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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1. Ayam Kampung 

Ayam kampung yang dipelihara dari DOC sampai umur 4 minggu 

membutuhkan ransum dengan kadar protein kasar 16 persen sampai dengan 17 

persen, demikian juga untuk periode pemeliharaan selanjutnya, ayam kampung 

pedaging cukup memerlukan protein kasar 15persen sampai dengan 16 persen. Proses 

reproduksi ayam kampung membutuhkan ransum dengan kandungan protein yang 

lebih tinggi yaitu sekitar 18 persen sampai dengan 20 persen (Abidin 2002). 

Ayam kampung adalah ayam lokal Indonesia yang berasal dari ayam hutan 

merah yang telah berhasil dijinakkan. Akibat dari proses evolusi dan domestikasi, 

maka terciptalah ayam kampung yang telah beradaptasi dengan lingkungan 

sekitarnya, sehingga lebih tahan terhadap penyakit dan cuaca dibandingkan dengan 

ayam ras (Sarwono, 1991). Penyebaran ayam kampung hampir merata di seluruh 

pelosok tanah air (Rasyaf, 1998). 

Ayam kampung umumnya dipelihara diumbar dan dibiarkan mencari makanan 

sendiri sehingga produksinya relatif rendah. Kemampuan ayam kampung dalam 

menghasilkan telur per ekor induk selama periode tertentu sangat bervariasi, karena 

ayam kampung memiliki keragaman fenotipe tertentu maupun genotipe pada setiap 

individu cukup tinggi (Sulandari et al., 2006 dalam Ariesta 2011). 

Menurut Khalil et al.(2001) ayam kampung yang dipelihara selama 12 minggu 

yang diberi ransum dengan kandungan protein kasar antara 14,40 persen sampai 
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dengan 17,50 persen dan energi metabolis 2.400 sampai dengan 2.600 kkal/kg 

menghasilkan pertambahan bobot badan sebesar 359,20 sampai dengan 424,80 g/ekor 

dengan konsumsi pakan sebesar 1.853,10 sampai dengan 2.188,10 g/ekor dan 

konversi ransumnya sebesar 5,70 sampai dengan 6,20. Ayam kampung yang diberi 

ransum dengan kandungan protein kasar 18 sampai dengan 20persen dan energi 

metabolis 2.700 sampai dengan 2.800 kkal/kg selama 8 minggu pemeliharaan 

menghasilkan pertambahan bobot badan sebesar 396,50 sampai dengan 454,58 g/ekor 

dengan konsumsi ransum sebesar 1.901,30-2.303,10 g/ekor dan konversi ransum 

sebesar 4,38 sampai dengan 5,17 (Kurtini, 1995). 

 
2.2. Status Fisiologik Ayam Kampung 

Ada beberapa alasan para peternak lebih memilih beternak ayam kampung 

antara lain: Ayam kampung lebih tahan terhadap penyakit sehingga lebih mudah 

dipelihara, mudah beradaptasi dengan lingkungan baru dan tidak mudah stress, dalam 

hal pakan ayam kampung tidak memilih-milih jenis makanan sehingga memudahkan 

pemilik untuk memberi ransum dan mempunyai peluang bisnis yang cukup besar 

karena tidak banyak orang memelihara ayam kampung petelur maupun pedaging 

sehingga produksi di pasaran terbatas maka permintaan akan naik dan harga jual pun 

menjadi naik (Marhiyanto, 2006). 

Salah satu ciri ayam kampung adalah sifat genetiknya yang tidak seragam. 

Warna bulu, ukuran tubuh dan kemampuan produksinya tidak sama merupakan 
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cermin dari keragaman genetiknya. Badan ayam kampung kecil, mirip dengan badan 

ayam ras petelur tipe ringan (Rasyaf, 1998).  

Candrawati (1999) mendapatkan kebutuhan hidup pokok ayam kampung 0 

sampai dengan 8 minggu adalah 103.96 kkal/W0.75 dan kebutuhan protein untuk 

hidup adalah 4.28 g/W0.75/ hari. Sutama (1991) menyatakan bahwa ayam kampung 

pada masa pertumbuhan dapat diberikan pakan yang mengandung energi termetabolis 

sebanyak 2700 sampai dengan 2900 kkal dengan protein lebih besar atau sama 

dengan 18%. Ayam buras yang dipelihara secara tradisional di pedesaan mencapai 

dewasa kelamin pada umur 6 -7 bulan dengan bobot badan 1.4 sampai dengan 1.6 kg 

(Supraptini, 1985). Ayam buras sebagai ayam potong biasanya dipotong pada umur 4 

sampai dengan 6 bulan. 

Margawati (1989) melaporkan bahwa berat badan ayam kampung umur 8 

minggu yang dipelihara secara tradisional dan intensif, pada umur yang sama 

mencapai 1.435,5 g. Aisjah dan Rahmat (1989) menyatakan pertambahan bobot 

badan anak ayam buras yang dipelihara intensif rata rata 373,4 g/hari dan yang 

dipelihara secara ekstensif adalah 270,67 g/hari. Rendahnya pertambahan bobot 

badan pada anak ayam buras yang dipelihara secara ekstensif, karena kurang 

terpenuhinya kebutuhan gizi sehingga menghambat laju pertumbuhan. 
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2.3. Pakan Tambahan Pada Ayam Kampung 

2.3.1.  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 termaksud 

negara Indonesia, jahe sangat banyak dimanfaatkan bagi masyarakat Indonesia. Jahe 

juga dikenal sebagai bumbu dapur selain itu bisa dimanfaatkan oleh hewan termaksud 

unggas. Jahe bermanfaat memperhangatkan seluruh tubuh, jahe bisa dikonsumsi 

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 lanjut 

sangat penting untuk menilai bahan aktif dari kedua campuran bahan tersebut yang 

memiliki aktivitas anti mikroba spesifik (Sudarshan, et al., 2010). 
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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, 

et al., 2013). 

Tabel 2.1. 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: Widiyanti.(2009) 

 

Bahan alami pengganti antibiotik antara lain jahe merah (Zingirber Officinale 

Rubra), kunyit (Curcuma Domestika) 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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2.3.2.  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 et al., 2009). 

Lempuyangberkhasiat 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) bahwa 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 anti jamur 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, 

Income Over Feed and Chick Cost (IOFCC), Indekss Produksi (IP) namun tidak 
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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 et al., 2004).  
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Tabel 2.2. Kandungan Nutrisi Lempuyang Gajah 

Kandungan Nutrisi Lempuyang                           Persentase Lempuyang Gajah 

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. 

2.3.3.  Bawang Putih 

Bawang  putih (Allium Sativum) termasuk klasifikasi tumbuhan terna 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 
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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, 2009). 

Bawang putih mempunyai kandungan yaitu saponin dan favonoid, 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 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. dkk., (2005) hasil penelitiannya menyatakan bahwa konsentrasi 

ekstrak bawang putih yaitu konsentrasi 10 persen, merupakan konsentrasi yang paling 
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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. 

Allicin merupakan salah satu senyawa aktif yang terdapat di dalam hancuran 

bawang putih segar, mempunyai bermacam-macam aktivitas mikrobia. Allicin dalam 

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; Puspitasari, 2008). 

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 (Singh et al., 

2015). 
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Tabel 2.3. Komposisi Nutrisi Bawang Putih 

Kandungan Nutrisi (dalam 100 gr bahan)               Persentase Bawang Putih 

Energi (cal) 332 

Protein (%) 16.8 

Lemak (%)  0.76 

Total abu (%)  3.18 

Sumber: Raessi et al., 2010 

Menurut Muryanto. dkk., (2002) 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. 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). 

2.3.4. Probiotik  

Probiotik adalah organisme hidup yang dapat meningkatkan sekresi enzim-

enzim saluran pencernaan untuk mendegradasi nutrien pakan menjadi molekul yang 

lebih sederhana Karpinska et al. (2001). Probiotik menghasilkan berbagai enzim 

pencernaan seperti protease dan lipase, sehingga meningkatkan absorbsi nutrien 

(Nahashon et al., 1996). Adanya enzim protease yang disekresikan oleh probiotik 

dapat meningkatkan metabolisme energi dan kecernaan protein (Wu et al., 2004).  

Probiotik memiliki enzim lipase yang dapat memecah sebagian lemak pakan 

menjadi asam lemak, trigliserida dan kolesterol sehingga lebih mudah terserap 
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(Collins, 1999). Probiotik dapat menurunkan kadar kolesterol serum darah 

(Kusumawati et al., 2003). B. subtilis merupakan bakteri baik yang aman 

penggunaannya untuk unggas (Jullet al., 1996), tahan keadaan saluran pencernaan 

yang kurang mendukung perkembangan bakteri baik, selain itu B. subtilis mudah 

diproduksi dalam jumlah besar (Bray, 2008). 

Menurut Riduwan (2010) Sebagai pengganti antibiotik nutritionist 

merekomendasikan peternak menggunakan probiotik sebagai bahan aditif. Probiotik 

tergolong dalam makanan fungsional, di mana bahan makanan ini mengandung 

komponen-komponen yang dapat meningkatkan kesehatan ternak dengan cara 

memanipulasi komposisi bakteri yang ada dalam saluran pencernaan ternak. Probiotik 

pun dapat mengurangi produksi racun dan menurunkan produksi amonium dalam 

saluran pencernaan. Fungsi zat aditif ini tidak jauh berbeda dengan antibiotik yaitu 

mengatur komposisi mikroflora dalam saluran pencernaan. 

Fuller (1992) mengemukakan bahwa probiotik didefinisikan sebagai mikrobia 

hidup berupa kultur tunggal atau campuran yang diberikan untuk menjaga 

keseimbangan mikrobia di dalam saluran pencernaan dan memperbaiki sifat dari 

mikrobia indigenous yang bermanfaat bagi inang. Andriani dan Soeharsono (2010) 

menyatakan pemberian probiotik pada ternak dapat meningkatkan pertumbuhan, 

memperbaiki konversi pakan dan menjaga status kesehatan. 

S. cerevisiae merupakan salah satu jenis cendawan tergolong khamir yang 

bermanfaat untuk manusia dan ternak dan (Ahmad, 2005). Menurut Ahmad (2008), S. 

cerevisiae sebagai pengendali hayati, probiotik dan imunostimulan memberikan hasil 
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yang baik sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan 

kesehatan ternak. S. cerevisiae berupa khamir (yeast) mempunyai potensi yang tinggi 

sebagai imunostimulan, dan bagian yang bermanfaat adalah dinding selnya yang 

mengandung komponen beta-D glukan. 

Komponen tersebut berasal dari ekstrak dinding sel S. cerevisiae. Beta-D 

glukan mempunyai efektivitas sebagai suatu sistem pertahanan tubuh melalui 

aktivitas sel darah putih yang spesifik seperti makrofag dan sel NK (Natural Killer). 

Beta-D glukan akan berikatan dengan permukaan sel makrofag dan sel NK dan 

berfungsi sebagai triger untuk proses aktivasi makrofag (Life Source Basic, 2002). 

S. cerevisiae merupakan khamir sejati tergolong eukariot yang secara morfologi 

hanya membentuk blastospora berbentuk bulat lonjong, silindris, oval atau bulat telur 

yang dipengaruhi oleh strainnya. S. cerevisiae dapat berkembang biak dengan 

membelah diri melalui "budding cell" . Reproduksinya dapat dipengaruhi oleh 

keadaan lingkungan serta jumlah nutrisi yang tersedia bagi pertumbuhan sel . 

Penampilan makroskopik mempunyai koloni berbentuk bulat, warna kuning muda, 

permukaan berkilau, licin, tekstur lunak dan memiliki sel bulat dengan askospora 1-8 

buah (Nikon, dkk., 2004). 

Taksonomi Saccharomyces spp. menurut Sanger (2004), sebagai berikut :  

Super Kingdom     :   Eukaryota 

Phylum        :    Fungi 

Subphylum       :    Ascomycota 

Class        :    Saccharomycetes 

Order        :    Saccharomycetales    
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Family        :    Saccharomycetaceae    

Genus         : Saccharomyces 

Species        :    Saccharomyces cerevisiae 

S. cerevisiae mempunyai beberapa enzim yang mempunyai fungsi penting yaitu 

intervase, peptidase dan zimase . Enzim peptidase mempunyai 96 gen dan 

yang homolog inaktif sebanyak 32 (Peptidase, 2004) .Menurut definisi Fuller (1992) 

dan Karpinska et al. (2001), probiotik adalah imbuhan pakan berbentuk mikroba 

hidup yang menguntungkan dan mempengaruhi induk semang melalui perbaikan 

keseimbangan mikroorganisme dalam saluran pencernaan. 

2.3.5.  Sinbiotik  

Sinbiotik merupakan kombinasi dari probiotik dan prebiotik yang memiliki efek 

meningkatkan daya hidup bakteri probiotik karena ditunjamg keberadaanya oleh 

prebiotik. Penggunaan sinbiotik pada manusia lebih efisien dari pada efek masing-

masing bahan (Fotiadis et al., 2008). 

Sinbiotik merupakan pengembangan ransum konvensional dengan 

penggabungan probiotik dan prebiotik (Winarso, 2003) yang diberikan secara 

bersamaan. Istilah sinbiotik digunakan pada produk yang mengandung probiotik dan 

prebiotik secara sekaligus dalam satu media. Mekanisme kerja probiotik dan prebiotik 

menurut Winarso (2003) dalam meningkatkan daya tahan usus antara lain : mengubah 

pH lingkungan saluran usus, berkompetisi dengan bakteri patogen dalam 

pemanfaatan nutrisi, merangsang enzim pencernaan pankreas di dalam usus halus, 

memproduksi zat antibakteri atau bakteriosin, dan berkompetisi dengan bakteri 
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patogen untuk menempel pada vili-vili usus, sehingga mengurangi kesempatan 

bakteri patogen untuk berkembang biak. 

Adapun yang sedang banyak diteliti yaitu sinbiotik. Sinbiotik merupakan 

kombinasi dari probiotik dan prebiotik yang mempunyai efek sinergis sehingga dapat 

meningkatkan status kesehatan saluran pencernaan, kecernaan bahan pakan, aktifitas 

antibakterial, kekebalan terhadap infeksi, dan performan ayam broiler (Yang et al., 

2005). Karena bersifat sinergis, kombinasi probiotik dan prebiotik pada sinbiotik 

lebih efisien daripada efek masing-masing bahan (Fotiadis et al., 2008, Li et al., 

2008). 

 
2.4. Saluran Pencernaan Unggas 

Sistem pencernaan berperan vital dalam ekstraksi nutrien dari pakan dan 

penyerapannya untuk dapat digunakan oleh sel tubuh, kunci utama yang terjadi dalam 

sistem pencernaan adalah kemampuannya untuk mencerna pakan yang 

memungkinkan nutrien tersebut diserap tubuh (Kompiang, 2009). Secara umum 

sistem pencernaan unggas terdiri dari saluran pencernaan dan organ aksesori 

(pelengkap). Menurut Soerharsono(2010), alat pencernaan ayam diklasifikasikan 

menjadi dua bagian penting yaitu bagian tractus alimentarius yang terdiri dari paruh, 

pharinx, esophagus, tembolok, lambung kelenjar, lambung otot atau ampela, usus 

halus, usus besar, dan kloaka serta bagian accessorius yang terdiri dari hati, pankreas, 

dan limpa.  
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Saluran pencernaan tersebut merupakan organ penghubung antara lingkungan 

luar dengan lingkungan dalam tubuh ternak yaitu berkaitan dengan proses metabolik 

di dalam tubuh. Secara urut saluran pencernaan pada ternak unggas terdiri dari paruh, 

esofagus, tembolok, proventrikulus, ventrikulus, usus halus, seka, rektum, kloaka, 

dan anus sementara organ aksesori terdiri dari pankreas dan hati (Suprijatna. dkk., 

2008). Pencernaan merupakan proses kimiawi dan fermentasi oleh mikrobiota yang 

ada di dalam usus (Kompiang, 2009). 

2.4.1.Hati 

Ayam memiliki hati dengan ukuran relatif besar, berat hati ayam berkisar 

antara 30-50 g. Hati ayam yang baru menetas berwarna kuning, warna hati ini akan 

berubah menjadi coklat kemerahan setelah berumur sekitar dua minggu. Hati ayam 

dewasa berwarna merah coklat sampai coklat cerah dengan konsistensi yang lunak 

(Simamora, 2001). Menurut Widianingsih(2008), warna hati tergantung pada status 

nutrisi unggas, hati yang normal berwarna coklat kemerahan atau coklat terang dan 

apabila makanannya berlemak tinggi, warnanya menjadi kuning. Persentase bobot 

hati ayam Kampung adalah 2,70persensampaidengan3,46persen (umur 6 minggu) dan 

2,10persensampaidengan2,54persen (umur 12 minggu) dari bobot hidup (Arief, 

2000).  

Menurut Widianingsih (2008), persentase bobot hati ayam berkisar 

antara1,70sampaidengan2,80persendari bobot hidup. Arief (2000) menyatakan bahwa 

kelainan hati biasanya ditandai dengan pembengkakan dan penebalan salah satu lobi 
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pada hati, dan hal tersebut dapat menyebabkan peningkatan bobot hati yang 

dihasilkan. 

Hati memiliki peranan penting dan fungsi yang komplek dalam proses 

metabolisme tubuh. Menurut Widianingsih (2000), hati berperan dalam metabolisme 

karbohidrat, lemak, protein, zat besi, sekresi empedu, fungsi detoksifikasi, 

pembentukan sel darah merah serta metabolisme dan penyimpanan vitamin. Hati 

merupakan jaringan berwarna merah kecoklatan yang terdiri dari dua lobus besar, 

terletak pada lengkungan duodenum dan rempela (Cahyono. dkk., 2012). Persentase 

hati bekisar antara 1,7persensampaidengan2,8persen dari bobot badan, 

Widianingsih(2008) menyatakan bahwa ukuran, konsistensi dan warna hati 

tergantung pada bangsa, umur dan status individu ternak.  

Hati yang normal berwarna coklat kemerahan atau coklat terang dan apabila 

keracunan warna hati akan berubah menjadi kuning (Widianingsih, 2008), selain itu 

kelainan pada hati ditandai dengan adanya perubahan warna hati, pembesaran dan 

pengecilan pada salah satu lobi serta tidak ditemukannya kantong empedu. Gejala-

gejala klinis pada jaringan hati tidak selalu teramati karena kemampuan regenerasi 

jaringan hati yang sangat tinggi. Persentase bobot hati ayam broiler beberapa strain 

umur 35 hari hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel.  
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Tabel 2.4..PersentaseBobotHatiAyam Broiler 

Strain Umur (hari) Hati (%) 

- 

- 

Ross 

Cobb 

Cobb 

- 

35 

35 

35 

35 

2,64-3,3 

35 2,22-2,32 

2,26-2,57 

2,54-2,87 

1,75-2,21 

Sumber: Putnam (1991), Dewi (2007), Deyusma (2004), Suprayitno (2006), 

Puspitasari (2006) dalam Widianingsih 2008 

Hati merupakan organ dengan berbagai fungsi dalam proses metabolisme zat 

pakan. Fungsi hati yaitu metabolisme zat dari protein, lemak, sekresi empedu, dan 

ekskresi senyawa metabolit yang sudah tidak berguna bagi tubuh (Amrullah, 2004). 

Sekresi getah empedu dari hati dapat membantu mengabsorpsi lemak (Yuwanta, 

2004). Selain itu, senyawa beracun dapat mengalami proses detoksifikasi dalam hati 

untuk membuang racun serta sisa hasil metabolisme tubuh. Hati juga berperan dalam 

tempat menyimpan energi melalui perombakan glukosa menjadi glikogen dengan 

bantuan hormon insulin yang kemudian disimpan didalam hati dan otot. Gangguan 

yang dapat terjadi pada organ hati antara lain pembesaran hati, warna menjadi pucat 

ataupun adanya bintik-bintik putih (Wahyurinaningsih, 2001).  

2.4.2. Pankreas 

Pankreas merupakan suatu kelenjar yang berfungsi sebagai kelenjar endokrin 

maupun sebagai kelenjar eksokrin. Sebagai kelenjar endokrin, pankreas 

mensekresikan hormon insulin dan glukagon. Sementara sebagai kelenjar eksokrin, 

pankreas mensekresikan cairan yang diperlukan bagi proses pencernaan di dalam 

usus halus (Suprijatna dkk., 2005). 
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Pankreas mempunyai fungsi penting dalam pencernaan unggas seperti halnya 

pada spesies lainnya. Pankreas menghasilkan getah yang mengandung enzim 

amilolitik, lipolitik dan proteolitik yang memiliki fungsi masing-masing untuk 

menghidrolisa pati, lemak, proteosa dan pepton (Anggorodi, 1985 dalam Hapsari 

2010). Salah satu peranan terpenting dari hati dalam pencernaan adalah menghasilkan 

cairan empedu yang disalurkan kedalam duodenum melalui dua  buah saluran. Cairan 

tersebut tersimpan di dalam kantung empedu yang terletak di lobus kanan hati 

(Akoso, 1998 dalam Darmawan, 2008). 

Organ ini adalah sebuah kelenjar yang mensekresikan cairan yang kemudian 

masuk ke duodenum melewati saluran pankreas dimana lima enzimnya yaitu lipase, 

amilase, tripsin, nuklease, dan peptidase membantu pencernaan pati, lemak, dan 

protein. Cairan ini menetralisir kondisi asam asal lambung kelenjar (Amrullah, 2004). 

Fungsi utama pankreas yaitu menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon 

penting seperti insulin dalam metabolisme gula. Berdasarkan hasil penelitian 

Merryana (2003), persentase bobot pankreas ayam broiler umur enam minggu 

0,19sampaidengan0,27persen bobot hidup. Bobot persentase pankreas ayam berkisar 

antara 0,22persen sampai dengan 0,24 persen (Widianingsih, 2008). 

Pankreas mensekresikan getah pankreas yang berfungsi dalam pencernaan pati, 

lemak, dan protein. Disamping mensekresikan getah pankreas juga mensekresikan 

insulin. Pankreas mempunyai dua fungsi yang semuanya berhubungan dengan 

penggunaan energy ransum, yaitu eksokrin dan endokrin. Eksokrin berfungsi 

mensuplai enzim yang mencerna karbohidrat, protein, dan lemak ke dalam usus 
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halus, sedangkan endokrin berfungsi menggunakan dan mengatu rnutrien berupa 

energy untuk diserap dalam tubuh dalam proses dasar pencernaan (Yuwanta, 2004). 

Pankreas mensekresikan enzim amilase, tripsin, dan lipase yang di bawah 

ke duodenum untuk menerima karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas terletak di 

antara lipatan duodenum (Rahayu et al., 2011). 

2.4.3. UsusHalus 

Menurut Suprijatna. dkk. (2008), usus halus merupakan organ utama tempat 

berlangsungnya pencernaan dan absorbsi produk 15 pencernaan. Berbagai enzim 

yang masuk ke dalam saluran ini berfungsi mempercepat dan mengefisiensikan 

pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak untuk mempermudah proses absorbsi. 

Pada ayam dewasa, panjang usus halus sekitar 62 inci atau 1,5 meter. Secara 

anatomis, usus halus dibagi menjadi 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, ileum. 

Segmen yang pertama, duodenum, bermula dari ujung distal gizzard. Bagian ini 

berbentuk kelokan, disebut duodenal loop. Pancreas menempel pada kelokan ini. 

Pankreas mensekresikan pancreatic juice yang mengandung enzim amylase, lipase, 

dan tripsin. Jeujenum dan ileum merupakan segmen yang sulit dibedakan pada 

saluran pencernaan ayam. Beberapa ahli menyebutkan kedua segmen ini sebagai usus 

halus bagian bawah. Sepanjang permukaan lumen usus halus terdapat banyak vili. 

Setiap vilus mengandung pembuluh limfa yang disebut lacteal dan pembuluh kapiler. 

Pada permukaan vili terdapat banyak mikrovili yang berfungsi melakukan absorbsi 

hasil pencernaan. 
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Usus halus pada ternak merupakan organ penting dalam pencernaan yang 

berfungsi untuk mengabsorbsi nutrisi bahan pakan (Gillespie, 2004). Usus halus 

terdiri dari tiga bagian yang tidak terpisah secara jelas yaitu duodenum, jejenum dan 

ileum (Amrullah, 2003). Duodenum merupakan bagian pertama dari usus halus yang 

letaknya sangat dekat dengan dinding tubuh dan terikat pada mesentri yang pendek 

yaitu mesoduodenum. Jejenum dengan mudah dapat dipisahkan dengan duodenum 

yang letaknya kira-kira bermula pada posisi ketika mesentri mulai terlihat memanjang 

(pada duodenum mesentrinya pendek). Jejenum dan ileum letaknya bersambungan 

dan tidak ada batas yang jelas diantaranya. Bagian terakhir dari usus halus adalah 

ileum yang bersambungan dengan usus besar (Retnoadiati, 2001).  

Bagian-bagian dari usus halus tersebut dapat dilihat pada gambar 1. Sturkie 

(1976) menyatakan bahwa bobot duodenum 4,03 gram, jejunum 6,3 gram dan ileum 

4,5 gram. Di dalam usus penyerapan (ileum) terdapat banyak lipatan atau lekukan 

yang disebut jonjot-jonjot usus (vili). Vili berfungsi memperluas permukaan 

penyerapan, sehingga makanan dapat terserap sempurna (Wikipedia 2007). Struktur 

vili usus halus dipengaruhi oleh jenis ransum yang berbeda (Gillespie, 2004). 

Menurut Ressang (1984), fungsi usus halus dipengaruhi oleh fungsi lambung, 

gangguan fungsi hati dan pankreas, sakit, stres dan kesalahan susunan bahan 

makanan. Panjang usus halus sekitar 1,5 meter pada ayam dewasa, terdiri dari tiga 

bagian yaitu duodenum, jejunum dan ileum. Panjang usus halus bervariasi sesuai 

dengan ukuran tubuh, tipe makanan dan faktor lainnya. 
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Tabel 2.5. Panjang Relatif Usus Halus Ayam Broiler  

Strain Panjang Umur (hari) Usus (cm/100 g) 

Cobb 

Cobb 

Hubbard 

35 

35 

42 

17,13-19,80 

20,47-25,27 

14,07-20,10 

Sumber: Puspitasari (2006), Suprayitno(2006), Syukron (2006) dalam Widianingsih, 

2008 

Amrullah (2003) menyatakan bahwa ukuran panjang, tebal dan bobot saluran 

pencernaan unggas bukan besaran yang statis. Perubahan dapat terjadi selama proses 

perkembangan karena dipengaruhi oleh jenis ransum yang diberikan. Ransum yang 

banyak mengandung serat akan menimbulkan perubahan ukuran saluran pencernaan 

sehingga menjadi lebih berat, lebih panjang dan lebih tebal. Unggas yang diberi 

ransum berserat kasar tinggi cenderung memiliki saluran pencernaan yang lebih besar 

dan panjang (Simamora, 2001). Wulandari(2013), menyatakan bahwa peningkatan 

kadar serat kasar dalam ransum cenderung akan memperpanjang usus. Semakin tinggi 

serat kasar dalam ransum, maka laju pencernaan dan penyerapan zat makanan akan 

semakin lambat. Untuk memaksimalkan penyerapan zat makanan tersebut, maka 

daerah penyerapan akan diperluas atau diperpanjang. Semakin tinggi kandungan serat 

kasar dalam suatu bahan makanan maka semakin rendah daya cerna bahan makanan 

tersebut. 
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2.5. Hipotesis  

Adapun hipotesis yang diperoleh untuk penelitian ini adalah: 

1. Berbagai pakan tambahan berpengaruh terhadap berathatiayamkampung Super. 

2. Berbagai pakan tambahan berpengaruh terhadap beratpankreasayamkampung 

Super. 

3. Berbagaipakantamabahanberpengaruhterhadapberatusushalusayamkampung 

Super. 

 


