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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Ayam Kampung 

 Ayam kampung merupakan salah satu sumber daging yang berpotensial 

sebagai sumber protein yang lengkap. Ayam kampung lebih unggul dari segi 

ketahanan terhadap penyakit, kondisi lingkungan yang jelek, pemeliharaannya 

tidak membutuhkan persyaratan yang berat, pertumbuhan lambat, produksi telur 

dan daging rendah (Winarso, 2003). 

 Ayam Jawa Super atau Ayam Silangan adalah hasil kawin silang antara 

Ayam Kampung dengan Ayam Layer Petelur. Munculnya Ayam Jawa Super 

dilatar  belakangi oleh tingginya permintaan konsumen untuk menyediakan menu 

ayam kampung dan minimnya ketersediaan di pasaran. Maka terciptalah inovasi 

kawin silang bernama Ayam Jawa Super yang performanya sangat mirip dengan 

ayam kampung.Ayam Jawa Super sangat bagus, selain memiliki banyak peminat, 

peternak ayam super juga masih sedikit dibanding ternak ayam yang lainya. 

Prospek ayam ini sangat cerah, hanya dengan proses budidaya dua bulan, bisa 

mencapai 1 kg. Persaingan relatif tidak ada, untuk saat ini, selain pelakunya masih 

sedikit, pasarnya juga masih terus tumbuh (Ilo, 2011). 

 Ayam hasil persilangan antara ayam kampung jantan dengan ayam ras 

petelur betina (hibrida) dapat dijadikan alternatif sebagai substitusi dalam rangka 

memenuhi permintaan daging ayam kampung. Keunggulanya: 1) dapat 

diproduksi/diusahakan dalam skala besar, 2) umur panen singkat (2 sampai 

dengan 2,5 bulan), 3) cita rasa dagingnya mirip ayam kampung. Pada 
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pemeliharaan intensif, sampai umur 60 hari dapat menghasilkan rata-rata bobot 

badan 0,85 kg (Pramono, 2006). 

 Sementara ayam hasil persilangan ayam kampung jantan dengan ayam 

petelur betina disebut dengan ayam hibrida. Tujuannya untuk menghasilkan ayam 

potong yang diharapkan mampu mensubstitusi akan tingginya permintaan daging 

ayam kampung. Keunggulan ayam ini mampu diproduksi dalam jumlah banyak 

dengan umur yang seragam, sedangkan pertumbuhannya lebih cepat dibanding 

ayam kampung asli. Pada pemeliharaan intensif, umur 60 hari rata-rata bobot 

badannya dapat mencapai 0,85 kg, sedangkan ayam kampung hanya 0,50 kg 

(Muryanto, 2005). 

 Persentase karkas ayam dari hasil persilangan antar pejantan ayam 

kampung dengan ayam ras telur betina umur 12 minggu sama dengan ayam 

kampung. Peningkatan kuantitas dan kualitas daging pada ayam persilangan dapat 

dilakukan dengan peningkatan kualitas pakan dengan kandungan protein yang 

lebih tinggi dan energi yang sesuai (Muryanto dkk., 2002). 

 Rosyidi dkk. (2009) menyatakan bahwa daging ayam kampung merupakan 

salah satu komoditi peternakan yang dibutuhkan untuk memenuhi protein hewani 

asal ternak, dimana protein dagingnya mengandung susunan asam amino yang 

lengkap, Namun daging dari ayam kampung pada umumnya harganya lebih mahal 

dari daging broiler, sedangkan bobotnya lebih rendah. Komposisikimia daging 

ayam yaitu kadar air 74,86 persen, protein 23,20 persen, lemak 1,65 persen, 

mineral 0,98 persen, dan kalori 114 kkal. 
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2.2. Jamu  

 Upaya penyembuhan dengan jamu sudah sejak lama dikenal dilakukan 

manusia. Mungkin awalnya, kesembuhan dapat terlaksana karena usaha coba-

coba atau secara kebetulan. Usaha tersebut terus berlangsung hingga terbukti 

bahwa suatu ramuan dapat menyembuhkan suatu penyakit dan cara tersebut 

kemudian diwariskan secara turun-temurun. Penggunaan bahan tanaman sebagai 

antibiotikadikenal dengan jamu ternak, namun istilah ini belumbegitu dikenal 

secara luas di kalangan peternak dan belum sepopuler jamu untuk manusia 

(Sudirman, 2012). 

 Jamu ternak dapat dijadikan alternatif sebagai pengganti obat buatan 

pabrik atau obat impor karena mampu meningkatkan daya tahan tubuh ayam 

kampung, sehingga dapan menurunkan mortalitasnya. Pemberian jamu ternak 

terhadap ayam kampung juga dapat meningkatkan performan, sehingga Income 

Over Feed Chick and Cost yang dihasilkan lebih besar (Wardiny & Eduart, 2013). 

 Menurut Sarwono (2005) jamu bermanfaat untuk menambah nafsu makan 

sehingga dapat meningkatkan pertambahan berat badan dan meningkatkan laju 

pertumbuhan pada ayam buras menyatakan bahwa dalam pembuatan jamu ayam 

salah satu kandungannya adalah EM-4. EM-4 yang merupakan kelompok 

mikroorganisme yang banyak digunakan dalam bidang peternakan, karena 90 

persen bakteri di dalamnya adalah Lactobacillus spp. 

Penggunaan antibiotik komersil sintetis pada ayam kampung terbukti dapat 

meningkatkan pendapatan peternak. Namun, didalam perkembangannya antibiotik 

dapat menimbulkan masalah, karena adanya mikroorganisme patogen yang ada di 
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dalam saluran pencernaan menjadi resisten, disamping itu ditemukannya resistensi 

mikroba dan residu pada produk peternakan yang dihasilkan akibat penggunaan 

antibiotik (Rostiana dkk., 2005). 

2.3. Bahan-Bahan Jamu 

2.3.1. Bawang Putih  

 Bawang  putih (Allium Sativum) termasuk klasifikasi tumbuhan berumbi 

lapis atau siung yang bersusun. Bawang putih tumbuh secara berumpun dan 

berdiri tegak sampai setinggi 30 sampai dengan 75 cm, mempunyai batang semu 

yang terbentuk dari pelepah-pelepah daun. Helaian daunnya mirip pita, berbentuk 

pipih dan memanjang. Akar bawang putih terdiri dari serabut-serabut kecil yang 

berjumlah banyak (Syukur, 2005). 

Bawang putih merupakan tanaman obat yang memiliki zat aktif 

dialilsulfida yang dapat membunuh cacing dan allicin yang diduga mampu 

membunuh kuman penyakit. Berdasarkan hasil survey produksi tanaman sayuran 

di Indonesia pada tahun 2002, produksi bawang mencapai 46.393 ton pada luas 

wilayah panen 7.923 hektar atau perolehan panen rata-rata 5,9 ton per hektar 

(Departemen Pertanian, 2003). 

Bawang putih mempunyai kandungan yaitu saponin dan flavonoid, 

disamping minyak atsiri yang sama-sama berfungsi sebagai antibakteri. Saponin  

adalah senyawa aktif yang kuat dan menimbulkan busa jika digosok dalam air 

sehingga bersifat seperti sabun, saponin memiliki molekul yang dapat menarik air 

atau hidrofilik dan molekul yang dapat melarutkan lemak atau lipofilik sehingga 

dapat menurunkan tegangan permukaan sel yang akhirnya menyebabkan 
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kehancuran kuman dan mempunyai kemampuan antibakterial. Flavonoid 

merupakan senyawa fenol yang bersifat desinfektan yang bekerja dengan cara 

mendenaturasi protein yang dapat menyebabkan aktifitas metabolisme sel bakteri 

berhenti karena semua aktifitas metabolisme sel bakteri dikatalisis oleh suatu 

enzim yang merupakan protein (Mahendra, 2005). 

Farrel, (1990) dalam Hastuti (2008) menyatakan bahwa bawang putih 

mengandung kurang dari 0,2 persen minyak volatil yang merupakan unsur-unsur 

aktif pembentuk rasa dan aroma bawang putih. Komponen-komponen yang 

terdapat dalam minyak volatil bawang putih adalah dialil disulfida (60 persen), 

dialil trisulfida (20 persen), alil propil disulfida (6 persen) dan dietil disulfida, 

dialil polisulfida, alinin serta allisin dalam jumlah sedikit. 

Wiryawan (2005) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa 

konsentrasi ekstrak bawang putih yaitu konsentrasi 10 persen, merupakan 

konsentrasi yang paling efektif dan memiliki aktivitas antibakteri yang paling 

tinggi. Filtrat bawang putih dengan konsentrasi 10 persen memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap S. Typhimurium yang lebih besar daripada antibiotik 

tetrasiklin 100 μg/mL, Sedangkan menurut Hermawan & Setyawan, (2003) dalam 

Syifa dkk. (2013) menyatakan Ekstrak bawang putih memiliki kemampuan dalam 

penghambatan pertumbuhan bakteri gram negatif maupun gram positif. 

 Salah satu bahan kimia yang terkandung dalam ekstrak bawang putih yang 

mempunyai khasiat sebagai antibakteri adalah Allicin (Puspitasari, 2008). Allicin 

merupakan salah satu senyawa aktif yang terdapat di dalam hancuran bawang 

putih segar, mempunyai bermacam-macam aktivitas mikrobia. Allicin dalam 
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bentuk senyawa murni memperlihatkan aktivitas antibakteri Gram positif maupun 

Gram negatif, spesies bakteri yang pertumbuhannya dapat dihambat oleh ekstrak 

bawang putih antara lain Staphylococcus aureus, α- &ß-Hemolytic streptococcus, 

Citrobacter freundii, Enterococuc cloacae, Enterpbacter cloacae, Eschericia coli, 

Proteus vulgaris, Salmonella enteritidis, Citrobacter, Klebsiella pneumonia, 

Mycobacteria, Pseudomonas aeruginosa, Helicobacter pylori dan Lactobacillus 

odontyliticus (Hernawan & Setyawan, 2003). 

 Bawang putih (Allium sativum) atau biasa disebut obat ajaib dari dunia 

herbal karena memiliki banyak kegunaan. Bawang putih setidaknya mengandung 

33 senyawa sulfur, beberapa enzim, asam amino, dan mineral. Selain itu bawang 

putih juga memiliki aktibakteri, antijamur, antiparasit, antivirus, dan sifat anti 

oksidan. Suplemen bubuk bawang putih dalam pertumbuhan ayam pedaging 

secara signifikan meningkatkan pertambahan bobot badan dan konversi pakan 

rasio (Sigh dkk., 2015). 

 Tabel 2.1. Komposisi Nutrisi Bawang Putih 

 

Kandungan Nutrisi ( dalam 100 gr bahan) 

Energi (cal) 332 

Protein (%) 16.8 

Lemak (%)  0.76 

Total abu (%)  3.18 

(Sumber: Raessi dkk., 2010) 

 

 Menurut Muryanto (2002) menyatakan bahwa pada ayam kampung 

peningkatan pakan yang mengandung protein kasar 16 persen sampai dengan 20 

persen dapat meningkatkan persentase protein karkas dan menurunkan persentase 

lemak karkas.Kadar lemak daging erat kaitannya dengan kadar protein. 
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Komposisi protein daging tergantung pada besar tidaknya kandungan lemak, bila 

kadar lemaknya tinggi maka kadar proteinnya rendah. Kadar protein, lemak, air 

dan abu secara proporsional dapat berubah bila proporsi salah satu variabel 

mengalami perubahan (Abubakar dkk., 2008). 

2.3.2. Jahe  

 Jahe (Zingiber officinale) adalah tanaman herbal tahunan yang tergolong 

famili Zingiberaceae, dengan daun berpasang pasangan dua-duanya berbentuk 

pedang, rimpang seperti tanduk, beraroma. Selama ini di Indonesia, berdasarkan 

bentuk, warna, dan aroma serta komposisi kimianya dikenal 3 tipe jahe, yaitu jahe 

putih besar, jahe emprit dan jahe merah. Jahe banyak dikenal diseluruh negara 

termaksut negara Indonesia, jahe sangat banyak dimaanfaatkan bagi masyarakat 

Indonesia, jahe juga dikenal sebagai bubu dapur selain itu bisa dimanfaatkan oleh 

hewan termaksud unggas. Jahe bermanfaat memperhangatkan seluruh tubuh, jahe 

bisa dikosumsi untuk menurunkan kadar lemak pada unggas (Rostian dkk., 2005). 

 Kandungan minyak atsiri pada jahe merah dan kunyit merangsang sekresi 

getah pankreas yang mengandung enzim protease, amilase dan lipase yang 

berperan dalam mencerna protein, karbohidrat dan lemak. Meniran sebagai 

antibiotik alami berperan menekan pertumbuhan bakteri patogen. antibiotik dalam 

pakan dapat menurunkan potensi bakteri patogen sehingga dapat meningkatkan 

pertumbuhan bakteri yang menguntungkan (Iji dan Choct, 2009). 

 Ekstrak bawang putih dan jahe lebih efesien untuk mengurangi jumlah 

bakteri pada daging ayam yang direndam selama 2 menit. Namun, penelitian lebih 
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lanjut sangat penting untuk menilai bahan aktif dari kedua campuran bahan 

tersebut yang memiliki aktivitas anti mikroba spesifik (Sudarshan dkk., 2010). 

 Komposisi Jahe Segar (tiap 100 gram bahan) yaitu: Protein 1,5 gram, 

lemak 1,0 gram, kalsium 21 milligram, dan fosfor 31 milligram (Pramitasari, 

2010). Pemberian bubuk jahe pada ayam pedaging dengan konsentrasi 1 persen 

dapat meningkatkan laju pertumbuhan, meskipun pada konsentrasi 2 persen dapat 

menurunkan kadar kolestrol yang berdampak buruk pada performa dan darah 

ayam pedaging ( Zomrawi dkk., 2013). 

 Tabel 2.2. Persentase Kandungan Nutrisi Jahe per Berat Segar 

Komponen                                                   Persentase dalam berat segar 

Minyak esensial 0.8 % 

Campuran lain 10-16 % 

Abu 6.5 % 

Protein  12.3 % 

Zat pati 45.25 % 

Lemak 4.5 % 

Air  10.5 %% 

(Sumber: Ravindran dkk., 2005, Widiyanti, 2009)  

 

 Bahan alami pengganti antibiotik antara lain jahe merah (Zingirber 

officinale rubra), kunyit (Curcuma omestika) dan meniran (Phyllanthus niruri). 

Jahe mengandung komponen bioaktif berupa gingerol, atsiri dan oleoresin. 

Penggunaan jahe dapat meningkatkan laju pencernaan pakan hal ini disebabkan 

jahe mengandung minyak atsiri yang berfungsi membantu kerja enzim 

pencernaan, sehingga dapat meningkatkan kecernaan protein dan mineral yang 

terdapat dalam pakan (Setyanto dkk., 2012). 
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2.4.  Lempuyang  

 Lempuyang merupakan tanaman semak semusim berbatang semu. 

Batangnya merupakan perpanjangan pelepah daun yang berbentuk bulat. Bagian 

tanaman yang banyak dimanfaatkan adalah bagian rimpang. Rimpang 

mengandung minyak atsiri, saponin, flavonoid, dan tanin. Kandungan utama 

minyak atsiri adalah sesquiterpenoidzerumbone yang memiliki aktivitas biologis, 

antara lain sebagai antikanker dan antitumor (Abdul dkk., 2009, Wahyuni dkk., 

2013). 

 Lempuyang berkhasiat sebagai penambah nafsu makan,  Lempuyang gajah 

(Zingiber zerumbet) mengandung minyak atsiri sekitar 0,82 persen dengan 

komponen pendukung antara lain zerumbon, α-pinen, α-kariofilen, kamfer, sineol 

1.8, α humulen, kariofilen oksida, humulen epoksida dan sinamaldehid (Suhirman 

dkk., 2006). Menurut Atmoko (2008) menyatakan pemanfaatan tepung 

lempuyang pada ayam pedaging yang berumur 2 sampai dengan 5 minggu sampai 

0,16 persen dalam ransum dapat menghasilkan bobot potong 1 sampai dengan 1,3 

kg. 

 Pakan ayam pedaging yang diberi tambahan tepung kunyit 0,04 persen dan 

tepung lempuyang wangi 0,02 persen dapat meningkatkan berat karkas. Hal ini 

dikarenakan dalam kunyit terdapat senyawa kurkumin dan dalam lempuyang 

terdapat minyak atsiri yang berfungsi sebagai antijamur pada ayam (Bintang dan 

Nataamijaya, 2006).  

 Penambahan sari lempuyang gajah sebanyak 2 ml/kg pakan dapat 

meningkatkan penampilan produksi ayam pedaging ditinjau dari konversi pakan, 



14 
 

Income Over Feed and Chick Cost (IOFCC), indekss produksi (IP) namun tidak 

dapat meningkatkan konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan (PBB). 

Penambahan Sari Lempuyang Gajah dalam pakan sebanyak 2 ml/kg memberikan 

penampilan produksi ayam pedaging yang terbaik (Indaryati dkk., 2013). 

 Pemberian tepung lempuyang dalam ransum dengan dosis 2,5 persen dan 

4,5 persen dapat meningkatkan kekebalan ayam pedaging dengan angka 

mortalitas 0 persen, dan angka mortalitas tertinggi diperoleh perlakuan tanpa 

tepung lempuyang yaitu 4 persen. Selain itu, pemberian tepung lempuyang 

dengan dosis yang tepat dapat meningkatkan kekebalan ayam pedaging (Risa dkk, 

2014). 

 Berat karkas yang tertinggi diperoleh pada suplementasi tepung 

lempuyang (Zingiber aromaticum val) dalam ransum dengan formulasi 4,5 persen 

tepung lempuyang dan 0,5 persen tepung kunyit, dengan berat karkas rata-rata 

1,07 kg/ekor. Persentase kualitas karkas yang tertinggi diperoleh pada 

suplementasi tepung lempuyang (Zingiber aromaticum val) dalam ransum dengan 

4,5 persen formulasi tepung lempuyang dan 0,5 persen tepung kunyit, dengan 

rata-rata 74,54 persen (Dollah dkk., 2014).  

 Keberadaan minyak atsiri pada lempuyang menstimulasi produksi cairan 

pencernaan yang menghasilkan pH yang sesuai untuk enzim pencernaan. Pada 

waktu yang bersamaan terjadi peningkatan aktivitas enzim pencernaan dan 

pengaturan aktivitas mikroba, sehingga pencernaan pakan semakin meningkat dan 

menyebabkan kecernaan protein dan mineral diserap dengan baik oleh usus (Lee 

dkk., 2004).  
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 Tabel 2.3. Kandungan Nutrisi Lempuyang Lempuyang Gajah 

Kandungan Nutrisi Lempuyang 

Minyak astiri 0.50 % 

Kadar air 12.77 % 

Abu  5.82 % 

Kadar serat 9.37 % 

Kadar pati 42.13 % 

Kadar sari etanol 2.67 % 

Kadar sari air 15.79 % 

(Sumber: Wahyuni dkk., 2013) 

 

 Menurut Indaryati dkk. (2013) meyatakan bahwa penggunaan tepung dari 

beberapa tanaman obat seperti lempunyang dan kunyit, dapat menambah nafsu 

makan ayam, mencegah kejadian serangan penyakit, dan menekan angka 

kematian. Fungsi lempuyang dalam meningkatkan kerja organ pencernaan unggas 

adalah merangasang dinding empedu mengeluarkan cairan empedu dan 

merangsang keluarnya getah pankreas yang mengandung enzim amilase, lipase, 

dan protease yang berguna untuk meningkatkan pencernaan bahan pakan seperti 

karbohidrat, lemak, dan protein. 

2.5.  Kadar Abu Daging Ayam Kampung 

 Kadar abu menunjukkan besarnya jumlah mineral yang terkandung dalam 

bahan pangan tersebut. Kadar abu adalah sisa yang tertinggal bila suatu sampel 

bahan pangan dibakar sempurna di dalam tungku pengabuan. Kadar abu 

menggambarkan banyaknya mineral yang tidak terbakar menjadi zat yang mudah 

menguap (Legowo dkk., 2005). 

 Kadar abu adalah zat anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan 

organik. Penentuan kadar abu berhubungan erat dengan kandungan mineral yang 

terdapat dalam suatu bahan, kemurnian serta kebersihan suatu bahan yang 
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dihasilkan. Bahan makanan dibakar dalam suhu yang tinggi dan menjadi abu. 

Pengukuran kadar abu bertujuan untuk mengetahui besarnya kandungan mineral 

yang terdapat dalam makanan/pangan (Ilmah, 2014). 

 Mineral atau kadar abu bahan pangan biasanya ditentukan dengan 

pengabuan atau pembakaran yang merusak senyawa organik dan hanya tersisa 

mineral. Sudarmaji dkk. (1997) dalam Purnamasari dkk. (2013) menyatakan 

makanan yang berasal dari hewan biasanya mengandung kadar abu yang tinggi, 

hal ini disebabkan oleh kandungan beberapa mineral seperti kalsium, besi dan 

fosfor. 

 Absorbsi mineral sering memerlukan protein karrier spesifik (spesific 

carrier proteins), sintesis protein ini berperan sebagai mekanisme penting untuk 

mengatur kadar mineral dalam tubuh. Transport dan penyimpanannya juga 

memerlukan pengikatan spesifik pada protein karrier itu. Ekskresi sebagian besar 

mineral dilakukan oleh ginjal, tetapi banyak mineral juga disekresikan ke dalam 

pencernaan dan empedu dan hilang dalam feses (Widodo, 2014).  

 Daging ayam adalah bahan makanan yang mengandung gizi tinggi, 

memiliki rasa dan aooma yang enak, tekstur yang lunak dan harga yang relatif 

murah, sehingga disukai hampir semua orang. Komposisi kimia daging ayam 

terdiri dari protein 18,6 persen, lemak 15,06 persen, air 95 persen dan abu 0,79 

persen (Stadelman et al., 1988, Suradi, 2006). 

2.6. Kadar Protein Daging Ayam Kampung 

 Protein adalah zat organik yang mengandung karbon, hidrogen, nitrogen, 

oksigen, sulfur, dan fosfor. Protein sangat dibutuhkan oleh setiap organisme dan 
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mikroorganisme dalam kelangsungan hidupnya. Protein berguna untuk 

metabolisme sel, pembentukan jaringan, dan lain-lain (Muhsafaat dkk., 2015). 

 Protein dapat memerankan fungsi sebagai bahan struktural karena seperti 

halnya polimer lain, protein memiliki rantai yang panjang dan juga dapat 

mengalami cross-linking dan lain-lain. Selain itu protein juga dapat berperan 

sebagai biokatalis untuk reaksi-reaksi kimia dalam sistem makhluk hidup. Makro 

molekul ini mengendalikan jalur dan waktu metabolisme yang kompleks untuk 

menjaga kelangsungan hidup suatu organisma. Suatu sistem metabolisme akan 

terganggu apabila biokatalis yang berperan di dalamnya mengalami kerusakan 

(Hertadi, 2008). 

 Metabolisme protein dimulai dengan adanya transkripsi mRNA dalam inti 

sel, kemudian mRNA masuk kedalam sitoplasma. Tahap kedua adalah pengikatan 

asam amino bebas dengan tRNA untuk membentuk asam amino asil tRNA. Tahap 

ketiga adalah penempelan amino asil tRNA ke mRNA yang cocok di ribosom, 

yang selanjutnya akan menyebabkan asam-asam amino saling berikatan 

membentuk polipeptida. Tahapan keempat setelah terjadi proses sintesis protein 

berakhir, mRNA akan teruarai menjadi ribonukleosidetrifosfat dan ribosom akan 

kembali terpisah menjadi unit-unitnya (Widodo, 2014). 

 Langkah pertama dalam sintesis protein adalah menyampaikan informasi 

dari DNA ke ribossom. Untuk melakukan hal ini enzim-enzim seluler membuat 

salinan kopi gen sehinnga dapat dibaca oleh ribosom. Salinan kopi gen ini 

messenger RNA (mRNA). mRNA membawa sandi genetik yang dipakai langsung 

untuk sintesis protein di ribosom. Tahap ini disebut dengan tahap transkripsi. 
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Berikutnya kodon pada mRNA harus dapat dikorelasi dengan asam amino yang 

seharusnya. Tahapan ini dilakukan molekul RNA lain, yaitu RNA transfer, 

(tRNA) yang dikenal dengan tahap translasi. Asam amino harus disambungkan 

untuk membentuk rantai protein fungsional (tahap sintesis). Ribosom yang terdiri 

dari RNA dan protein melakukan fungsi tersebut. Bila rantai protein sudah 

lengkap, suatu tanda berhenti (stop sign) mempengaruhi ribosom sehingga 

ribosom melepas protein baru tersebut ke dalam sel (Ashariani, 2011). 

 Metode Kjeldahl  merupakan metode yang sederhana untuk 

penetapannitrogen total pada asam amino, protein, dan senyawa yang 

mengandung nitrogen. Sampel didestruksi dengan asam sulfat dan dikatalisis 

dengan katalisator yang sesuai sehingga akan menghasilkan amonium sulfat. 

Setelah pembebasan alkali dengan kuat, amonia yang terbentuk disuling uap 

secara kuantitatif ke dalam larutan penyerap dan ditetapkan secara titrasi. 

 Menurut Aberle dkk. (2001) dalam Dewi (2013) menyatakan bahwa 

kandungan protein daging ayam berkisar antara 16 persen sampai 22 persen, 

Daging juga mengandung asam amino esensial yaitu valin, triptopan, treonin, 

methionin, leusin, isoleusin, lisin dan histidin, Protein daging dapat dicerna 

hingga sampai sekitar 95 persen oleh tubuh manusia.  

 Menurut Riyanto (2006) bahwa persentase protein daging pada bagian 

dada ayam ras sebesar 23,05 persen dan pada ayam buras sebesar 22,70 persen. 

Perbedaan persentase kadar protein dalam daging dipengaruhi oleh penambahan 

pakan pada tiap-tiap perlakuan yang berbeda. 
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2.7. Hipotesis 

  Adapun hipotesis yang diperoleh untuk penelitian ini adalah: 

1. Pemberian lempuyang sebagai campuran jamu dalam pakan berpengaruh 

terhadap kadar abu daging ayam kampung 

2. Pemberian lempuyang sebagai campuran jamu berpengaruh dalam pakan 

terhadap kadar protein kasar daging ayam kampung. 


