
 

PENGARUH PENAMBAHAN JAMU 

TERNAK PADA AIR MINUM TERHADAP 

KANDUNGAN GAS AMMONIA FESES DI 

PERMUKAAN KANDANG AYAM ARAB 

PETELUR 

SKRIPSI 

Oleh: 

Susena Eka Pratiwi 

NIM. 125050107111054 

 

 

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2019 



 

PENGARUH PENAMBAHAN JAMU 

TERNAK PADA AIR MINUM TERHADAP 

KANDUNGAN GAS AMMONIA FESES DI 

PERMUKAAN KANDANG AYAM ARAB 

PETELUR 

SKRIPSI 

Oleh: 

Susena Eka Pratiwi 

NIM. 125050107111054 

 

 

 

 

Skripsi merupakan salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana peternakan pada fakultas peternakan universitas 

brawijaya 

 

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2019 



 

PENGARUH PENAMBAHAN JAMU 

TERNAK PADA AIR MINUM TERHADAP 

KANDUNGAN GAS AMMONIA FESES DI 

PERMUKAAN KANDANG AYAM ARAB 

PETELUR 

SKRIPSI 

Oleh: 

Susena Eka Pratiwi 
NIM. 125050107111054 

 

 

 

 

 

z 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui : 

Program Studi Peternakan 

Ketua 

 

 

 

 

(Dr.Herly Evanuarini, S.Pt.,MP.) 

NIP. 197501102008012003 

Menyetujui : 

Pembimbing Utama 

 

 

 

 

 

(Ir. Nur Cholis, M.Si.,IPM., ASEAN Eng) 

NIP.195906261986011001 

Pembimbing Pendamping : 

 

 

 

 

 

(Dr.Ir.Ita Wahyu Nursita, M.Sc) 

NIP.196305081988022001 



 

PENGARUH PENAMBAHAN JAMU 

TERNAK PADA AIR MINUM TERHADAP 

KANDUNGAN GAS AMMONIA FESES DI 

PERMUKAAN KANDANG AYAM ARAB 

PETELUR 

SKRIPSI 

Oleh: 
Susena Eka Pratiwi 

NIM. 12505010711105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Tanda Tangan Tanggal 

Pembimbing Utama: 

Ir. Nur Cholis, M.Si.,IPM ASEAN Eng.          ..............                ………. 

NIP.195906261986011001 

Pembimbing Pendamping: 

Dr.Ir.Ita Wahyu Nursita, M.Sc                       ................                 ............ 

NIP.196305081988022001 

Dosen Penguji: 

Dr. HerlyEvanuarini,S.Pt,MP                           ................               .............. 

NIP. 197501102008012003 

Dr.Ir.SriWahyuningsih,M.Si.                       .................                .............. 

NIP. 196401101988022001 

Ir.SuprihBambang S., MS.                                ................               ............... 

NIP. 195806101985031003 

 

Mengetahui : 

Dekan Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya 

 

 

Prof.Dr.SC.Agr.Ir. Suyadi, MS, IPU., ASEAN Eng 

NIP. 19620403 198701 1 001 

Tanggal : ……… 

 

 



 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Penulis bernama lengkap Susena Eka Pratiwi , 

lahir di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera 

Barat pada tanggal  01 November 1994 merupakan anak 

pertama dari  dua bersaudara. Penulis lahir dari pasangan 

suami istri Bapak Surahmat Agus dan Ibu Eliza 

Gusmita.Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 

09 VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima 

Puluh Kota,lulus pada tahun 2006, melanjutkan 

pendidikan tingkat pertama diSMP N 03 Kecamatan 

Guguak lulus pada tahun 2009, dan selanjutnya 

menlanjutkan pendidikan menengah di SMA N 1 

Kecamatan Guguak lulus pada tahun 2012. Penulis 

melanjutkan pendidikan tingkat tinggi S1 Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya  sampai penulisan 

skripsi ini penulis masih berstatus aktif sebagai 

mahasiswa di FakultaPeternakan Universitas Brawijaya 

Malang. Penulis pernah melakukan Praktek Kerja Lapang 

di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari selama 1 

bulan pada tanggal 06 Februari 2019 sampai 06 Maret 

2019 dengan materi “ Manajemen Pemeliharaan Pejantan 

Sapi Friesian Holstein (FH) Di Balai Besar Inseminasi 

Buatan Singosari Kabupaten Malang”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT yang telah melimpahkan rahmat,hidayah dan 

karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul “Pengaruh 

Penambahan Jamu Ternak Pada Air Minum Terhadap 

Kandungan Gas Ammonia Feses Di Permukaan Kandang 

Ayam Arab Petelur” dapat disusun dandiselesaikan 

dengan baik. 

Skripsi ini terlakasana berkat bantuan dan 

dukungan dar berbagai pihak.Oleh karena itu,dalam 

kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis 

menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada : 

1. Orang tua saya yang sudah membantu penulis 

dalam segala hal dalam mewujudkan mimpi 

besar penulis. 

2. Ir. Nur Cholis, M.Si.,IPM.,ASEAN Engselaku 

dosen pembimbing 1 dan Dr.Ir.Ita Wahyu 

Nursita,M.Sc. selaku dosen pembimbing II 

yang sudahmembimbing, memberi arahan 

dalam proses penelitian, dan membantu 

mengarahkan penulisan skripsi, yang telah 

membagi ilmunya dan banyak meluangkan 

waktu untuk membimbing, mengarahkan dan 

memberikan nasihat serta memberikan 

motivasi dalam penyusunan makalah ini.  

3. Prof.Dr.Sc.Agr.Ir.Suyadi,MS.,IPU., ASEAN 

Eng selaku Dekan Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya  yang telah 

memberikan kesempatan untuk saya 

menyelesaikan studi di fakultas peternakan 

universitas brawijaya. 



 

4. Dr.Ir.Sri Minarti ,MP., IPM., ASEAN Eng 

Selaku ketua jurusan yang sudah membantu 

dalam menentukan jurusan di Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya. 

5. Dr. Herly Evanuarini,S.Pt,MP , Dr.Ir.Sri 

Wahyuningsih,M.Si ,  dan Ir.Suprih Bambang 

S., MS selaku dosen penguji yang sudah 

membantu dalam perbaikan penulisan skripsi. 

6. Ir. Nur Cholis, M.Si., IPM.,ASEAN Eng 

selaku koordinator minat produksi ternak 

yang telah membantu, membimbing, memberi 

arahan dalam peminatan di Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya. 

7. Serta seluruh kalangan civitas akademika 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

yang tak mampu saya sebutkan, terima kasih 

atas seluruh pengorbanannya yang dari awal 

hingga akhir telah banyak membantu.  

8. Pak eko selaku pemilik kandang dan peternak 

yang sudah mengizinkan melakukan 

penelitian di peternakan di daerah tapanrejo 

banyuwangi. 

 

    Semoga kebaikan mereka medapatkan pahal dari 

Allah SWT.Penulis sadar bahwa dalam penyusunan 

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu 

mohon maaf atas kekurangan ini. Semoga kita tetap 

diberi kesehatan dan kekuatan dalam menuntut Ilmu. 

 

 

 

Malang, 8 November 2019 

Penulis 

 

Susena Eka Pratiwi 



 

THE EFFECT OF ADDITION OF LIVESTOCK 

JAMES IN LIVESTOCK DRAWINGS ON AMONIA 

GAS CONTENT IN THE SURFACE OF PETELUR 

CHICKEN CAGE SURFACE 

 

Susena Eka Pratiwi 
1)

, Nur Cholis 
2)

, Ita Wahju Nursita 
2) 

 
1) 

Student Of Animal Science Faculty, Brawijaya 

University 
2) 

Lecturer Of Animal Science Faculty, Brawijaya 

University 

E-mail ; susandjabar01@gmail.com 

 

ABSTRACT 

 

The addition of tradisional herbs in dringking water to 

the Ammonia gas content in the feces of laying Arab 

chicken coops. Ammonia gas is a chemical compound 

that is outside the body and inside the human body. 

Ammonia gas in large quantities has a bad effect on the 

health of both humans and livestock themselves. The 

purpose of this study was to analyze the effect of adding 

traditional herbs to drinking water given to Arab laying  

hens. And Determine the impact caused by high levels of 

ammonia. The current issue in the field of animal 

husbandry, especially laying hens, is the high ammonia 

and this results in high health risks to livestock, breeders 

or humans.This study aims to examine changes in 

ammonia content in feces by adding empon-empon given 

to laying hens and compared with feces without the 

addition of empon-empon. The study was conducted in 

mailto:susandjabar01@gmail.com


 

an open house, owned by Mr. Eko in Tapanrejo Village, 

Banyuwangi district.The method used is the experimental 

design by comparing the administration of empon-empon 

and without the addition of empon-empon. By doing the 

addition of empon-empon in chicken cage 1 for no 

treatment (P0) and chicken cage 2 with treatment (P1) 

addition of empon-empon. Tests used to determine the 

effect of humidity on ammonia and temperature on 

ammonia, researchers used an oneway test which 

included a normality test, ANOVA and a T-Test. In this 

study the authors used empon-empon for a mixture of 

drinking water to be given to livestock or the term 

livestock herbal medicine consisting of ginger, galangal, 

ginger, turmeric, galangal and molasses and EM-4 

additives as much as 160 ML. It is known that livestock 

herbs have their respective properties such as increasing 

appetite, preservation, anti-bloating, antibacterial, anti-

inflammatory, anti-bloating, feed conversion and chicken 

performance. From the research results obtained that the 

temperature (p> 0.05), humidity (p <0.05), ammonia (p< 

0.01). With the addition of empon-empon to ammonia 

gas has a positive impact and can reduce ammonia gas 

levels in laying hens. Ammonia levels contained in 

chickens that were treated or given empon-empon were 

significantly different from the cages that were not 

treated (p <0.01). This also has an impact on the quality 

content of eggs produced by chickens given empon-

empon, eggs have a longer endurance than ordinary eggs 

that are not given empon-empon, both consumed who 

have an allergy to egg protein. Humidity and temperature 

have factors that affect ammonia levels, the higher the 

humidity and the lower the temperature will increase the 



 

level of ammonia in chicken feces. It’s expected that 

researchers who will continue further research can 

examine egg production, how ammonia affects egg 

production and chicken performans. 

 

Keywords : Ammonia, tradition herbs, Gallus turcicus, 

cage, layer 
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RINGKASAN 

Akhir-akhir ini di Indonesia peternakan semakin 

tahun terjadi peningkatan dan industri yang berkaitan pun 

ikut berkembang pesat. Seperti usaha ternak ayam broiler 

ataupun ternak ayam layer, hal ini dikarenakan 

banyaknya permintaan dari masyarakat untuk pemenuhan 

kebutuhan makan sehari-hari. Tapi banyak juga yang 

mengalami kemrosotan produksi dikarenakan banyaknya 

peternakan khususnya peternakan ayam layer atau 

peternak ayam petelur.  Dan dapat diketahui bahwasanya 

peternakan petelur memiliki resiko akan gas ammonia 

yang ditimbulkan oleh feses ayam yang menyebabkan 

banyak dampak buruk untuk peternak maupun ternak itu 

sendiri. Seperti gangguan pernafasan, gangguan 

kesehatan ternak dan peternak.    
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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dampak yang terjadi pada kadar gas ammonia pada  

kandang ayam jika diberi perlakuan penambahan empon-

empon dan tanpa perlakuan penambahan empon-empon. 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan acuan 

untuk pengurangan kadar gas ammonia yang berdampak 

buruk untuk kesehatan ternak dan peternak. Dan dengan 

adanya data ilmiah dapat memberikan ilmu pengetahuan 

untuk cara pemeliharaan dan penanggulangan kadar gas 

ammonia yang berbahaya. Lokasi penelitian di 

peternakan rakyat milik Bapak Eko di Desa Tapanrejo 

Kabupaten Banyuwangi. Rumusan masalah untuk 

mengetahui dampak pada kadar gas ammonia dengan 

perlakuan penambahan empon-empon. 

 

 Materi penelitian ini adalah 2 kandang ayam , 

yang kandang  1 diberi perlakuan P
0 

 tanpa perlakuan dan 

kandang 2 diberi perlakuan P
1  

dengan perlakuan 

penambahan empon-empon. Feses yang ada dipermukaan 

tanah di ukur suhu, kelembaban dan kadar gas ammonia 

dengan ulangan sebanyak 3 kali dan jarak waktu 2 hari. 

Pengukuran dilakuan dilakukan pada dua kandang yang 

tanpa perlakuan dan dengan perlakuan. Metode yang 

digunakan yaitu rancangan percobaan untuk mengetahui 

perbedaan nyata antara perlakuan dan tanpa perlakuan 

dari kadar ammonia untuk diselesaikan berdasarkan  

kaidah ilmiah. Data yang diperoleh dianalisi dengan 

statistik menggunakan uji student-t (uji t) independent 

atau uji t tidak berpasangan. 

Dari penelitian diketahui bahwa suhu tidak berbeda nyata 

(p>0,05), kelembaban berbeda nyata (p>0,05), dan 

Ammonia (p>0,01). Dan suhu tidak berpengaruh tnyata 



 

terhadap kadar ammonia sedangkan kelembaban 

memiliki pengaruh nyata terhadap ammonia. 

 Dengan adanya penambahan empon-empon 

terhadap gas ammonia memberikan dampak yang positif 

dan dapat mengurangi kadar gas ammonia pada kandang 

ayam petelur. Kadar ammonia yang terkandung pada 

ayam yang diberi perlakuan atau diberi empon-empon 

berbeda  nyata dengan  kandang yang tidak diberi 

perlakuan (p<0,01). Hal ini juga berdampak pada 

kandungan kualitas telur yang dihasilkan oleh ayam yang 

diberi empon-empon, telur memiliki katahanan lebih 

lama dibanding telur biasa yang tidak diberi empon-

empon, baik dikonsumsi yang memiliki alergi terhadap 

protein  telur. Kelembaban dan suhu memiliki faktor 

yang mempengaruhi kadar ammonia, semakin tinggi 

kelembaban dan semakin rendah suhu akan 

meningkatkan kadar ammonia pada feses ayam. 

Diharapkan untuk peneltian selanjutnya lebih detail lagi 

membahas tentang penambahan empon-empon terhadap 

kadar ammonia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan 

keanekaragaman hayati,memiliki banyak macam tumbuhan 

dan hewan yang tumbuh dan hidup didalam negeri ini.Salah 

satu komoditi plasam nutfah ialah ayam atau unggas.Usaha 

ternak ayam petelur saat ini dan diwaktu yang akan datang 

cukup menjanjikan karena seiring bertambahnya jumlah 

penduduk,permintaan pasar akan telur terus bertambah. Ayam 

ras dapat menghasilkan telur kisaran 250 sampai 280 butir per 

tahun,dan untuk jenis leghorn  dapat mencapai kisaran 280 

sampai 300 butir per tahun.Masyarakat lebih memilih telur 

sebagai pemenuhan kebutuhan protein hewani untuk keluarga, 

hal ini dikarenakan telur sangat  murah dibandingkan protein 

ternak hewani lainnya dan mudah ditemukan baik di pasar 

tradisional maupun pasar modern (Widjaja dan Abdullah, 

2003).Telur memiliki peranan penting dalam suatu usaha 

peternakan.Dalam sebutir telur memiliki kandungan vitamin 

A, vitamin B kompleks, vitamin D, fosfor, dan zat besi.seluruh 

unsur ini memiliki peranan penting untuk peningkatan daya 

tumbuh pada anak-anak dan remaja.Konsumsi telur di 

Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya.Hal ini 

dikarenakan banyaknya permintaan telur dari masyarakat 

(Rasyaf, 2001). 

Salah satu dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan 

dari usaha peternakan ayam yaitu bau.Faktor yang dapat 

menimbulkan bau yaitu kandungan gas ammonia yang 

tinggi.Gas ammonia yang ditimbulkan oleh kotoran ayam 

dapat membuat ayam terjangkit penyakit Snod atau gangguan 



 

pernafasan dan jika kandungan ammonia yang berlebih akan 

membuat mata pedas pada manusia(Fasa, 2012).Walaupun 

ammonia memiliki sumbangan yang sangat penting bagi 

nutrisi bumi,ammonia merupakan senyawa kaustik yang dapat 

merusak dan mengganggu kesehatan pada makhluk 

hidup.Pencemaran udara yang diakibatkan oleh gas ammonia 

dapat mengganggu bagi kesehatan peternak atau pun ternak itu 

sendiri.Gas ammonia juga merupakan zat tosik atau racun 

yang dapat masuk ke dalam tubuh melalui tiga alur yakni 

inhalasi, ingesti, dan dermal (Sihaloho, 2009). 

Disaat manusia atau ternak bernafas,maka sebagian 

gas ammonia akan masuk ke dalam tubuh manusia atau 

ternak.Hal ini juga sependapat dengan (Arisman. 2010) disaat 

manusia atau ternak bernafas gas ammonia akan masuk ke 

paru-paru dan ammonia terikat dengan pembuluh darah yang 

ada di dalam paru-paru. Darah yang ada di paru-paru 

diedarkan ke jantung  melalui pembuluh darah vena 

pulmonalis. Dan dari jantung diedarkan lagi ke seluruh tubuh 

dan masuk dalam hati melalui pembuluh darah vena porta dan 

arteri hepatika.Untuk meminimalisir kandungan gas ammonia 

dapat di berikan jamu empon-empon (kunyit, jahe, temulawak, 

lengkuas, dan kencur) yang di campur ke dalam air minum 

ayam.Hal ini juga di sampaikan oleh pemakaian obat 

tradisional berupa rimpang jahe, kunyit, temulawak, 

kencur,lengkuas dapat mengendalikan penyakit pada ayam, 

meningkatkan, dan mempetahankan  produktifitas ternak 

seperti saat sebelum terjangkit penyakit ( Luli. 2003 ). Pada 

penelitian ini dilakukan pengukuran kandungan ammonia pada 

permukaan lantai kandang ayam Arab petelur milik Pak Eko. 

 

 



 

1.2.     Rumusan masalah 

Bagaimana pengaruh penambahan jamu ternak pada air 

minum ternak terhadap kandungan gas ammonia ayam Arab 

petelur? 

 

1.3.    Tujuan penelitian  

Untuk mengetahui pengaruh penambahan jamu ternak  

pada air minum yang diberikan untuk ayam petelur. 

 

1.4.     Manfaat penelitian  

- Dapat  memanfaatkan jamu ternak untuk menurunkan 

kadar ammonia 

- Sebagai ide bisnis seperti pembuatan jamu ternak yang 

lebih praktis contohnya jamu ternak  serbuk. 

 

1.5.      Kerangka Pikir 

Dalam usaha peternakan terutama peternakan ayam 

petelur hal yang menjadi permasalahn yaitu bau.Bau ini 

disebabkan oleh kotoran ternak.Upaya yang dilakukan yakni 

dengan pemberian jamu ternak untuk dapat meminimalisir 

produksi ammonia.Bahan yang digunakan bervariasi seperti 

jamu ternak, bawang putih, bungkil inti sawit dan probiotik 

yang mana bahan tersebut dapat menurunkan produksi 

ammonia.Penggunaan jamu ternak dari penelitian yang pernah 

dilakukan dapat menurunkan kandungan gas ammonia.Selain 

bahan jamu, penurunan gas ammonia dapat dilakukan dengan 

pemberian bungkil inti sawit dan probiotik. Pada penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh H.Riza yang diterbitkan pada 

Februari 2015 yang berjudul “Peran Probiotik dalam 

Menurunkan Amonia Feses Unggas” menunjukkan adanya 

penurunan ammonia dengan penambahan bungkil inti sawit 



 

pada pakan. Penelitian lain yaitu dengan judul Penurunan 

Kadar Amonia Feses Ayam Pedaging Menggunakan Prebiotik 

Bungkil Inti Sawit Dengan Inokulum Bakteri Lactobacillus 

Acidophilus, Lactobacillus Bulgaricus, dan Bacillus Cereus 

yang terbit pada Juli 2016. Pada penelitian ini yang dilakukan 

oleh penulis dengan pemanfaatan bahan alami yaitu kunyit, 

lengkuas, kencur, temulawak,jahe, dan bahan tambahan 

molasses dan EM-4. Hasil dari penelitian yang dilakukan 

dapat diketahui bahwa dengan penambahan bahan tersebut 

dapat menurunkan kandungan gas ammonia dan dapat 

meningkatkan performa ayam dan kualitas telur ayam Arab 

milik peternak.Kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada 

gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

1.6.      Hipotesis 

Penggunaan jamu ternak pada air minum ternak ayam 

Arab petelur dapat mengurangi kadar gas ammonia. 

 

Penurunan kandungan gas 
ammonia pada kandang : 

- Biasa dilakukan 
peternak 

- Mengurangi intensitas 
bau kandang (gas 
ammonia lebih rendah) 

- Kunyit, jahe, lengkuas, 
temulawak, kencur 
ditambahkan EM-4 
ddan molases 

- Belum banyak tersedia 
literatur  ilmiah hasil 
penelitian 

 
 

Penambahan jamu ternak pada air minum ternak berpengaruh terhadap 
produksi gas ammonia. 

Lingkungan peternak ayam 
petelur yang menghasilkan gas 
ammonia yang tinggi : 
- Kandungan protein yang tinggi 
dalam pakan dibanding 
ruminansia 
- Potensi produksi gas ammonia 
dalam kandang yang tinggi 
- Pembuangan feses dilakukan 
ketika ayam sudah afkir sehingga 
tingginya kandungan gas ammonia 
- Kandungan gas ammonia tinggi 
mengganggu kesehatan ternak 
dan  manusia 

- Ternak jauh lebih sehat dan ketahanan tubuh baik 

- Dampak ammonia untuk ligkungan, ternak dan manusia 

- Kandungan dan mutu kualitas telur 

- Tidak mengganggu kesehatan manusia dan ternak 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Usaha ternak ayam petelur disaat ini memiliki potensi 

yang sangat baikbagi kelangsungan hidup  di dalam 

lingkungan masyarakat,hal ini di karenakan telur dapat 

membantu pemenuhan nutrisi.  Dibandingkan dengan daging 

ayam atau sapi yang mahal, telur memiliki harga yang relatif 

murah dan mudah di jangkau oleh masyarakat menengah ke 

bawah. Telur juga merupakan sumber protein utama dan 

muarh bagi masyarakat Indonesia, banyak masyarakat yang 

menggemari telur contohnya telur ayam ras, telur ayam 

kampung, telur itik atau bebek, telur ayam buras dan hasil 

unggas lainnya yang berupa telur. Akan tetapi telur ayam ras 

banyak diminati untuk pemenuhan kebutuhan dibandingkan 

dengan telur itik dan ayam kampung  (Natali, H., D. Nista, 

Sunarto., D. S. Yuni. 2005). 

 

2.1.     Ayam Arab 

Ayam arab(Gallus turcicus)merupakan salah satu 

jenis ayam petelur unggul yang saat ini menjadi primadona di 

kalangan peternakan di Indonesia. Ayam arab bukan ayam 

asli Indonesia melainkan ayam kampung dari Belgia. Ayam 

arab memiliki dua jenis yaitu ayam arab silver (brakel kriel-

silver), dan ayam arab golden (brakel kriel-gold). Dua jenis 

ayam arab ini dibedakan dari warna bulunya. Ayam arab 

golden ciri khas warna bulu pada kepala sampai leher merah 

keemasan dan warna bulu badan totol merah keemasan. 

Adapun ayam arab silver memiliki ciri khas warnaa bulu dari 

kepala sampai leher putih keperakan danwarna bulu badan 

totol totol hitam putihlurik hitam putih (Natali, et al., 2005). 



 

2.2.     Ekskreta Atau Feses 

Ekskreta adalah bahan campuran hasil ekskresi tubuh 

yang berasal dari pakan tidak tercerna dalam saluran 

pencernaan ditambah sisa hasil metabolisme (Ensminger, 

1992).  Menurut (Naatamijaya,  Arnesto, dan Jarmani. 2006) 

ayam arab memiliki sifat kualitatif diantaranya berjengger 

tunggal (single), dan berwarna merah, kepala berwarna merah, 

dan memiliki warna yang seragan antara warna dasar hitam 

dihiasi warna putih pada daerah kepala, leher, dada, 

punggung, dan sayap. Warna putih pada paruh, kulit, dan sisik 

kaki. Bobot ayam arab silver betina  dewasa memiliki bobot 

badan mencapai 1,1-1,2  kg dengan tinggi tubuh 22-25 cm. 

Sedangkan bobot badan ayam arab silver jantan dewasa antara 

1,5-1,8 kg dengan tinggi badan 30 cm.  

 

2.3.     Ammonia 

Gas ammonia merupakan gas tajam tidak memiliki 

warna yang terdiri dari satu unsur nitrogen (N) dan tiga unsur 

hidrogen (H
3
) yang memiliki titik didih -33,5

o 
C. Cairan 

amonia mempunyai  panas penguapan yang bebas sebesar 

1,37 Kj/g pada titik didih (EPA, 2004). 

Emisi NH
3 

terjadi pada sumber peternakan, pertanian, industri 

dan dipengaruhi oleh keadaan meteorologi, dispersi cepat di 

atmosfer yang menyebabkan pencampuran yang baik dengan 

udara. Konsentrasi amonia yang tinggi dapat terjadi pada 

sumber tertutup, hal ini disebabkan oleh frekuensi amonia 

yang memiliki kecepatan  pengendapan yang besar ( pada 

tanah semi natural atau hutan), tergantung pada kondisi 

permukaan tanah. Tapi sebaliknya, aerosol NH4
+ 

umumnya 

mempunyai kecepatan pengendapan yang kecil dan mudah 



 

terbawa oleh udara dengan jarak tertentu tergantung kondisi 

angin dan suhu udara (Susanto, 1985.) 

 Reaksi  kimia pada amonia untuk menghasilkan 

secondary PM2,5 hal ini juga tergantung pada konsentrasi 

nitrat dan sulfat di atmosfer. Pada area dengan konsntrasi  

NH
3
dan asam nitrat yang tinggi, serta konsentrasi  sulfat yang 

rendah, NH
3 

akan bereaksi sehingga membentuk ammonium 

sulphat (CENR, 2000). 

 

a. Sifat fisika ammonia 

 

Tabel 1. Sifat fisika amonia 

Sifat Fisika Nilai 

Kelarutan dalam air 89,9 

g/100 

ml 
pada 

0
0
C 

Temperatur autosulutan 650
0
C 

Keasaman  (pKa) 9,25 

Massa jenis dan fasa 0,7710 

g/L, 

gas 
Kebasaan  (pKb) 4,75 

Titik lebur -77,7 
0
C 

(195,42 

K) 

Titik didih -33,34 
0
C 

(239,81 

K) 

Sumber :Toxicological Profile For Ammonia, EPA. 2004 



 

 

b. Sifat Kimia Ammonia 

Amonia bersifat mudah terbakar dan cepat bereaksi 

dengan oksigen yang membentuk nitrogen dan air atau 

nitrogen oksida an air.Oksidasi amonia baik terhadap hydrazin 

yang bersifat korosi. Oksidasi garam ammonium pada dicro-

mate dan perchlorate bisa meledak  jika dipanaskan (Lerner 

dan Lerner , 2008).  

 

Didalam air ammonia akan terdekomposisi menjadi 

inon amonium dengan reaksi sebagai berikut: 

 

NH
3
 + H2O        NH3H2O            N H4

+
 + OH 

 

Amonia merupakan  senyawa nitrogen yang mudah larut 

dalam air dan basa sehingga didalam air membentuk amonium 

hidroksida. Pada aiar yang temperaturnya 0
o
C dan pH 10, 

sebanyak 89%, amonia berbentuk tak terionkan. Reaksi 

amonia terhadap ozon memerlukan proses yang lambat, 

diperkirakan konstanta kecepatannya sekitar 20 M
-1
s

-1  
dengan 

t1/2  = 96 jam (pada pH 7 ; konsentrasi ozon 1 mg/L), proses 

oksidasi oleh OH radikal berlangsung lebih cepat yakni 9,1 × 

10
5  

M
-1

s 
-1  

( Gunten, 2003). 

- Reaksi antara amonia dengan ozon : 

 

O3  + NH3 NO3 + 4O2 + H2O
+ 

  

Sumber Ammonia 

Secara alami amonia diproduksi oleh semua jenis 

mamalia didalam metabolisme tubuh. Amonia diproduksi 

disetiap hari oleh tubuh, amonia kebanyakan diproduksi oleh 



 

jaringan dan organ, ada juga yang diproduksi oleh bakteri 

yang hidup di usus (EPA, 2004).Amonia yang terdapat di 

atmosfer berasal dar berbagai sumber contohnya industri 

pembuatan pupuk, proses pemurnian miyak bumi, 

dekomposisi kotoran, peternakan dan pemakaian pupuk 

(CENR, 2000;  EPA, 2004). Dan dari hal itu, amonia juga 

ditemukan di tanah, air, dan udara, amonia ditemukan dalam 

bentuk gas di daerah lokasi limbah industri, larutan air 

kolamdekat limbah, dan tanah pada daerah pembuangan 

limbah (EPA, 2004). 

 

2.4.Pencemaran Gas Ammonia 

Ammonia (NH3) adalah gas yang tidak berwarna 

dengan titik didih -33 
0
C, jika dibandingkan dengan udara,gas 

ammonia lebih ringan. Dengan densitas kira-kira 0,6 kali 

densitas udara pada suhu yang sama. Bau yang tajam pada 

amonia dapat dideteksi dengan konsentrasi rendah 1-5 ppm 

(Brigden dan Stringer, 2000).Sumber pencemaran ekskreta 

atau feses pada ayam broiler berhubungan dengan unsur 

nitrogen an sulfida. Selama terjadi penumpukan ekskreta atau 

feses akan terjadi proses dekomposisi oleh mikroorganisme 

yang membentuk gas ammonia, nitrat, nitrit, dan gas 

sulfida.Gas tersebut menimbulkan bau,kandungan gas 

ammonia yang tinggi dalam feses menunjukkan kurang 

sempurna proses pencernaan atau kandungan protein yang 

berlebihan dalam pakan yang diberikan pada ternak sehingga 

tidak dapat diabsorsi tetapi dikeluarkan sebagai ammonia 

dalam feses atau ekskreta (Rohaeni, 2005).Gas berbahaya 

yang sering dijumpai dalam kandang antara lain NH 
3
, H 

2
S, 

CO 
2
, dan metana. Pada konsentrasi tertentu dapat 

menyebabkan akibat yang fatal yaitu kematian (North dan 



 

Bell, 1990).Batas konsentrasi tersebut ditampilkan dalam 

Tabel 2. 

 

Tabel 2. Batas aman dan kematian gas merugikan yang ada 

didalam kandang 

Jenis Gas Batas 

Kematian 

(%) 

Batas 

% 

Aman 

(ppm) 

Ammonia 

Hidrogen 

sulfida 
Carbon 

dioksida 

Methana 

Diatas 0,05 % 

Diatas 0,05% 

Diatas 30,00% 
Diatas 5 % 

Dibawah 

0,0025 % 

Dibawah 
0,004 % 

Dibawah 1 % 

Dibawah 5 % 

Dibawah 

25 ppm 

Dibawah 
40 ppm 

Dibawah 

10.000 

ppm 
Dibawah 

50.000 

ppm 

Sumber : North dan Bell (1990) 

 

2.5.    Jamu Ternak 

Obat tradisional adalah obat yang terbuat dari bahan 

herbal alami seperti kunyit, jahe, kencur, temulawak, dan 

lengkuas.Hal serupa juga di nyatakan oleh Dwiyanto dan 

Prijono (2007), obat tradisional yaitu obat herbal yang terbuat 

dari bahan alami terutama tumbuhan yang merupakan warisan 

dan  digunakan secara turun temurun. Tumbuhan herbal 

tersebut terdiri atas rimpang, daun, akar,  batang, bunga, dan 

buah yang memiliki senyawa aktif.Jamu ternak adalah ramuan 

tanaman herbal atau obat limbah jamu yang berasal daeri 

bahan alami terutama yumbuhan lain dan merupakan tanaman 



 

warisan budaya bangsa yang telah digunakan karena memiliki 

manfaat untuk kesehatan ternak ( Zainuddin, 2006). 

 Istilah lain dari obat tradisonal ini yatu “jamu ternak”, 

kandungan didalam bahan jamu ternak memiliki fungsi untuk  

anti septik, perangsang nafsu makan dan merangsang saraf 

pusat pada ayam.Hal ini juga disampaikan oleh (Muhlisah 

1999, Mahendra 2005, dan Luli Jadi, Marlin R.K. Yowi, 

Andrijanto H. Angi. 2006) bahwasanya kndungan didalam 

bahan jamu ternak dapat meningkatkan aktifitas fisiologis 

ternak pada saat proses produksi telur,namun tidak memiliki 

kandungan zat makanan yang mana tidak mempengaruhi 

bobot telur. 

 

2.5.1.  Jahe 

Jahe merupakan tanaman yang memiliki rimpang, 

batang, daun. Hal ini juga di sampaikan  (Purseglove et al , 

1981 )Jahe merupakan tumbuhan dengan batang semu, berdiri 

tegak atau condong, dan memeiliki ketinggian batang sekitar 

30-100 cm. Jahe memiliki klasifikasi divisi Spermatophyta, 

subdivisi Angiospermae, kelas monocotyledae, ordo 

zingberales, famili zingiberacea, genus zingiber, dan spesies 

officinale.jahe mengandung fenol yang memiliki zat aktif 

yaitu zingerol dan gingerol, enzim protiolitik, vitamin C, Ca, 

Mg, P, K ,vitamin B6, dan asam linoleat (Friedli, 2005).  

Menurut Muchtadi dan Sugiono (1992), pada rimpang 

jahe juga mengandung minyak astiri ( 0,25 %- 3,3 % ) , lemak 

(6%), protein (9%), karbohidrat (50%), vitamin khususnya 

niacin dan vitamin A, dan beberapa jenis asam amino dan 

mineral. Ekstrak jahe memiliki dayan tahan antioksidan yang 

bisa digunakan sebagai pengawet lemak dan minyak. 

Herawati (2006) menyimpulkan penambahan jahe merah pada 



 

pakan sbesr 0,2% pada ransum memiliki efek baik terhadap 

pertambahan bobot badan, total konsumsi pakan, konversi 

pakan / FCR pada ayam Broiler. 

Jahe dapat sebagai pengawet alami, yang digunakan 

adalah ekstrak jahe yang kaya akan antioksidan . Hal ini 

jugadisampaikan bahwasanya  ekstrak jahe memiliki daya 

antioksidan yang dimanfaatkan untuk mengawetkan lemak 

dan minyak (Muchtadi dan Sugiyono, 1992). Komponen 

pentig jahe seperti zingerone dan shogaol memiliki aktivitas 

antioksidan (Koswara, 1995).Sedangkangingerol dan zingeron 

yang ada di jahe tergolong pada zat antioksidan alami yang 

tidak dikategorikan zat gizi bagi manusia.Sementara, 

Kikuzaki dan Nakatani (1993) menyatakan bahwasanya 

aktivitas antioksidan (6)-gingerol, (6)-shogaol, dan (6)-

gingerdiol lebih tinggi daripada α-tacopherol.Demikian juga 

halnya dengan komponen diarylheptanoid dan kurkumin yang 

terkandung dalam jahe.Kompone bioaktif pada jahe bersifat 

antimikroba. Zingeron dan gingerol merupakan senyawa 

turunan fenol dan ketofenol dalam oleoreson jahe yang 

mempunyai aktivitas sporosstatik terhadap bakteri pembentuk 

spora Bacillus subtillis pada konsentrasi 0,9% dan 1% 

(Puspitasari ,Rahayu, dan   Andarwulan. 1997.). Sedangkan 

menurut Undriyani (1987) bubuk jahe memiliki sifat 

bakteriosidal terhadap beberapa bakteri gram positif, 

sedangkan pada beberapa bakteri gram negatif  yang bersifat 

bakteriostatik. 

Salah satu manfaat jahe untuk kesehatan sebagai ramuan 

obat tradisional, yang diberikan kepada ternak untuk 

mengatasi gangguan pencernaan, hal ini juga sama dari 

penelitian terdahulu bahwasanya jahe memiliki manfaat yang 

dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit termasuk 



 

gangguan pencernaan (Wijaya kusuma, 1997), septisemia 

(Sohni et al., 1995), inflamasi kronis tematik artritis  

(Kimura., et al. 1991), hepatitis kronis dan asma bronsitis 

(Watanabe., et al , 1994). Pada percoban in vitro, septisema 

pada mencit dapat disembuhkan dengan ayurvedic,  adalah 

ramuan obat di India dengan kandungan ekstrak jahe 

(Shahidi., et al, 1995). Selain itu ekstrak jahe juga dapat 

meningkatkan daya tahan tubuh yang direfleksikan pada sitem 

kekebalan tubuh.Jahe yang digunakan dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 
Gambar 2. Jahe yang digunakan dala penelitian 

 

2.5.2. Lengkuas 

Merupakan salah satu jenis tanaman yang sudah lama 

digunakannoleh masyarakat,sala satu nya sebagai obat-obatan 

herbal. Nama latin lengkuas yaitu Alpina galanga. Lengkuas 

sering digunakan sebagai obat sakit perut, kudis, panu dan 

menghilangkan bau mulut tak sedap (Itokawa dan Takeya. 

1993).Lengkuas juga digunakan sebagai bumbu masak untuk 

menmbah aroma dan citarasa masakan. 



 

Kandungan didlam lengkuas yaitu minyak astiri (0,54%), 

komponen yang paling utama adalah sesquiterpene 

hydrocarbon dan sesquiterpene alcohol, cineol (5,6%), 

methylcinnamate eugenol dalam jumlah sedikit, galangol 

(diaryl heptanoid senyawa perasa pedas). Selain itu juga 

mengandung flavonoid dan glikosida sterol (Sudarsono, 

Pudjoanto, Gunawan, Wahyuono, Donatus, Drajad, Wibowo, 

dan Ngatidjan. 1996). 

Lengkuas juga golongan senyawa flavonoid, fenol, 

dan terpenoid, senyawa tersebut biasa digunakan sebagai 

bahan dasar obat-obatan modern, contohnya senyawa 

terpenoid asetoksicavikol asetat sebagaisenyawa antitumar 

pada lengkuas (Itokawa dan Kateya, 1993). Menurut Colegate 

dan Molyneux(1993) senyawa artimisin bersifat antimalaria 

pada tumbuhan Artemesia annua (compositae),  jenis senyawa 

ni termasuk seskuiterpen dari golongan terpenoid. 

Legkuas memiliki nama daerah yaitu Laos (Jawa) yang 

sering digunakan sebagai bumbu penyedap masakan atau 

rempah, memiliki aroma yang harumdan rasa pedas. Banyak 

ditemukan di wilayah Asia Tenggara, Di Indonesia, China, 

dan Thailand.Selain untuk penyedap digunakan juga sebagai 

obat tradisional yang berfungsi untuk mengobati gangguan 

lambung, menghilangkan kembung, anti jamur, 

menghilangkan gatal, menambah nafsu makan, demam dan 

sakit tenggorokan. Akhir-akhir ini sering digunakan untuk 

pengobatan dan pencegahan(Chemoprevention) kanker 

(Rosmarilin H. 2006), (Sinaga, 2007), (Morikawa.,et al. 

2005), (Murakami.,et al. 2005). Lengkuas memiliki dua jenis 

yaitu lengkuas putih dan lengkuas merah.Lengkuas putih 

banyak dipakai sebagai bumbu penyedap dan lengkuas merah 

lebih memiliki khasiat sebagai obat. Menurut Rusmarilin 



 

(2006), kandungan ACA (1’ acetoxy chavicol acetate) lebih 

banyak pada ekstraksi lengkuas merah daripada lengkuas 

putih (Rosmarilin. 2006), (Sinaga. 2007).  

Dari penelitian sebelumnya membuktikan bahwa 

kandungan ACA pada lengkuas memiliki potensi untuk 

menurunkan angka kejadian kanker yang diinduksi oleh 

karsinogen (Rosmarili. 2006), (Morikawa., et al. 2005), 

(Murakami., et al. 2005), (Zaeoung., et al.  2005), (Moffatt , 

Hashimoto , Kojima, Kennedy, Murakami, and Koshimisu. 

2000). Minyak esensial dari Hyptis suaveolens (Labiatae) dan 

Alpinia yangdi hidrodistilasi bersama, akan memiliki aktivitas 

anti oksidan dan antimikroba. Disebabkan karena 

mengandung 1,8-cieole,4-allyphenyl acetate abd β-bisabolene 

dengan minyak esensial. Kemampuan antimikroba pada 

kuman Staphylococcus aureus, Streptococcus suis, 

Erysipelothrix rhusiopathiac, Pseudomonas aeruginosa, 

Estheria coli, Pasteurella multicocida dan Actinomyces 

pyogenes (Tachakittirungrod and Chowwanapoonpohn . 

2007). Ekstrak Alpinia galanga mengandung ACA (1’ 

acetoxy chavical acetate), dimana dari penelitian sebelumnya 

membuktikan :Menghambat proses inflamasi melalui 

penghambatan Nitric oxide (NO), Cyclooxygenase-2 (COX)-2 

dan menghilangkan pengaruh radikal bebas (antioksidan). 

Proses inflamasi akan menyebabkan kerusakan protein (DNA 

repair, caspase) yang menyebabkan kerusakan DNA dan 

mutasi, sehingga menginduksi sel tumor berkembang menjadi 

sel ganas (gangguan proliferasi). Menginduksi apoptosis 

melalui sistem metabolisme polyamine dan aktivasi caspase-3 

Menghambat NF-κ β (nuclear factor-kappa B). NF-κ β jika 

teraktivasi akan menekan apoptosis dan gangguan dan 

gangguan proliferasi (Rosmarilin.,et al. 2006), (Morikawa., et 



 

al. 2005), (Murakami., et al .2005), (Zaeoung., et al. 2005), 

(Moffat., et al. 2000). Proliferasi sel dapat dinilai dengan 

Ki67 yang mengekspresikan tiap fase pada siklus sel, sel 

apoptosis dapat dideteksi menggunakan Tunel (Liu, Edgerton, 

Moore, and Thor. 2001), (Soini, Pääkö, and Lehto. 1998), 

(Schluter, Duchro, Wohlenberg, Becker, Key, and Flad. 

1993), (Puay, Boon, Yip, Selvarajan, Tan, and Wu . 

2005).Lengkuas yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3.Lengkuas yang digunakan dalam penelitian  

 

2.5.3. Kunyit 

Tanaman kunyit merupakan spesies Curcuma 

domestica, genus Curcuma, family zingiberaceae, ordo 

zingiberales, kelas monocotyledae, sub divisi angiospermae, 

dan divisi spermatophyta (perseglove.,et al, 1981). Rimpang 

kunyit yang sudah matang memiliki kandungan minyaka 

tsisir, pigmen, lemak, protein, selulosa, pati, elemen mineral 

dan zat pahit. Dari hasil penelitian yang dilakukan Agustiana 

(1996), penambahan tepung kunyit sebanyak 0,6% kedalam 



 

ransum daapt memberikan pengaruh pada pertambahan bobot 

badan, dan konsumsi ransum pada umur 6 minggu pada ayam 

pedaging dan konversi ransum yang baik.  

Menurut Al-Sultan(2003) juga menambahkan 

penambahan tepung kunyit ke dalam ransum sebesar 0,5%-

1% dapat meningkatkan sistem ketahanan tubuh dan 

penampilan yang baik pada ayam pedaging umur 5 minggu. 

Nahdhinah (1998) juga menjelaskan salah satu zat kimia yang 

terkandung dalam kunyit yang memberikan efek warna 

kuning yaitu kurkumin.Lihat tabel 4 untuk kandungan zat 

kimia pada kunyit. 

Bahan feed additive yang umunya digunakan terdiri atas 

beberapa jenis, salah satunya adalah tanaman yang berasal 

dari jenis tanaman onbat-obatan seperti kunyit. Selain 

ditambahkan kedalam pakan,feed additive juga bisa 

ditambahkan melalui pemberian air minum. Kunyit adalah 

tanaman tradisional yang dijadikan obat-obatan.Dan 

penggunaan kunyit dalam dunia peternakanbelum optimal 

penggunaannya. Kandungan utama yang ada didalam kunyit 

yaitu kurkumin sebesar 3% dan  minyak atsiri sebanyak 3% 

(Sejati, 2002). Kunyit merupakan tanaman obat yang 

memiliki sifat tahunan (parenial) yang tersebar di semua 

daerah tropis.Kunyit tumbuh liar dan subur didaerah hutan 

atau bekas kebun, diprediksi kunyit berasal dari Binar, tapi 

ada juga yang mengatakan kunyit berasal dari India. Pada 

tahun 77-78 SM, Diosacarides  menyebut kunyit sebagai 

Cyperus yang mirip dengan jahe tapi pahit, sedikit pedas, 

kelat, tapi tidak beracun (Darwis, 1992). 

Menurut Martini (1998) Meningkatnya kecernaan lemak, 

protein dan karbohidrat akan diikuti dengan penyerapan pakan 

yang meningkat sehingga dapat menyebabkan meningkatnya 



 

pertambhan bobot badan dan efisiensi penggunaan pakan 

yang lebih baik. Kunyit merupakan tanaman tahunan yang 

digunakan untuk bumbu masakan, tapi selain itu karena 

khasiat dari kandungan kunyit juga dapat digunakan sebagai 

jamu untuk ternak. Kunyit dapat menambah atau merangsang 

nafsu makan (Darwis, Madjo, Hasiyah, 1991) dan dapat 

digunakan  sebagi bumbu masakan. Kurkumkin dalam kunyit 

yang pada kadra tertentu bisa meningkatkan palatabilitas 

makanan (Sambaiah ,1982). Nberdasarkan penelitian kunyit 

memiliki dampak farmakologis untuk melancarkan darah dan 

vital energi, antiradang anti inflamasi), anti bakteri, 

mepelancar pengeluaran empedu (kolagogum), dan pelembab 

(astringet).Rukmana (2004) juga menyampaikan kunyit juga 

bermanfaat untuk peluruh empedu (kolagoga), penawar racun 

(antidota), penguat lambung dan penambah nafsu makan. Di 

bidang peternakan , kunyit dimanfaatkan sebagai penambah 

warna cerah atau kuning kemerahan pada kuning telur. Selain 

itu jika dicampurkan pada ransum juga dapat menghilangkan 

bau kotoran dan menambah berat badan ayam.Dalam bidang 

keamanan pangan, minyak atsiri dalam kunyit memberikan 

dampak antimikroba, sehingga dapat mengawetkan makanan 

(Winarto, 2003).Kunyit yang digunakan dapat dilihat pada 

Gambar 4. 



 

 
Gambar 4. Kunyit yang digunakan dalam penelitian 

 

Tabel 3. Komposisi zat kimia dalam kunyit 

Komponen Jumlah 

(%) 

Kadar air 
Protein 

Karbohidrat 

Serat kasar 

Minyak volatil 
Bahan non volatil 

Mineral 

kurkumin 
 

6,0 
8,0 

63 

7,0 

3,0 
9,0 

6,8 

3,0 

Sumber ; Natarajan dan Lewis (1980) 

 

2.5.4. Temulawak 

Temulawak merupakan jenis rimpang yang memiliki 

klasifikasi sama dengan kunyit hanya memiliki spesies 

berbeda,kunyit spesies Curcuma domestica sedangkan 

temulawak Curcuma xanthorrica.Roxb (purseglove et al., 



 

1981). Kandungan nutrien pada temulawak bisa diliat pada 

tabel 4. 

 

Tabel 4.  Kandungan nutrien temulawak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sidik et al,. (1995) 

 

 Interaksi tepung temulawak dan molasses pada itik 

peking  1-56 hari memeberikan dampak hanya pada kunsumsi 

ransum sedangkan tidak berpengaruh pada pertambahan bobot 

badan, konversi ransum, dan income over feed cost tidak 

berpengaruh.Tepung temulawak berpengaruh nyata terhadap 

konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, dan income over 

feed cost (IOFC) dan Molasses memberikan efek nyata 

Kandungan % Bahan 

Kering 

Pati                     (%) 

Lemak                (%) 
Kurkumin           (%) 

Protein               (%) 

Air                     (%) 
Abu                    (%) 

Minyak atsiri      (%) 

Serat kasar          (%) 

27,62% 

5,38% 
1,93% 

6,44% 

27,18% 
3,96% 

10,46% 

6,89% 



 

terhadap konsumsi ransum, pertambahan bobot badan 

sedangkan untuk konversi ransum dan income over feed cost 

tidak berpengaruh nyata (Aris, Mirwandhono, dan Emmyliam, 

2006). 

Menurut Sinurat, Arnold,. Purwadaria, Bintang, 

Ketaren, Bermawie, Raharjo dan Rizal (2009) berpendapat 

bahwa penambahan pakan berupak tepung kunyit, antibiotik, 

tepung temulawak ataupun campuran tepung kunyit dan 

temulawak untuk ayam broiler tidak berpengaruh nyata yang 

menyebabkan perubahan pada pertumbuhan, efisiensi 

penggunaan pakan, mortalitas, presentase karkas ayam broiler 

dan daya cerna zat gizi pakan. Hasil penelitian menyimpulkan 

terhadap ayam broiler bahwa konsumsi air minum, bobot 

jantung, bobbot karkas, dan bobot lemak abdominal menurun 

dari bertambahnya tingkat temulawak, tapi tidak ada tingkat 

optimal penambahan pemberian temulawak pada performans 

dan karkas broiler lainnya (Septinove, 2006). 

Di Indonesia satu-satunya nagian temulawak yang digunakan 

adalah rimpang temulawak untuk dibuat jamu rebus/godok. 

Rimpang temulawak mengandung 48-59,64% zat tepung, 

kurkumin 1,6-2,2 dan minyak atsiri 1,48-1,63%. Berbagai 

macam manfaat dari temulawak telah banyak diteliti, 

disamping sebagai obat, temulawak juga dijadikan makanan, 

minuman, kosmetika, dan pewarna (Aggrawall , Sundaram, 

Malani dan Ichikawa, 2007).Temulawak yang digunakan 

dapat dilihata pada Gambar 5. 

 



 

 
Gambar 5.Temulawak yang digunakan dalam penelitian 

 

Dapat diketahui rimpang temulawak memiliki khasiat 

untuk meningkatkan nafsu makan, anti mikroba.Dan 

kandungan dari temulawak terdiri atas kurkumin dan minyak 

atsiri. Hal ini serupa dengan literatur  tentang kandungan zat 

aktif pada temulawak diketahui dapat bermanfaat dikarenakan 

oleh beberapa kandungan kimia utama, yaitu golongan 

kurkuminoid, minyak atsiri, flavonoid, dan pati (polisakarida). 

Kurkuminoid terdiri dari dua jenis senyawa ; 1) kurkumin dan 

2) senyawa desmetosikurkumin yang mana memiliki manfaat 

menetralkan racun, menghilangkan rasa nyeri, meningkatkan 

ekskresi empedu, menurunkan kadar lemak darah, anti 

bakteri,dan mencegah terjadinya perlemakkan dalam sel-sel 

hati dan sebagai anti oksidan penangkal senyawa radikal 

bebas yang berbahaya. Minyak atsiri temulawak terdiri atas 

32 komponen secara umum yang bersifat meningkatkan 

produksi getah empedu dan menekan pembengkakan jaringan 

(Liang , Widjaja dan Puspa. 1985). Selain itu, rimpang jahe 

juga bermanfaat untuk obat jerawat, meningkatkan nafsu 

makan, anti kolesterol, anti inflamasi, anemia, anti oksidan, 



 

pencegah kanker dan anti mikroba ( Raharjo dan Otih 2005 ; 

Dalimartha 1999). 

 

2.5.5. Kencur 

Kencur jenis tanaman obat yang banyak digunakan 

masyarakat Indonesia .Selain itu kencur juga sebagai tanaman 

rempah yang digunakan sebagai penyedap 

makanan.Pemakaian kencur sebagai bahan obat memiliki 

banyak manfaat yang cukup banyak, contohnya rimpang 

kencur dapat digunakan sebagai oabat batu, masuk angin, 

menghilangkan bengkak da untuk pembuatan jamu 

(Nuhardiyati, M., Johari, S. Suratman & Subroto. 

1985).Kencur berkhasiat sebagai penambah nafsu makan. 

Kencur memiliki banyak zat kimia seperti minyak atsiri 2,4-

3,9% sebagai penambah nafsu makan (Pramono, 1994). Josep 

(2004) berpendapat bahwa penambahan suplemen kedalam 

ransum campuran tepung kencur dan tepung bawang putih 

dapat memperbaiki penampilan broiler, tapi tidak berpengaruh 

terhadap perbaikan IOFCC,hal tersebut merupakan salah satu 

upaya dalam penggunaan tepung kencur. 

Kencur (Kaempferia galanga L.) banyak digunakan sebagai 

bahan obat jamu, fitofarmaka, industri kosmetik.Minyak atsiri 

dalam kencur mengandung etil sinnamat dan metil p-metoksi 

sinnamat yang digunakan dalam industri kosmetika dan 

sebagai bahan obat asma dan anti jamur. Varietas kencur yang 

digunakan, cara budidaya, dan lingkungan tempat tumbuhnya 

kencur memberikan pengaruh terhadap produksi, mutu, dan 

kandungan bahan aktifnya (Rostiana dan Effendi, 2007).  

 Menurut Wirapati (2008), kencur memiliki manfaat 

untuk menambah nafsu makan dan memperlancar  aliran 

darah. Hal ini terjadi karena didalam kencur terdapat beberapa 



 

bahan aktif saponin, flavonoid, polifenoid, dan alkaloida 

dalam jumlah sedikit yang berperan dalam sistem 

metabolisme. 

Kencur memiliki nama botani Kaemferia galanga Linn. 

adalah salah satujenis empon-empon/tanaman obat yang 

tergolong dalam suku temu-temuan (Zingiberaceae). Rimpang 

atau rizoma tanaman ini mengandung minyak atsiri dan 

alkaloid yang dimanfaatkan sebagai stimulan (Wikipedia, 

2007).Kencur yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat 

pada Gambar 6. 

 

 
Gambar 6.Kencur yang digunakan dalam penelitian 

 

Menurut Liang et al. (1985) komponen terpenting dari 

temulawak adalah kurkuminoid dan minyak atsiri, kadar 

kurkuminoid dan minyak atsiri dalam tepung temulawak 

adalah 3,16% dan 15,5%. Zat kurkumin yang terdapat 

didalamnya mempunyai khasiat anti bakteri dan dapat 

merangsang dinding kantung empedu untuk mengsekresi 



 

cairan empedu supaya kerja pencernaan lebih optimal dan 

cepat.Purseglove et al. (1981) menyatakan bahwa kurkumin 

merupakan turunan dari diferuloil metan yang tidak menguap 

pada pemanasan, disamping itu kurkumin merupakan bis-

fenolik yang berfungsi sebagai anti mikroba. Menurut 

Lukman dan Silitonga (1985) temulawak (Curcuma 

xanthorhiza, Roxb) banyak digunakan sebagai obat 

tradisional, mempunyai khasiat obat sebagai tonikum (obat 

kuat), menyembuhkan TBC (Tuberculosis), gangguan 

pencernaan dan aliran seni,memperlancar aliran darah dan 

cairan empedu yang tersumbat. Tanaman herbal lain yang 

mempunyai khasiat yang sama dengan kencur adalah kunyit 

(Curcuma domestica, Val). Kunyit memiliki kandungan 

berbagaikomponen kimia, antara lain kurkumin, minyak atsiri, 

pati, zat pahit, resin dan beberapa mineral (Winarto, 

2003).Kurkumin dalam kunyit lebih tinggi dari 

temulawak.Kurkumin dapat meningkatkan nafsu makan 

karena kurkumin dapat mempercepat pengosongan isi 

lambung, semakin tinggi taraf temulawak dalam ransum, 

maka persentase karkas semakin meningkat (Damayanti, 

2005).Suwanto (1983) menyatakan bahwa kurkumin dapat 

menghambat bakteri gram positif karena kurkumin sebagai 

senyawa fenolik yang memiliki sifat merusak dan menembus 

dinding sel bakteri kemudian mengendapkan protein sel 

mikroba sehingga merupakan racun bagi protoplasma. 

Tanaman herbal lain yang mempunyai khasiat yang 

sama dengan kencuradalah kunyit (Curcuma domestica, Val). 

Kunyit memiliki kandungan berbagai komponen kimia, antara 

lain kurkumin, minyak atsiri, pati, zat pahit, resin danbeberapa 

mineral (Winarto, 2003).Kurkumin dalam kunyit lebih tinggi 

dari temulawak.Kurkumin dapat meningkatkan nafsu makan 



 

karena kurkumin dapatmempercepat pengosongan isi 

lambung, semakin tinggi taraf temulawak dalam ransum, 

maka persentase karkas semakin meningkat (Damayanti, 

2005).Suwanto (1983) menyatakan bahwa kurkumin dapat 

menghambat bakteri gram positif karena kurkumin sebagai 

senyawa fenolik yang memiliki sifat merusak dan menembus 

dinding sel bakteri kemudian mengendapkan protein sel 

mikroba sehingga merupakan racun bagi protoplasma.Semua 

bagian kencur bermanfaat, yaitu daunnya yang muda sebagai 

lalap danakar segarnya sebagai obat telinga bernanah.Tapi 

yang umum dipakai adalah rimpangnya untuk menambah 

nafsu makan dan memperlancar peredaran darah.Komponen 

bahan utama kencur disajikan pada Tabel 5. 

 

Tabel  5.   Komposisi Zat Makanan Kencur 

Komponen  jumlah BK 

(%) 

Abu 7,61 
Lemak 6,42 

Karbohidrat 57,21 

Nminyak atsiri 1,93 

Serat kasar 6,25 

Sumber : Susanto 1985 

 

2.5.6. Effective Microorganism 4 (EM-4) 

Merupakan kultur dari mikroorganisme yang 

menguntungkanyakni mikroorganisme inkubasi dan sintetik 

yang terdiri atas bakteri fotosintetik, actinomycetes sp, 

streptomycetes sp, asam laktat, jamur pengurai sellulosa, dan 

pati.EM-4 juga dapat menyehatkan ternak , menyeimbangkan 

mikroorganisme dalam saluran pencernaan, mengurangi 



 

stress, mengurangi polusi atau bau kandang dan lingkungan, 

meningkatkan nafsu makan. Dosis pemakaian EM4 pada 

ayam potong  perbandingan 1 ml EM4 : 1 liter air putih tai 

dengan syarat EM4 tidak diberikan bersamaan dengan 

pemebrian vaksin, vitamin dan antibiotik (Phillips, 1997). 

Didalam penceernaan unggas EM4 dapat 

meningkatkan keanekaragaman dan populasi mikroorganisme 

yang sangat menguntungkan sehingga dapat memperbaiki 

aktivitas pencernaan, menekan bakteri patogen, meningkatkan 

produksi dan meningkatkan nafsu makan.Mikroorganisme 

berfungsi untuk menjaga keseimbangan mikroorganisme yang 

terdapat didalam saluran pencernaan sehingga dapat 

memperbaiki absorpsi makanan dalam usus, dan dapat 

meningkatkan produksi dan pertumbuhan serta stres yang ada 

dapat diatasi dengan cepat. Selain fungsi tersebut, pemberian 

mikroorganisme pada ternak dapat menurunkan Ph didalam 

usus yang menghambat pertumbuhan bakteri patogen seperti 

E. Coli, salmonella, Proteus, dan Campylobacteria 

(Lokapirnasari, 2007). Laksmiwati (2006) berpendapat bahwa 

penambahan EM4 pada air minum itik pejantan pada umur 0-

8 minggu dapat memberikan efek peningkatan pertumbuhan 

dan efisiensi penggunaaan ransum, tapi tidak berpengaruh 

terhadap konsumsi pakan. Penambahan dosis starbio pada 

berat 0’5-1,5 g/kg pakan dan EM-4 pada air minum dari 1 liter 

sampai 3 ml air minum tidak memberikan pengaruh terhadap 

pertumbuhan, konversi ransum, dan konsumsi ransum. 

Penambahan EM-4 dalam air minum mengefisiensikan 

pemberian pakan dan meningkatkan pertambahan berat badan 

pada ayam buras (Surung, 2008).Ada dua jenis probiotik yang 

biasa diberikan pada ternak, yaitu Effective mocroorganism-4 

(EM-4) dan starbio. EM-4 adalah kultur dari berbagai 



 

mikroorganisme  seperti bakteri fotosintetik, bakteri asam 

laktat (Lactobacillus sp), khamir (Saccharomyces sp), serta 

Actinomycetes, yang berfungsi untuk meningkatkan 

keragaman dan populasi mikroorganisme  serta mengikatkan 

kesehatan, pertumbuhan dan produktivitas ternak. Sedangkan 

starbio merupakan koloni berbagai bakteri alami seperti 

bakteri lignolitik, selulolitik, proteolitik, dan bakteri nitrogen 

fiksasi nonsimbiotik, yang bermanfaat membantu memecah 

struktur jaringan yang sulit terurai sehingga zat nutrisi yang 

dapat diserap tubuh menjadi lebih banyak (Sudarsono, 2000). 

 Pada pemeliharaan ayam saat ini peternak banyak 

menggunakan pemeliharan intensif karena jauh lebih baik 

dibanding ekstensif. Pada pemeliaharaan intensif, juag 

memiliki kendala yang dihadapi oleh peternak, salah satunya 

adalah tingginya harga pakan sekitar 60%-70% dari total 

biaya produksi. Hal ini juga disampaikan Rasyaf (1988) 

bahwasanya pada pemeliharaan intesi memerlukan biaya paka 

yang besar, dan untuk mensiasati biaya pakan yang tinggi 

perlu dilakukannya terobosan dengan penambahan probiotik 

starbio dan EM-4 yang dicampur dengan ransum sehingga 

terjadinya peningkatan efisiensi penggunaan ransum.  

Penggunaan EM-4 yang dicampur kedalam air minum ternak 

dan pakan ternak dapat memperbaiki komposisi 

mkroorganisme didalam perut ternak sehingga hal tersebut 

dapat meningkatkan kecernaan ransum, kecernaan protein, 

dan mineral fosfor.Hal ini terjadi dikarenakan probiotik 

starbio adalah kumpulam mikroorganisme (mikroba probiotik, 

selulolitik, lignolitik, lipolitik dan aminolitik dan nitrogen 

fiksasi nonsimbiosis) yang mampu menguraikan bahan 

organik kompleks pada pakan untuk menjadi bahan organik 



 

yyang jauh lebih sederhana lagi (Anon, 1995).EM-4 yang 

digunakan dapat dilihata pada Gambar 7. 

 

 
Gambar 7.EM-4 yang digunbakan dalam penelitian 

 

 

2.5.7. Molasses 

Molasses merupakan hasil samping pada industri 

pengolahan gula yang berbentuk cair.Molases adalah limbah 

utama industri pemurnian gula (Cheeke, 1999).Molases atau 

biasa disebut tetes bisa digunakan sebagai bahan makanan 

untuk ternak yang berenergi tinggi. Selain rasanya yang 

manis, keunggulan memakai molases untuk pakan ternak 

karena memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi sekitar 

48-60% sebagai gula, kadar mineral yang cukup, dan rasa 

yang digemari ternak. Kadar kalium dalam molases yang 



 

tinggi akan menyebabbkan diare jika dikonsumsi terlalu 

banyak (Rangkuti, Musofie, Sitorus, Kompiang, 

Kusumawardhani dan Roesjat. 1995). 

Hasan dan Ishida (1992) mengatakan bahwasanya 

molases atatu tetes tebu ialah hasil samping pengolahan tebu 

menjadi gula.Bentuk fisik molases yaitu cair, kental, dan 

memiliki warna hitam. Kandungan karbohidrat, protein, dan 

mineral protein yang cukup tinggi,yang membuat molases 

dapat digunakan sebagai pakan ternak walaupun hanya sebagi 

pendukung. Disamping kelebihan tetes tebu terletak pada 

aroma dan rasa. Jika dicampur dengan ransum akan 

memperbaiki cita rasa dan aroma ransum dan harga nya yang 

murah. Molasses banyak pemanfaatannya tidak hanya bidang 

peternakan tapi di bidang lain, molasses juga digunakan 

seperti pada pengolahan limbah peternakan yang 

menggunakan proses fermentasi anaerob. Dan penggunaan 

molasses pada peternakan sudah dilakukan sejak lama karena 

molasses memiliki manfaat untuk meningkatkan performa 

ternak. Menurut Reyed and El-Diwany (2007) penambahan 

molases pada pakan ternak dapat meningkatkan  kecernaan 

serat dan asupan pakan tapi menurunkan kadar  urea nitrogen. 

Sampai sast ini molasses dimanfaatkan sebagai sumber energi 

berbentuk cair yang sangat efektif dan efisien pada ternak 

ruminansia. Sedangkan  pendapat Preston (1987), 

penambahan molasses pada kadara yang rendah (<20% BK 

pakan ) ke dalam bahan pakan basal yang berperan saling 

melengkapi sebagai substrat  untuk mikroorganisme pada 

rumen, jika konsentrasi melebihi 20% kan terjadi kompetisi 

dengan pakanbasal dalam penyediaan substrat untuk 

mikroorganisme dalam rumen. 



 

 Pemberian molasses yang sangat tinggi pada ternak 

juga memiliki dampak yang buruk, istilah lamanya 

yaitukeracunan molasses, penelitian tentang keracunan 

molasses sudah lama dilakukan.Pemberian molasses dalam 

jumlah besar dapat menyebabkan gangguan pencernaan. 

Keracunan molasses terjadi pada bidang peternakan dengan 

pemberian serat yang terbatas tetapi memperoleh molasses ad 

libitum sehingga menunjukkan gejala atau sindrom atau biasa 

disebut keracunan molasses (Rowe, J. B., Bobadilla, M., 

Angela Fer-nandez, A., Encarnacion, J. C., and Preston,T. R. 

1977). Akan tetapi menurut Senthilkumar et al., (2016)  istilah 

keracunan molasses diperuntukkan untuk ternak yang 

mengonsumsi molasses secara berlebihan atau diambang batas 

wajar.Molasses yang digunakan dapat dilihata pada Gambar 

8. 

 
Gambar 8.Molasses yang digunakan dalam penelitian 

 

 

2.6.      Dampak Ammonia Terhadap Kesehatan 



 

Ammonia sangat beracun hampi untuk semua 

organisme.Pada manusia resiko yang tebesra yakni 

penghirupan uap ammonia yang menyebabkan beberapa efek 

diantaranya iritasi kulit, mata dan saluran pernafasan. Pada 

tingkat terparah pada penghirupan uap amonia akan berakibat 

sangat fatal. Jika amonia terlarut didaerah perairan dapat 

meningkatkan konsentrasi kadar amoniayang bisa 

mengakibatkan keracunan untuk organisme diperairan 

(Valupadas, 1999). 

 Menurut EPA (2016) kadar amoonia yang tinggi 

diatas 50 ppm mengakibatkan iritasi pada mata dan hidung, 

tenggorokan, batuk, nyeri dada, sampai sesak nafas. Pekerja 

yang terkena paparan amonia atau menghirup uap amonia, 

tertelan dan kontak langsung dengan kulit, pada umunya 

adalah terhirup (pernafasan). Amonia dalam bentuk uap lebih 

berat dibandingkan udar sehingga amonia tetap dibawah 

sedangkan amonia dalam bentuk gas lebih ringan dibanding 

udara jadi amonia akan naik ke udara. Gejala yang terjadi dari 

paparan amoia tergantung dari cara terpapar, dosis, dan lama 

terpapar amonia. Gejala yang dialami dapat berupa mata 

berair dan gatal, iritasi pada hidung, gatal dan sesak, iritasi 

tenggorokan dan jalan pernafasan terasa panas dan kering, 

batuk-batuk. Pada kadar amonia tinggi dapat menyebabkan 

kebutaan, kerusakan paru-paru, dan paling fatal kematian, 

amonia juga bisa masuk ke dalam tubuh melalui kulit (Imelda, 

2007). 

 Pengaruh yang paling penting dari paparan berlebihan 

gas amonia pada manusia disebabkan oleh sifat iritasi dan 

korosifnya, paparan gas amonia dapat mengakibatkan luka 

bakar pada saluran pernafasan, kulit dan mata.Gas amonia 



 

larut dalam cairan yang terdapat didalam kulit, selaput lendir, 

dan mata (ASTDR, 2004). 

 

 

2.6.1. Dampak amonia terhadap pernafasan 

Amonia merupakan zat iritan yang terdapat pada saluran 

pernafasan manusia. Eksposur pada tingkat >50 ppm 

berakibat iritasi langsung pada  hidung dan tenggorokan. Tapi 

toleransi terhadap paparan amonia dapat berkembang pada 

paparan ulangan. Paparan pada kadar udara 250 ppm bisa 

tertahankan bagi kebanyakan orang hanya selama 30-60 

menit. Paparan akut yang lebih tinggi sebesar 500 ppm 

terbukti dapat meningkatkan volume pernafasan per menit 

(Roney, 2004). 

Kerstein (2011) juga berpendapat paparan yang terjadi karena 

ketidaksengajaan pada aerosol yang terkonsentrasi garam 

amonium atau konsentrasi yang tinggi dari gas amonia dapat 

berakibat luka bakar pada nasofaring dan trakea, obstruksi 

jalan nafas dan gangguan pada pernafasann bronkiolusdan 

edema alveolar.Uap amonia sangat mudah larut dalam 

kalenjar yang terdapat pada mata, kulit, orofaring dan paru-

paru yang membentuk amonium hidroksida yang nantinya 

terpisah untuk menghasilkan ion hidroksil. 

 

2.6.2. Dampak amonia terhadap kulit 

Kulit sangat sensitif terhadap amonia diudara ataupun 

amonia yang dilarutkan dalam air.Kerusakan topikal yang 

disebabkan oleh amonia terutama karena reaktivitas dan sifat 

iritan amonia.Tinggi nya kelarutan amonia didalam air 

memungkinkan larut dipermukaan dalam air tersebut, 

bereaksi, menimbulkan kerusakan yang lebih luas lagi.Tingkat 



 

kerusakan sebanding dengan lamanya terpapar dan 

konsentrasi amonia. Dibilas dengan air segera akan 

meredakan kontak atau dapat mencegah efek (Roney, 2004). 

 

2.6.3. Dampak amonia terhadap mata 

Efek yang dapat ditimbulkan jika terkena mata manusia 

yang terpapar gas amonia dapat bertambaha sesuai dengan 

keparahan, dosis dan lamanya terpapar. Gejala yang 

ditimbulkan sebagai berikut ; mata meradang, lakrimasi, 

bengkaknya kelopak mata, hiperematik konjungtiva, 

penglihatan yang kabur atau buram,bisa jadi kebutaan 

sementara, lecet kornea, dn kerusakan kornea yang 

berkelanjutan (Latenser, 2000). 

Menurut Weithers (1986), juga berpendapat bahwasanya 

amonia sedikit mengganggu untuk mata pada manusia baik itu 

paparan singkat dari konsentrasi 100 ppm, dan akan 

mengiritasi mta dan tenggorokan pada konsentrasi 698 ppm. 

Pada kebanyakan orang untuk konsentrasi 250 ppm masih 

bisa ditahan dalam waktu 30-60 menit saja. 

2.7. Sistem Pencernaan Unggas 

 



 

 
Gambar 9 Sistem Pencernaan Unggas 

(Febriayatimatul96.wordpress.com) 

 

a) Ayam mematuk pakan dengan menggunakan 

paruhnya. Pakan masuk ke rongga mulut, kemudian 

di dorong dengan lidah masuk ke kerongkongan. Dari 

kerongkongan ini, pakan masuk ke tembolok. 

b) Tembolok ini berbentuk kantong tipis yang berfungsi 

sebagai tempat penampungan pakan sebelum terjadi 

proses pencernaan selanjutnya. Untuk mengetahui 

nafsu makan ayam, tembolok ayam diraba dari luar 

tubuh ayam. Pada dinding tembolok terdapat kelenjar 

yang mengeluarkan getah yang berkhasiat 

melunakkan pakan selama berada di dalam tembolok. 



 

c)  Kemudian, pakan masuk ke proventrikulus yang 

memiliki enzim pepsin yang memulai terjadinya 

pencernaan protein. Proventrikulus bentuknya kecil 

dan pakan tidak dapat tersimpan lama di tempat 

tersebut. Di dalam proventrikulus terkandung enzim-

enzim yang membantu prosespencernaan sederhana. 

Selain pepsin, ada juga lipase (pencernaan lemak) dan 

amylase (pencernaan karbohidrat). 

d) Dari proventrikulus, pakan masuk kegizzard 

(ampela). Di sini pakan digiling dan dihancurkan. 

Ampela berwarna  merah, bentuknya bulat dengan 

dinding berotot sangat tebal dan kuat. Pada bagian 

dalamnya terdapat lapisan kulit yang keras dan kuat 

berwarna kuning yang dapat dilepas dari ampela bila 

ayam disembelih. Lapisan kulit yang keras dan kuat  

tersebut berfungsi sebagai alat penggiling pakan 

dengan bantuan kontraksi otot ampela yang dibantu 

oleh grit (butiran-butiran kerikil) yang dimakan ayam. 

Pakan yang telah lumat halus disalurkan keluar dari 

ampela menuju usus halus. 

e) Pakan mengalami proses pencernaanlebih lanjut di 

usus halus denganbantuan kelenjar pankreas yang 

dikeluarkan oleh pankreas dan  terdapat sejajar 

dengan bagian atas usus halus (usus dua belas jari/ 

duodenum). Dengan adanya urat-urat darah yang 

terdapat di dalam usus halus, sari-sari pakan termasuk 

vitamin dan mineral diserap tubuh dan sisa / 



 

ampasnya disalurkan ke usus besar. Panjang usus 

halus ayam dewasa kurang lebih 1,5 m. 

Tinggi usus halus pada ayam dewasa biasanya mencapai 

sekitar 1,5 meter dan secara anatomis usus halus dibagi 

menjadi 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. 

Bagian duodenum bermula dari ujung distal ventrikulus yang 

membentuk kelokan mengelilingi pankreas, sementara 

jejenum dan ileum merupakan segmen yang sulit dibedakan 

pada saluran pencernaan ayam. Sepanjang permukaan lumen 

usus halus terdapat banyak villi yang berisi pembuluh darah 

yang berfungsi untuk absorbsi hasil pencernaan (Suprijatna ., 

2008). 



 

BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

 

3.1.     LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 

Penelitian  ini dilakukan pada tanggal 28 Juli 2019 

sampai 3 Agustus 2019. Lokasi penelitian dilaksanakan di 

Desa Tapanrejo Muncar Kabupaten Banyuwangi. 

 

3.2.     Materi penelitian 

a) Bahan penelitian 

-Sampel penelitian menggunakan feses ternak ayam petelur, 

jumlah ayam nya yakni 1000 ekor. 

-Bahan yang digunakan yakni jamu empon-empon yang 

terbuat dari bahan ; jahe 1 kg, lengkuas 1 kg, kunyit 1 kg, 

temulawak 1 kg, kencur 1 kg. Adapun bahan campuran terdiri 

dari ; EM4 160 ml, dan tetes tebu 160 ml,nama peternak ayam 

petelur di lokasi penelitian yakni Bapak Eko 

b) Peralatan dan Bahan yang digunakan; 

- Alat pengukur NH3 yaitu Smart Sensor Ammonia 

Detector dan  

- Alat pengukur suhu dan kelembapan Temp.& 

Humidity Meta 

- Empon-empon (jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, 

kencur) 

- Bahan tambahan ; molases dan EM-4. 

3.3.     Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode percobaan yakni dengan pemberian 

perlakuan  jamu ternak (P1) dan tanpa penambahan jamu 

ternak  (P0)  atau tidak ditambahi empon-empon, untuk 



 

mengetahui adanya perbandingan atau tidak diantara 

keduanya, dan mencari solusi dari permasalahan tersebut 

sesuai kaidah ilmiah. Uji T sendiri merupakan uji statistik 

yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan 

hippotesis nol. Uji T tidak berpasangan (independent sample 

t-test) adalah data pada kelompok satu dan pada kelompok 

dua berasal dari objek penelitian atau variabel yang berbeda 

yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan 2 kelompok 

independen.Menggunakan SPSS merupakan sebuah program 

komputer untuk membuat analisis statistika. 

 

3.4.     Variabel yang diamati 

Kadar ammonia pada permukaan feses hal ini untuk 

mengetahui kadar ammonia pada feses dengan alat ukur yaitu 

Smart Sensor Ammonia Detector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.5.     Prosedur Pengambilan Data KandunganGas 

Ammonia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Prosedur Pengambilan Data 

 

3.6.     Analisi Data 

Data yang didapat dari pengukuran suhu, kelembaban, 

dan kadar ammonia untuk mengetahui dampak kadar 

ammonia terhadap kesehatan ternak, kesehatan manusia dan 

lingkungan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan 

perhitungan uji student-t ( uji t ) tidak berpasangan. Dapat 

dilihat pada lampiran SPSS. 

 

Dilakukan pengambilan data kadar gas ammonia, 

kelembaban, suhu pada hari pertama tanggal 28 juli 

2019 sebanyak 3 kali ; jam 07.00, jam 13.00, dan jam 

17.00. Pada 2 kandang dan 6 titik. 

Pengulangan pengambilan data tanggal 31 Juli 2019 

dan dibandingkan kadar ammonia dengan hari 

pertama  untuk mengetahuyi dampak pemberian 

terhadapa penurunan gas ammonia. 

Pengulangan pengambilan data pada tanggal 3 Agustus 2019 

dan dibandingkan dengan hasil pengukuran hari kedua 



 

 

 



 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Peternakan Ayam Arab Petelur milik Pak Eko berdiri 

pada 16 September 2012, yang awalnya hanya berjumlah 

2500 ekor. Pasang surut tentu dialami oleh Pak Eko, hingga 

sampai pada fase sekarang sehingga peternakan pribadi milik 

Pak Eko dapat berkembang dan bisa memenuhi permintaan 

pasar modern di Banyuwangi akan kebutuhan telur.  Kualitas 

telur yang dimiliki oleh peternakan telur milik Pak Eko 

memiliki beberapa keunggulan jika dibanding telur ayam 

buras ataupun ras pada umunya, keunggulan tersebut yang 

membuat telur memiliki kelebihan yakni ; tahan lama yang 

lebih lama jika disimpan pada sushu ruangan, bisa dimakan 

oleh konsumen yang memiliki alergi pada kandungan protein 

telur. Pada saat ini masih di Peternakan milik Pak Eko masih 

tidak memberikan vaksin pada ayamnya hanya memberikan 

jamu ternak berupa bahan herbal alami seperti kunyit, 

lengkuas, kencur, jahe, temulawak dan bahan tambahan EM-4 

dan Molasses (Dwiyanto dan Prijono 2007). 

 

4.1.     Lingkungan Kandang selama Penelitian 

 Kualitas lingkungan kandang ayam yang sehat harus 

memperhatikan lokasi akan didirikannya kandang untuk 

ayam,diantara yang harus diperhatikan arah angin agar debu 

tidak terhirup oleh ternak, debu yang terhirup harus dibatas 

normal. Hal ini juga disampaikan oleh Leeson (2000) kualitas 

lingkungan yang sehat berdasarkan standar Eropa yakni 

mencakup parameter kadar amonia, karbon dioksida, debu 

yang terhirup oleh ternak, debu yang di respirasi ternak dan 

bakteri yang mematikan.Tabel 6.Rataan Suhu 



 

 

Tabel 6. Rataan Suhu 

 

Po P1 

 Hari I 24
 o C 

24
 o C 

 

 

26
 o C 

26.7 
o C 

 

 

25
 o C 

25
o C 

 Hari II 26.5 
o C 

24
o C 

 

 

28
o C 

27
o C 

 

 

25
o C 

26
o C 

 Hari III 25.8 
o C 

24.1 
o C 

 

 

27
 o C 

26.2 
o C 

 

 

25
o C 

25
o C 

 

rata-rata 20,23711
o C 

17,1304
o C 

18,68376
o 

C 

Sumber : Data penelitian 

 

Suhu pada data diatas dapat dijelaskan bahwa suhu 

tidak memiliki perbedaan yang signifikan  ( p>0,05) atau 

tidak berbeda nyata,  yang artinya suhu tidak berpengaruh 

nyata terhadap kadar ammonia. Hal ini dikarenakan suhu 

kandang bisa diatur sesuai keinginan dan kebutuhan dari 

ternak. Hasil penelitian yang dilakukan  menunjukkan bahwa 

suhu tidak berpengaruh  nyata terhadap kadar ammonia dan 

sistem kandang dan tidak terjadinya interaksi antara keduanya 

akan tetapi nilai rataan menunjukkan perbedaan. Hal ini juga 

dinyatakan oleh  Mulyantini (2010)  rataan kadar amonia pada 

sistem kandang tipe cage pada suhu  rendah (18
o
C) lebih 

tinggi dibandingkan tipe kandang  litter suhu  18
o
C, hal ini 

disebabkan olehfeed intake  pada suhu 18
o
C lebih tinggi yang 

mana dapat mengakibatkan feses lebih banyak sehingga 

produksi amonia yang berasal  dari feses menjadi lebih tinggi. 



 

Perbedaan ini masih dalam tahap normal  kadar ammonia. 

Suhu lingkungan yang nyaman bagi ternak yaitu sekitar 18-

21OC (Suprijatna et al., 2005). 

 Suhu kandang hanya berpengaruh terhadap suhu 

tubuh pada ayam.Hal ini juga disampaikan oleh Suprijatna, 

Atmomarsono, dan Kartasudjana. (2005), bahwa suhu 

lingkungan yang tinggi menyebabkan beban panas tubuh 

ternak ayam menjadi lebih besar dikarenakan suhu lingkungan 

membuat ayam tidak nyaman,suhu lingkungan yang nyaman 

bagi tenak ayam yaitu sekitar 18 
o
C – 21 

o
C.Rataan 

kelembaban selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Rataan Kelembaban 

 

Po P1 

 Hari I 82 % 75% 

 

 

64% 58% 

 

 

81% 68% 

 Hari II 86% 69% 

 

 

72% 61% 

 

 

85% 73% 

 Hari III 88% 75% 

 

 

75% 66% 

 

 

81% 76% 

 Rata-rata 79,33333% 69% 74,16667 % 

Sumber :  Data penelitian 

 

Kelembaban memiliki pengaruh terhadap kadar 

ammonia, karena semakin tinggi kelembaban maka akan 

semakin basah kotoran  feses pada kandang dan hal ini 

menyebabkan meningkatnya kandungan gas ammonia.  Oleh 



 

karena itu dilakukan upaya untuk menurunkan kadar ammonia 

pada feses ayam, salah satunya dengan penambahan jamu 

ternak ke dalam air minum ternak ayam.Hasil data pada table 

7 diatas menjelaskan bahwasanya kelembaban berpengaruh 

nyata terhadap ammonia (p<0,05) . Menurut Mulyantini 

(2010) juga dijelaskan , konsentrasi ammonia bisa meningkat 

dengan adanya kelembaban, litter basah,  suhu tinggi, 

kandang yang terlalu padat dan kurangnya aliran udara pada 

kandang,. Semakin tinggi atau basah kotoran maka semakin 

besar atau tinggi peluang terbentuknya gas ammonia yang 

disebabkan oleh dekomposisi bakteri, terutama NH3.Ventilasi 

yang buruk, suhu udara yang tinggi atau ekstrim, dan 

padatnya isi kandang dapat meningkatkan kadar ammonia 

dalam kandang  (Ibrahim dan Allaily, 2012). 

 Jadi dapat disimpulkan pada tabel hasil rataan suhu 

dan  kelembaban bahwa menjelaskan bahwa suhu, baik suhu 

pada pagi, siang, dan sore tidak berdampak terhadap kadar 

ammonia. Akan tetapi kelembaban memiliki dampak yang 

nyata terhadap kadar ammonia dikarenakn semakin lembab 

akan membuat feses encer dan meningkatnya bakteri yang 

menyebabkan tingginya kadar ammonia. Menurut Ross 

(2009), kelembaban kandang ayam yang baik antara 60-70% 

merupakan kelembaban yang sesuai untuk pertumbuhan 

optimal ayam. Pada ammonia dijelaskan bahwa penambahan 

empon-empon atau jamu ternak memiliki dampak terhadap 

kadar ammonia,yang mana ammonia mengalami penurunan 

(Dwiyanto dan Prijono, 2010). 

 

4.2. Pengaruh Penambahan Jamu Ternak Pada Air 

Minum Terhadap Kandungan Gas Ammonia 



 

Di dalam penelitian yang dilakukan, peternak 

memberikan lima jenis rimpang atau tanaman dalam bahan 

jamu yaitu kunyit (Curcuma longa Linn ), jahe ( Zingiber 

officinale Rosc), kencur ( Kaempferia galanga, Linn),  

lengkuas (Alpinia galanga, Linn., Willd.), temulawak ( 

Curcuma xanthorrhiza, Roxb), bahan tambahan EM4 160 mL 

dan tetes tebu atau molasses 160 mL. Hal ini sependapat juga 

dengan Murdiati (2002), terdapat banyak obat yang bisa 

digunakan untuk dijadikan jamu ternak seperti kunyit 

(Curcuma longa Linn ), jahe ( Zingiber officinale Rosc),  

temulawak (Curcuma xanthorrhiza, Roxb) yang memiliki 

khasiat antara lain meningkatkan nafsu makan, kekebalan 

tubuh, dan koksidiosis. Dan bahan tambahan tetes tebu atau 

molases dan EM4. Penggunan dan fungsi bahan jamu ternak 

dapat dilihat pada Tabel 8.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel  8. Penggunaan tanaman obat herbal sebagai jamu 

ternak 

Sumber: Murdiati (2002) 

 

Pengaruh yang ditimbulkan dengan pemberian 

empon-empon atau jamu ternak dapat memberikan dampak 

terhadap konversi pakan, pertambahan bobot badan, dan 

konsumsi pakan.Yang mana hal ini dapat meningkatkan 

produksi telur.Dapat dilihat pada daftar Lampiran (Tabel 10). 

Didalam bahan jamu ternak memiliki kandungan 

probiotik yang baik untuk sistem pencernaan ternak.Menurut 

Cheng (2009), probiotik dapat didefinisikan sebagai 

mikroorganisme hidup non patogen yang dapat 

mempromosikan kesehatan usus. Dalam bahan jamu ternak 

memiliki bahan yang memiliki manfaat yang sangat baik 

untuk kesehatan dan peforma ayam.unsur tersebut yakni 

Probiotik. Probiotik adalah suplemen pakan dari bakteri hidup 

Nama Tanaman  Cara pemberian Manfaat 

Kunyit 

(Curcuma 

longa Linn ) 

-dijemur, diiris, 

dicampur dengan 

pakan 
-direbus dan 

dicampur keair 

minum 

-memperbaiki 

pencernaan 

-koksidiosis 
Nafsu makan 

jahe ( Zingiber 
officinale Rosc) 

-dipotong, 
ditumbuk, direbus 

airnya dicampur 

dengan air minum 
 

-mengurangi 
ngorok pada 

ayam 

temulawak ( 

Curcuma 
xanthorrhiza 

-dijemur, diiris, 

dicampus ke 
pakan  

-nafsu makan 



 

yang memberikan keuntungan terhadap ternak dengan 

meningkatkan keseimbangan mikroflora dalam usus, karena 

mikroba yang menguntungkan dapat menekan mikroba 

pathogen dan mendesaknya keluar dari saluran pencernaan 

(Fuller, 2002).Menurut Matthews (1988) mengartikan 

probiotik sebagai mikroorganisme hidup berbentuk kering 

yang mengandung media tempat tumbuh dan produksi 

metabolisme. 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan dengan 

penambahan zeolit pada ransum pada ayam broiler 
menunjukkan perubahan yang nyata terhadap penurunan gas 

ammonia pada feses unggas. Penambahan zeolit dalam 

ransum dengan taraf  1,5 dan 3% mampu menurunkan kadar 
air ekskreta ayam broiler dari 79,14% menjadi 78,53% dan 

73,01% atau terjadi penurunan sebesar 0,67 dan 6,13%. 

Aclinop merupakan mineral mikro yang dapat digunakan 

dalam ransum sebagai sumber mineral namun penggunaannya 
dalam ransum komersial menjadi tidak efektif karena ransum 

komersial yang ditambahkan Aclinop akan mengalami 

perubahaan komposisi nutrien sehingga keseimbangannya 
menjadi berubah (Katouli et al., 2010),.Hal ini diduga dapat 

mengakibatkan ransum yang ditambah dengan Aclinop tidak 

sesuai dengan standar kebutuhan nutrien ayam terutama pada 
mineral (Sutamba, 2011).  Menurut Parakkasi (1983), bila 

konsentrasi mineral tinggi, fungsi-fungsi biologis 

akanmeningkat pula sampai mencapai titik optimum. Bila titik 

optimum sudah terlampaui, akan terjadi keracunan dan fungsi-
fungsi biologis akan menurun. Menurut Leeson et al. (1995), 

kelebihan mineral magnesium (Mg) dan sodium (Na) dalam 

tubuh ternak akan meningkatkan konsumsi air minum. 
Menurut Church dan Pond (1988), kelebihan mineral fosfor 

(P) dalam tubuh ternak dapat mengakibatkan diare.  

Ketidakseimbangan mineral dari penambahan Aclinop dalam 
ransum mengakibatkan ayam broiler meningkatkan konsumsi 



 

air minumnya sehingga kandungan air dalam litter juga 

meningkat. Taraf 2,5 kg zeolit/m2 litter (L1) diduga tidak 
mampu lagi menyerap air dan gas dari eksreta yang basah 

akibat konsumsi air yang meningkat (Sutamba, 2011).  

Kadar NH3 yang berlebihan di dalam kandang dapat 

mempengaruhi kesehatan ayam broiler dan pekerja kandang. 
Kadar NH3 dalam kandang sebaiknya tidak lebih dari 25 ppm 

dan ambang batas kadar NH3 bagi manusia adalah 25 ppm 

selama 8-10 jam (Ritz et al., 2004). Mineralisasi bahan 
organik nitrogen yang terdiri dari protein dan asam amino 

akan menghasilkan nitrogen anorganik yaitu ammonia, nitrit 

dan nitrat (Spotte, 1992). Batas toleransi kadar NH
3
 pada 

ayam broiler disajikan pada Lampiran ( Tabel 12). 

Amonia pada kandang ayam terbentuk dari reaksi 

kimia antara asam urat (C 4H 4N 4O 3 ) dan air (H 2O) serta 

enzim  uricase asal bakteri (gram). Efek yang sangat 
merugikan dari emisi amonia pada lingkungan dan 

performans ayam broiler serta kesehatan ternak sudah sangat 

diketahui.Pengontrolan amonia pada kandang unggas sangat 
penting dilakukan untuk menjamin pengurangan emisi amonia 

dan menciptakan lingkungan kandang yang lebih sehat.Hal ini 

dapat dilakukan dengan memanfaatkan komposisi unik bakteri 
khususnya bakteri yang memproduksi bakteriosin (antibiotic) 

dan enzim protease, serta bakteri yang mampu memfermentasi 

starch (karbohidrat) menjadi asam organik.Mekanisme dan 

teori di atas telah berhasil dibuktikan melalui penelitian 
terdahulu sebagaimana yang dilaporkan Yusrizal dan Azis 

(2009) bahwa pemanfaatan kombinasi bakteri Bacillus cereus, 

(Proteolitic bacteri), Lactobacillus acidophilus (Bakteri 
asam) dan L. Bulgaricus (Bakteri Penghasil Antibiotik) 

memang nyata (P<0.05) dapat menurunkan amonia feses 

sampai 24 jam inkubasi feses pada suhu ruang. 

Kelembaban udara dapat mempengaruhi jumlah gas 
yang dihasilkan oleh ternak, sehingga menyebabkan 

berkembangnya bakteri dan mikroorganisme dan proses 



 

perombakan juga semakin meningkat. Hal ini juga 

disampaikan Blake dan Hess (2001), kelembaban dapat 
mempengaruhi jumlah emisi gas yang dihasilkan dari sumber 

emisi kotoran ayam broiler. Semakin tinggi nilai kelembaban 

udara di suatu tempat maka semakin baik bagi mikrooganisme 

untuk tumbuh dan berkembangbiak serta semakin banyak 
proses perombakan yang terjadi. Berkembangnya 

mikroorganisme yang merugikan dapat mengganggu 

kesehatan ternak seperti bakteri eurolitik.Bakteri eurolitik 
adalah bakteri penghasil enzim urease yang dapat memecah 

asam urat menjadi amonia (Blake dan Hess, 2001). Konsep 

turunnya ammonia dapat dilihat pada Gambar 10.. 
 

Konsep turunnya Ammonia Feses Unggas 

 
Gambar 10. Konsep Pembentukan Ammonia 

( Heij dan Schneider, 1992) 

.  

 



 

 Banyak cara yang dapat digunakan untuk dapat 

menurunkan kandungan gas ammonia pada feses ayam seperti 

pemberian probiotik, bakteri, dan lain-lain. Penggunaan bahan 

juga dapat dilihat dari fungsi dari bahan yang digunakan 

contohnya kunyit, jahe, kencur, lengkuas, bawang putih, daun 

sirih, bungkil inti sawit dan masih banyak lagi.Dalam 

penelitian menggunakan jamu ternak dikarenakan harga nya 

yang murah dan mudah didapatkan.Kandungan bahan yang 

digunakan banyak mengandung minyak atsiri, kurkuminoid, 

flavonoid, antibiotik, anti bakteri. Bakteri dan bungkil inti 

sawit yang mengandung mannan oligosakarida (sinbiotik 

fermentasi) memiliki kemampuan untuk menurunkan 

ammonia dan pH feses setelah inkubasi 24 jam dan 48 jam 

dibandingkan dengan kontrol. Semakin tinggi taraf 

penggunaan sinbiotik fermentasi secara nyata akan 

menurunkan kadar ammonia feses. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa berbagai bakteri sinbiotik dengan kombinasi berbagai 

bakteri yang diaplikasikan pada media feses ayam petelur 

secara langsung dapat menghambat proses pembentukan 

ammonia.Terjadi penurunan kadar air feses seiring makin 

bertambahnya dosis perlakuan sampai 8%. Penurunan kadar 

air ini dapat dipahami karena aplikasi langsung berbagai 

bakteri tersebut pada feses dalam bentuk serbuk bungkil inti 

sawit yang dapat menyerap kadar air feses. Bakteri 

Lactobacillus acidophillus yang dikombinasikan dengan 

prebiotik mannanoligosakarida (sinbiotik) lebih efektif 

menurunkan amonia dibandingkan sinbiotik yang 

mengandung bakteri Streptococcus thermophillus.).Keadaan 

ini dapat terjadi dengan tersedianya subrat prebiotik 

mananoligosakarida (food colony) asal bungkil inti sawit yang 

dapat difermentasi oleh Lactobacillus acidophillus sehingga 



 

cukup banyak menghasilka asam yang menjadikan cukup 

banyaknya tersedia ion H+. Banyaknya tersedia ion H+ dalam 

feses akan dapat mengikat amonia feses menjadi amonium 

(NH4 +) sehingga sedikit terjadi pelepasan amonia feses.  

Dalam pelepasan ammonia, pH atau kelembaban 

mempengaruhi kandungan gas ammonia pada feses unggas. 

Mobley dan Hausinger (1989) berpendapat bahwa pH feses 

sangat berperan dalam pelepasan amonia pada feses, sebab 

penurunan pH manure akan merubah keseimbangan amonia 

(NH3) menjadi amonium (NH4 +) yang lebih larut dalam air 

sehingga tidak mudah menguap dibanding amonia NH3. 

Bakteri proteolitik terlihat bahwa bakteri Bacillus cereus yang 

dikombinasikan dengan prebiotik 

mannanoligosakarida.Sinbiotik fermentasi asal bungkil inti 

sawit terlihat lebih efektif dibandingkan sinbiotik yang 

mengandung Bacillus thuringiensisdalam penurunan amonia. 

Lebih tingginya daya efektifitas penurunan amonia rata-rata 

yaitu 27.72% (Bacillus cereus) dibanding 16,79% (Bacillus 

Thuringiensis). Hal ini mengkonfirmasi apa yang di laporkan 

Yusrizal et.al. (2012) bahwa pemberian sinbiotik fermentasi 

asal bungkil inti sawit yang mengandung bakteri Bacillus 

cereus terlihat lebih efektif dibandingkan sinbiotik yang 

mengandung Bacillus thuringiensis dalam penurunan amonia 

pada feses ayam broiler.Rendahnya amonia dan pH feses yang 

dihasilkan dapat terjadi diduga karena bakteri Bacillus cereus 

lebih cepat dan lebih banyak menggunakan uric acid sebagai 

zat nutrisinya.Keadaan ini menjadikan ketersediaan uric acid 

menjadi terbatas untuk dikonversi menjadi amonia.Untuk 

kelompok bakteri penghasil antibiotik terlihat bahwa 

Lactobacillus Bulgaricus yang dikombinasikan dengan 

prebiotik mannanoligosakarida (sinbiotik fermentasi) asal 



 

bungkil inti sawit cukup efektif menurunkan amonia 

dibandingkan sinbiotik yang mengandung bakteri Bacillus 

Subtilis.Keadaan ini ditunjukan dengan lebih tingginya daya 

efektifitas penurunan amonia rata-rata yaitu 37.81% (Bacillus 

Bulgaricus) dibanding 34.31% (Bacillus Subtilis). Hal ini 

dapat terjadi dikarenakan bakteri Lactobacillus Bulgaricus di 

samping menghasilkan asam yang berperan dalam mengikat 

amonia menjadi amonium (NH4 +) juga disebabkan 

Lactobacillus Bulgaricus lebih banyak menghasilkan 

bacteriocin (antibiotik) yaitu bulgarican yang berfungsi 

menekan pertumbuhan bakteri pathogenic gram (-). 

Tertekannya pertumbuhan bakteri gram (-) ini menjadikan 

sedikitnya diproduksi enzim uricase yang dapat digunakan 

untuk mengkonversi uric acid menjadi amonia.Hasil data 

rataan ammonia dapat dilihat pada Tabel 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 9.Rataan Ammonia 

 

Po P1 

 
Hari I 

77.06.00 

ppm 37.08.00ppm 

 

 

73.02.00 

ppm 34.01.00ppm 

 

 

78.02.00ppm 35.07.00ppm 

 Hari II 64.00.00ppm 28.03.00ppm 

 

 

59.07.00ppm 29.09.00ppm 

 

 

61.03.00ppm 28.08.00ppm 

 Hari III 73.04.00ppm 39.01.00ppm 

 

 

70.00.00ppm 36.03.00ppm 

 

 

70.05.00ppm 36.07.00ppm 

 

Rata-rata 69.29.53ppm 33.38.33ppm 

51.34.13pp

m 

Sumber : Data penelitian 

 

Ammonia dapat meningkat karena beberapa faktor yaitu 

kelembaban.Karena semakin lembab feses atau kotoran 

bakteri tidak dapat menguraikannya. Dengan penambahan 

probiotik dalam kandungan bahan jamu ternak dapat 

menurunkankadar ammonia. Dari data diatas dijelaskan 

bahwa ammonia antara P
0 

dan P
 1 

berbeda sangat nyata yaitu 

(P<0,01). Menurut Yusrizal dan Azis (2009) menjelaskan 

bahwa pemanfaatan bakteri Bacillus cereus, (Proteolitic 

bacter), Lactobacillus acidophilus (bakteri asam), dan L. 

Bulgaricus (bakteri penghasil antibiotik) memang nyata 

(p<0,05) yang dapat menurunkan ammonia feses sampai 24 

jam inkubasi feses pada suhu ruang. Akan tetapi kelemahan 

yang harus diatasi adalah pelepasan amonia feses setelah 24 



 

jam inkubasi cenderung meningkat seiring bertambahnya 

waktu sehingga tidak efektif dan jumlah bakteri yang tidak 

cukup memproduksi asam dan antibiotik untuk menekan 

bakteri gram negatif yang memiliki peran menghasilkan 

ammonia. Untuk mengetahui pengaruh penambahan jamu 

ternak pada air minum terhadapa performa ayam arab dapat 

dilihat pada Lampiran (Tabel 11.) 

 Dari penelitian yang dilakukan dketahui bahwa pakan 

yang diberikan mengandung protein yang tinggi sehingga 

berdampak pada kecernaan protein yang diserap oleh ayam 

arab. Salah satu faktor yang mempengaruhi kecernaan protein 

kasar adalah kandungan protein dalam ransum yang 

dikonsumsi ternak.Ransum dengan kandungan protein rendah, 

umumnya mempunyai kecernaan yang rendah pula dan 

sebaliknya.Tinggi rendahnya kecernaan protein dipengaruhi 

oleh kandungan protein bahan ransum dan banyaknya protein 

yang masuk dalam saluran pencernaan (Tillman et al., 1998).  

Beban panas yang berlebihan akan menyebabkan ayam 

mengalamicekaman panas, sehingga akan terjadi penurunan 

efisiensi terhadap proses pencernaan, absorbsi dan transport 

nutrient (Milles,  2001). Ayam mengalami cekaman panas 

akibat dari tingginya suhu dan panas yang disebabkan oleh 

pencernaan. Cekaman panas menurunkan efisiensi 

pencernaan, absorbs dan transport nutrient. Hasil perhitungan 

SPSS dapat dilihat pada Lampiran. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

       5.1.Kesimpulan 

 Dengan adanya penambahan jamu ternak terhadap gas 

ammonia memberikan dampak yang positif dan dapat 

mengurangi kadar gas ammonia pada kandang ayam petelur. 

Kadar ammonia yang terkandung pada ayam yang diberi 

perlakuan atau diberi empon-empon berbeda  nyata dengan  

kandang yang tidak diberi perlakuan (p<0,01). Hal ini juga 

berdampak pada kandungan kualitas telur yang dihasilkan 

oleh ayam yang diberi jamu ternak, telur memiliki katahanan 

lebih lama dibanding telur biasa yang tidak diberi empon-

empon, baik dikonsumsi bagi yang memiliki alergi terhadap 

protein  telur. Kelembaban dan suhu memiliki faktor yang 

mempengaruhi kadar ammonia, semakin tinggi kelembaban 

dan semakin rendah suhu akan meningkatkan kadar ammonia 

pada feses ayam.  

 

5.2.     Saran 

Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat 

dilakukan dengan mencari lebih detail tentang manfaat jamu 

ternak terhadap konversi pakan, dampak untuk kesehatan, 

atau dengan penambahan formula baru yang lebih praktis lagi. 

Dan bisa  tentang dampak kandungan dan pemberian jamu 

ternak terhadap kualitas telur, performa ayam, dan produksi 

telur. 
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