penting untuk mengoptimalkan
pencernaan di dalam rempela karena dapat meningkatkan
motilitas dan aktivitas menggiling dari rempela dan
meningkatkan daya cerna pakan berupa bijian dan butiran
hingga 10%.

Kerusakan rempela dapat diakibatkan defisiensi dari
beberapa nutrisi. Kerusakan ini dapat disembuhkan dengan
asam empedu, sedangkan faktor yang efektif dalam rempela
adalah asam folat yang sering disebut dengan anti kerusakan
rempela (Daghir and Haddad, 1981).

2.7.4  Limpa
Menurut Nickel et al. (1977) limpa adalah organ kecil

berwarna merah coklat berbentuk agak bundar. Menurut Mc
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Lelland (1990) limpa unggas berwarna merah gelap, terletak di
sebelah kanan penghubung antara proventrikulus dengan
rempela. Menurut Putnam (1991) berat limpa pada pedaging
berkisar antara 0,18-0,23 % dari berat hidup ayam pedaging.
Limpa merupakan organ dalam tubuh yang mempunyai
banyak fungsi. Fungsi limpa yang utama adalah sebagai
penyaring darah dan penyimpan zat besi untuk dimanfaatkan
kembali dalam sintesa hemoglobin (Dellman and Brown,
1989). Menurut Ressang (1984) selain menyimpan darah,
limpa bersama hati dan sumsum tulang berperan dalam
pembinasaan eritrosit-eritrosit tua dan ikut serta dalam
metabolisme nitrogen terutama pembentukan asam urat serta
membentuk sel limfosit yang berhubungan dengan
pembentukan antibodi.

2.8 Kandungan Kolesterol
Kolesterol merupakan produk khas hasil metabolisme

hewan. Semua makanan yang berasal dari hewan, seperti
kuning telur, daging, hati dan otak sudah jelas mengandung
kolesterol (Meyes, 2006). Biosintesis kolesterol terbanyak
berlangsung dalam jaringan hati, kulit, kelenjar lemak ginjal,
kelenjar kelamin.

Kolesterol dapat larut dalam pelarut organik, misalnya
eter, kloroform, benzene, karbon disulfida, aseton dan alkohol
panas tetapi tidak larut dalam air, asam atau basa. Kolesterol
mengkristal dalam bentuk kristal tak berwarna, tidak berasa,
tidak berbau dan memiliki titik lebur 150oC – 151oC pada
konsentrasi tinggi (Poedjiadi, 2005 ). Kolesterol di udara
terbuka atau terkena sinar matahari langsung, akan teroksidasi
secara lambat menjadi senyawa yang memiliki titik lebur lebih
rendah dan akan berubah sifat reaksinya (Otto, 1982).
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Keberadaan kolesterol dalam suatu bahan makanan dapat
diisolasi dengan cara ekstraksi menggunakan pelarut organik.
Sedangkan secara kualitatif dapat diidentifikasi dengan
menggunakan Uji Spectofotometer atau Uji Liebermann–
Burchard. Kolesterol mengalami reaksi adisi pada ikatan
rangkapnya. Adisi dengan hidrogen membentuk
dihidrokolesterol dan dengan halogen membentuk kolesterol
dihalida (Efrison, 2004).

Efrison (2004) menyebutkan bahwa organ dada memiliki
kadar kolesterol tertinggi dibandingkan dengan organ sayap
dan paha. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan DepKes RI
(1995 : 41) bahwa bagian dada ayam merupakan bagian luar
ayam yang terbanyak mengandung kolesterol, karena dada
merupakan tempat timbunan lipid, terutama pada bagian
kulitnya yang berminyak.

Kolesterol organ tubuh ayam bagian paha lebih rendah
daripada organ dada, hal ini karena organ paha paling banyak
melakukan gerak (berjalan) sehingga lebih banyak
memerlukan energi. Kadar kolesterolnya relatif cukup banyak,
sebagian besar diubah menjadi energi yang digunakan untuk
bergerak. Organ sayap memiliki kadar kolesterol terendah
dibandingkan kedua organ lainnya, karena meskipun dalam
sayap terdapat timbunan lipid tetapi tidak sebanyak pada organ
dada dan paha. Selain itu organ sayap pada ayam pedaging
meskipun dapat digunakan untuk terbang tetapi  ayam jarang
sekali beraktivitas terbang (Saidin, 2000).


