
7 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Jangkrik 

Terdapat lebih dari 100 jenis jangkrik di 

Indonesia. Jenis yang banyak dibudidayakan pada saat ini 

adalah Gryllus mitratusdan Gryllus testaclus untuk pakan 

ikan dan burung (Anonymous,2000). Jangkrik termasuk 

dalam ordo Orthoptera yang berasal dari bahasa Yunani 

Orths berartilurus dan ptera berarti sayap, sehingga 

Orthoptera dapat diartikan sebagai serangga yang 

bersayap lurus. Gambar 1 menunjukkan jangkrik kliring 

(Grillus mitratus burm). 

Gambar 1.Jangkrik kliring (Grillus mitratus burm) 

 

Menurut Borror dkk.(1992),taksonomi jangkrik 

secara lengkap adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Subfilum : Mandibulata 

Kelas : Insecta 
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Subkelas : Pterygota  

Ordo : Orthoptera 

Subordo : Saltatoria 

Famili : Gryllidae 

Subfamili : Gryllinae 

Genus : Gryllus 

Spesies : Gryllus mitratus (jangkrik 

kliring) 

 : G. testeceus (jangkrik 

cendawang) 

 : G. bimakulatus (jangkrik 

kalung) 

Jangkrik termasuk salah satu jenis serangga yang 

biasa dikonsumsi oleh sebagian masyarakat di beberapa 

negara seperti India, Filipina, Thailand dan Indonesia. 

Jangkrik mempunyai potensi menjadi salah satu pakan 

ikan, binatang kesayangan bahkan sebagai bahan pangan 

untuk manusia karena memiliki daya reproduksi yang 

tinggi dan mudah dipelihara dan mengandung kadar 

protein yang tinggi (Linsemaier, 1972). 

 

2.2. Ayam Pedaging 

Ayam pedaging adalah jenis ayam yang telah 

lama mengalami upaya pemuliaan sehingga merupakan 

ayam pedaging yang unggul, mempunyai bentuk, ukuran 

dan warna yang seragam. Di Indonesia ayam pedaging 

dipanen pada umur yang lebih muda yaitu umur 6 

minggu dengan berat sekitar 1,7–2,0 kg/ekor. Pemanenan 
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ayam pedaging pada saat beratnya masih rendah 

disebabkan oleh permintaan konsumen yang cenderung 

membeli karkas ayam utuh yang tidak terlalu besar, juga 

karena cukup lunak, lemak belum cukup banyak serta 

tulang tidak terlalu keras (Muchtadidkk, 1992). Ayam 

pedaging adalah istilah untuk menyebut strain ayam hasil 

budidaya teknologi yang memiliki karakteristik 

ekonomis dengan ciri khas pertumbuhan cepat sebagai 

penghasil daging, konversi pakan irit, siap dipotong pada 

usia relatif muda serta menghasilkan kualitas daging 

berserat lunak (Murtidjo, 1987). Ayam pedaging strain 

Lohmann merupakan jenis ayam pedaging yang memiliki 

produktivitas yang tinggi serta memiliki kelebihan pada 

mortalitasnya yang rendah. 

Tingkat kematian sampai akhir periode 

pemeliharaan 4 – 6%. Rata – rata bobot badan anak ayam 

pedaging strain Lohmann adalah 42 gram. Bobot badan 

tiap minggu yang baik pada ayam pedaging strain 

Lohman minggu pertama 165 gram, minggu kedua 410 

gram, minggu ketiga 788 gram, minggu keempat 1276 

gram dan minggu kelima 1827 gram. Konsumsi pakan 

per hari pada minggu pertama 30 gram/hari, minggu 

kedua 60 gram/hari, minggu ketiga 99 gram/hari, minggu 

keempat 141 gram/hari, dan minggu kelima 176 

gram/hari. Angka konversi pakan pada minggu pertama 

0,90; minggu kedua 1,14; minggu ketiga 1,32; minggu 

keempat 1,49; dan minggu kelima 1,66 (Anonymous, 

2000). 
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2.3. Pakan Ayam Pedaging 

Pakan yang dikonsumsi sebagian dicerna dan 

diserap oleh tubuh ayam dan sebagian yang tidak dicerna 

diekskresikan dalam bentuk feses. Zat-zat makanan dari 

pakan yang dicerna digunakan untuk sejumlah proses 

didalam tubuh. Penggunaannya secara pasti bervariasi, 

tergantung spesies, umur dan produktivitas unggas. 

Ransum yang baik harus mengandung karbohidrat, 

protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam jumlah 

berimbang. Selain memperhatikan kualitas pemberian 

ransum juga harus sesuai dengan umur ayam karena nilai 

gizi dan jumlah ransum yang diperlukan pada setiap 

pertumbuhan berbeda. Unggas membutuhkan lebihdari 

40 material kimiawi yang diklasifikasikankedalam enam 

kelas yakni karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral 

dan air. Semuanya harus ada dalam ransum yang 

dimakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan 

kebutuhan produksi (Mangetan,2013). Berdasarkan 

periode pemeliharaan, ransum ayam pedaging terbagi 

menjadi dua jenis yaitu ransum untuk periode starter dan 

ransum untuk periode finisher. Kebutuhan zat nutrisi 

pada ayam pedaging periode starter dan finisher dilihat 

pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Standar kebutuhan zat nutrisi ayam pedaging 

periode starterdan finisher 

Zat nutrisi 
Periode 

Starter Finisher 

Protein Kasar (%) 22 20 

Lemak Kasar (%) 5-8% 5-8% 

 3-5% 3-5% 

Energi Metabolis (Kkal/g) 3000 3100 
Sumber: North and Bell (1990) 

 

Wahyu (1997) menjelaskan bahwa pada masa 

pertumbuhan, ayam harus memperoleh makanan yang 

banyak mengandung protein. Zat ini berfungsi sebagai 

pembangun, pengganti sel yang rusak dan berguna untuk 

pembentukan telur. Kebutuhan protein perhari ayam 

dalam masa pertumbuhan dibagi menjadi tiga bentuk 

kebutuhan yaitu protein yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhan jaringan, protein untuk hidup pokok dan 

protein untuk pertumbuhan bulu. 

Lemak berfungsi sebagai sumber cadangan 

energi, penahan terhadap temperatur lingkungan yang 

tinggi, melindungi organ-organ dalam terhadap benturan 

serta menambah palatabilitas pakan.Serat kasar 

merupakan sisa-sisa sel tumbuhan yang tahan terhadap 

reaksi hidrolisis enzim-enzim saluran pencernaan. 

Komponen utama penyusun serat kasar adalah 

karbohidrat. Kandungan nutrisi serat kasar tergolong 

rendah, oleh sebab itu biasanya digunakan sebagai 
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campuran pakan dalam jumlah yang sedikit(sekitar 7%). 

Meskipun fakta menunjukkan  kandungan nutrisi dalam 

serat kasar rendah, namun keberadaannya dalam pakan 

mutlak diperlukan karena berfungsi sebagai pemelihara 

fungsi normal dari saluran pencernaan, memperbaiki 

penyerapan nutrisi dan mencegah terjadinya kanibalisme 

(Anonymous, 2005). 

Widodo (2010) menjelaskan bahwa ayam yang 

mengkonsumsi pakan dengan energi tinggi akan 

memperlihatkan lemak karkas dalam jumlah yang lebih 

tinggidibandingkan dengan pakan yang mengandung 

energi rendah. Pada ayam petelur muda, strategi 

pemenuhan energi dilakukan dengan memberi energi 

dalam jumlah yang agak terbatas yaitu sebesar 2900 

kkal/kg pakan dengan harapan untuk mengurangi 

pertumbuhan dan konsumsi makanan sampai anak ayam 

berumur 10 minggu.Anak ayam ini tetap mengandung 

lemak yang tipis pada bagian dinding perutnya. Berbeda 

dengan pemberian energi pada ayam pedaging dimana 

pada periode starter kebutuhan energi diberikan secara 

optimal sebesar 3200 kkal/kg dengan harapan akan 

tercapai pertumbuhan yang maksimal. 

 

2.4. Daging Ayam 

Daging merupakan semua jaringan hewan dan 

semua produk hasil pengolahan jaringan-jaringan 

tersebut yang dapat dimakan serta tidak menimbulkan 

gangguan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya 
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(Soeparno, 2005). Purnomo (2012) menambahkan bahwa 

daging tersusun dari jaringan ototternak yang telah 

berubah secara biokimia setelah ternak disembelih dan 

merupakan bahan pangan yang digemari masyarakat 

karena luasnya kemungkinan untuk mengolahnya.  

Soeparno (1998) menyatakan bahwa kualitas 

daging sangat dipengaruhi oleh perlakuan ternak sebelum 

pemotongan seperti temperatur lingkungan, tempat 

pemotongan serta tingkat stres ternak. Soeparno (2005) 

menambahkan bahwa selama proses konversi otot 

menjadi daging terjadi proses kekakuan otot yang disebut 

rigormortis.  Rigormortis terjadi setelah cadangan energi 

otot habis. Rigormortis berhubungan dengan ketersediaan 

ATP dalam otot. Habisnya cadangan ATP otot 

mengakibatkan filamen aktin dan filamen miosin saling 

berikatan hingga membentuk ikatan aktomiosin yang 

membuat daging menjadi keras.  

Winarno (1995) menambahkan bahwa komposisi 

kimia daging dari semua jenis hewan hampir sama 

terutama kandungan protein yaitu sebesar 15-20% dan 

kadar protein tersebut menentukan tingginya mutu 

daging dari segi gizi. Soeparno (2005) menyatakan 

bahwa faktor yang menentukan kelezatan dan daya 

terima daging antara lain adalah warna, daya ikat air oleh 

protein atau water holding capacity (WHC), kadar jus 

daging (juiciness), keempukan, rasa atau flavor dan nilai 

pH daging.  
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2.5. Penggunaan Tepung Jangrik Dalam Pakan 

Wang (2005) menjelaskan bahwa setiap 100 

gram jangkrik mengandung protein sebesar 58,3%, kitin 

sebesar 8,7%, lemak 10,7% dan mineral seperti kalsium, 

magnesium, kalium, tembaga dan fosfor. Kandungan zat 

nutrisi dalam tepung jangkrik disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kandungan nutrisi tepung jangkrik 

Kandungan Jumlah 

Bahan Kering (%) 86 

Protein Kasar (%) 55,96 

Lemak Kasar (%) 12,45 

Serat Kasar (%) 7,94 

Abu (%) 4,39 

Kitin (%) 7,57
1
 

 

8,7
2
 

 

8,15 

EnergiMetabolis (kkal/g) 2960
a
 

Sumber: Saefullah (2006), Sitompul (2001)
1
, Wang (2005)

2
, 

3
, 

Wang(2005)
a
. 

 

Udjianto (1999) menjelaskan bahwa jangkrik 

dapat diolah menjadi tepung seperti halnya udang, namun 

harga tepung jangkrik relatif lebih murah jika 

dibandingkan dengan tepung udang. Hal ini menyebabkan 

permintaan tepung jangkrik meningkat sehingga pabrik 

pakan tertarik untuk menggunakan bahan baku jangkrik 

Percobaan pada burung terucuk (Pycnonotus goiavier) 

memperlihatkan bahwa penambahan jangkrik dalam 

pakan secara nyata mempengaruhi konsumsi pakan, 
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pertambahan bobot badan dan agresivitas. Dari tiga cara 

penyajian yang dicobakan, pemberian jangkrik hidup 

secara nyata menghasilkan pertambahan bobot badan 

tertinggi. Burung yang diberi jangkrik hidup dan jangkrik 

kering oven memperlihatkan agresivitas lebih baik 

dibanding pemberian jangkrik dalam bentuk crumble 

(Widiyaningrum dan Sudjatinah, 2008). Hasil penelitian 

lain mengungkapkan bahwa tepung jangkrik memiliki 

kandungan nutrisi dan asam-asam amino cukup lengkap 

sehingga jangkrik berpotensi menggantikan sebagian 

tepung kedelai dan tepung ikan dalam pakan ayam broiler 

(Nakagaki dan DeFoliart, 1991).  

Menurut Prayitno (2006), tepung jangkrik 

memiliki kandungan energi sebesar 4,87 kkal/g, jauh 

diatas bahan makanan lain seperti kandungan sumber 

energi dalam jagung 2,73 kkal/kg, gandum 4,05 kkal/kg, 

daging atau ikan 4,27 kkal/kg dan telur 4,36 kkal/kg. 

 

2.6. Water Holding Capacity (WHC) 

Soeparno (1998) menjelaskan bahwa dayaikat air 

oleh protein daging atau water holding 

capacity(WHC)atau water binding capacity(WBC) 

adalah kemampuan daging untuk mengikat airnya atau 

air yang ditambahkan selama ada pengaruh kekuatan dari 

luar, misalnya pemotongan daging, pemanasan, 

penggilingan dan tekanan. Menurut Varman dan 

Sutherland (1995),WHC adalah ukuran kualitas yang 

penting dan ditetapkan sebagai kemampuan daging untuk 
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menahan air dalam struktur. Air yang berada didalam 

daging dapat dibagi menjadi dua yaitu air yang terikat 

dan air bebas. Air terikat jumlahnya 4-5%. Air ini banyak 

dipengaruhi oleh energi yang ada didalam daging, protein 

yang bermuatan, produk asam laktat, hilangnya ATP, 

rigormortisdan perubahan struktur sel yang berhubungan 

dengan aktivitas proteolitik (Forrest et al, 1975). 

Pengamatan yang telah dilakukan bahwa produk 

asam laktat terjadi pada pH 5–5,2 sesudah hewan mati. 

WHC daging mencapai minimum pada pH 5,2 dan akan 

naik mencapai maksimum pada pH 6,8 dan pada pH 4,2 

– 5,2 WHC juga naik. Menurut Hamm (1986) dalam de 

Man (1997), kemampuan daging mengikat air 

disebabkan oleh kemampuan protein otot dalam 

mengikat air. Kemampuan otot mengikat air terutama 

disebabkan oleh aktomiosin dan komponen utama 

miofibril. Menurut Bouton etal(1978) dalam Soeparno 

(1998), kenaikan pH daging akan meningkatkan jus 

daging (kadar jus dan WHC). Buckle, dkk (1987) 

menyatakan bahwa daging akan cenderung kehilangan 

WHC-nya pada pH dibawah 6,2 karena protein 

sarkoplasma dari otot sangat mudah rusak dalam suasana 

asam. Menurut Bendall (1960) dalam Soeparno (1998); 

penurunan pH yang cepat, misalnya karena pemecahan 

ATP yang cepat akan meningkatkan kontraksi 

aktomiosin dan menurunkan WHC oleh proteindaging. 

Nilai WHC pada daging dipengaruhi oleh 

susunan jarak molekul dari protein miofibril terutama 



17 

 

miosin dan serabut-serabut (filamen-filamen). Kekuatan 

tarik - menarik antara molekul-molekul yang berdekatan 

dapat mengalami penurunan yang disebabkan oleh 

kenaikan muatan netto negatif diantara muatan protein 

atau melemahnya ikatan hidrogen. Akibat dari proses 

tersebut adalah jaringan protein akan membesar, 

pembengkakan meningkat dan lebih banyak air yang 

terikat oleh protein sehingga akan mengakibatkan 

peningkatan nilai WHC. Kekuatan tarik-menarik antara 

molekul-molekul yang berdekatan bila mengalami 

kenaikan dapat menyebabkan air yang terikat akan 

dilepaskan kembali, sehingga nilai WHC turun (Hamm, 

1986).  

2.7. Susut Masak 

Susut masak (cooking loss) merupakan fungsi 

dari suhu dan lama pemasakan. Susut masak dapat 

dipengaruhioleh pH, panjang sarkomer serabut otot, 

panjang potongan serabut otot, status kontraksi miofibril, 

ukuran dan berat sampel daging dan penampang lintang 

daging. Pada umumnya susut masak bervariasi antara 

1,5-54,5% (Bouton et al., 1978 dalam Soeparno 1998). 

Daging yang mempunyai pH akhir tinggi mempunyai 

kemampuan menahan air lebih tinggi setelah pemanasan 

dibandingkan dengan daging yang mempunyai pH akhir 

yang normal (Purnomo, 2012). Pada umumnya semakin 

tinggi suhu dan semakin lama pemasakan, maka semakin 

besar kadar cairan daging yang hilang sampai tercapai 

berat konstan. Susut masak merupakan indikator nilai 
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nutrisi daging yang berhubungan dengan kadar jus 

daging, yaitu jumlah air yang terikat didalam dan 

diantara serabut otot.  

Besarnya susut masak dapat digunakan untuk 

mengestimasi jumlah jus dalam daging masak. Daging 

dengan susut masak yang lebih rendah mempunyai 

kualitas lebih baik dibandingkan dengan daging yang 

mempunyai susut masak yang lebih besar karena 

kehilangan nutrisi selama pemasakan akan lebih sedikit. 

Susut masak menurun secara linier dengan bertambahnya 

umur ternak (Soeparno, 1998). Pada umur yang sama, 

jenis kelamin mempunyai pengaruh yang kecil terhadap 

susut masak. Berat potong mempengaruhi susut masak 

terutama bila terjadi deposit lemak intramuskuler.  

Lemak intramuskuler menghambat atau mengurangi 

cairan daging yang keluar selama pemanasan, meskipun 

pada daging yang mengandung lemak yang lebih besar 

akan kehilangan lemak yang lebih besar. Perbedaan 

bangsa ternak dapat menyebabkan perbedaan susut 

masak. Perbedaan susut masak ini antara lain 

berhubungan dengan jumlah lemak daging (Soeparno, 

1998). 

 

2.8. Keempukan 

Keempukan dan tekstur daging kemungkinan 

besar penentu yang paling penting pada kualitas daging. 

Faktor yang mempengaruhi keempukan daging 

digolongkan menjadi faktor antemortem seperti genetik, 



19 

 

bangsa dan fisiologi, faktor umur, manajemen, jenis 

kelamin dan spesies. Faktor postmortem diantaranya 

meliputi proses chilling, refrigerasi, pelayuan dan 

pembekuan termasuk lama dan temperatur penyimpanan 

dan metode pengolahan, termasuk metode pemasakan 

dan penambahan bahan pengempuk. Keempukan bisa 

bervariasi diantara spesies, bangsa ternak dalam spesies 

yang sama, potongan karkas dan diantara otot, serta pada 

ototyang sama (Soeparno, 1998). 

Keempukan adalah salah satu kriteria mutu yang 

melibatkan mekanisme degradasi protein-protein daging. 

Degradasi protein dapat disebabkan oleh enzim yang ada 

pada sel-sel daging itu sendiri maupun enzim-enzim 

protease yang sengaja ditambahkan dari luar (Kinsman, 

et al, 1994).Otot daging mengandung kolagen yang 

merupakan protein struktural pokok pada jaringan ikat 

dan mempunyai pengaruh besar terhadap keempukan 

daging (Purnomo, 2012). Distribusi kolagen pada otot 

skeletal tidak merata tergantung pada aktivitas fisik dari 

masing-masing otot. 

Jumlah dan kekuatan kolagen dapat meningkat 

sesuai dengan umur, ikatan silang kovalen meningkat 

selama pertumbuhan dan perkembangan ternak dan 

kolagen menjadi lebih kuat (Soeparno, 1998). Menurut 

Locker (1985), faktor utama yang menentukan 

keempukan daging adalah tingkat kontraksi otot yang 

tidak tetap pada permulaan rigor yang dapat disebabkan 

oleh beberapa sifat psikologis dan prosedur pengolahan
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