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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Ayam Kampung Super 

Ayam kampung merupakan salah satu kekayaan sumber genetik ternak 

lokal Indonesia sehingga disebut juga sebagai ayam asli (native chicken). 

Domestikasi ayam kampung dimulai sejak jaman dahulu yaitu pada saat hubungan 

antara ayam tersebut dan masyarakat sangat erat, yang diperlihatkan dengan 

kepemilikan ayam kampung pada setiap keluarga, terutama di daerah pedesaan. 

Ayam kampung lebih mudah dipelihara dan tahan terhadap penyakit 

dibandingkan dengan ayam ras luar negeri karena kemampuan beradaptasi baik 

dengan lingkungan tropis pedesaan (Widihastuti, 2012). 

Ayam kampung super merupakan hasil persilangan terbaru antara ayam 

jawa atau kampung dengan ayam arab yang melibatkan teknologi persilangan 

ternak sehingga didapatkan pertumbuhan yang cepat dan memiliki karakteristik 

daging dan bentuk ayam kampung. Ayam kampung super memiliki kandungan 

gizi yang tinggi dan rasanya lezat. Ayam kampung super memiliki kandungan 

protein tinggi, digunakan sebagai penguat stamina tubuh, obat hati/liver (Haryono 

dkk., 2015). 

 Ayam kampung super memiliki pertumbuhan yang pesat dibandingkan 

dengan ayam kampung biasa. Ayam kampung super sudah dapat dikonsumsi pada 

umur 45 sampai dengan 75 hari dan dapat mencapai bobot badan 1,5 kilogram 

pada umur 60 hari sedangkan ayam kampung biasa baru dapat dipanen pada umur 

180 hari. Ayam kampung super memiliki perilaku yang sama dengan ayam 
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kampung biasa, yaitu lincah, berkokok, suka bertengger,  tahan terhadap penyakit, 

dan pada umur 6 bulan sampai 1,5 tahun produktifitasnya mencapai 80 persen 

perhari dari jumlah total ayam betina dan setelah 1,5 tahun produktifitasnya akan 

menurun lebih dari 50 persen, sehingga ayam kampung super lebih unggul 

dibandingan dengan ayam kampung biasa (Rusmana dkk., 2007).  

 

2.2. Organ Pencernaan Ayam Kampung Super 

 

 Produktivitas yang optimal dapat didukung dengan kondisi pencernaan 

yang sehat pada tubuh ayam. Pencernaan ayam kampung super dimulai dari 

kerongkongan, tembolok, proventrikulus, gizzard, usus halus (duodenum, 

jejenum, ileum), seka, usus besar, dan kloaka. Menurut Suprijatna dkk. (2008) 

hati merupakan sistem pencernaan tambahan pada ayam. 

 Menurut Grist (2006), hati terdiri dari 2 lobus, lobus pada sebelah kanan 

lebih besar dari pada lobus sebelah kiri dan terdapat gall bledder yang 

memproduksi empedu. Hati memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu: 

1. Memproduksi dan menskresi empedu, sedikit larutan asam yang berisi dua 

garam empedu bilirubin dan biliverdin serta enzim amilase. 

2. Filtrasi 

3. Sintesis kimia 

4. Termoregulasi 

 Hati mensekresikan getah empedu yang disalurkan kedalam getah 

empedu. Getah empedu memiliki fungsi menetralkan asam lambung (HCL) dan 

membentuk sabun terlarut dengan asam lemak bebas yang akan membantu 

absorbsi dan translokasi asam lemak. Getah empedu memiliki kandungan yang 
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berperan penting yaitu asam tarokholik dan glikokholik. Fungsi dari asam empedu 

yaitu membantu digesti lemak dengan membentuk emulsi, mengaktifkan lipase 

pankreas, membantu penyerapan asam lemak, kolesterol dan vitamin yang larut 

dalam lemak, stimulasi aliran getah empedu dari hati dan menangkap kolesterol 

dalam getah empedu. Pankreas memiliki fungsi dalam mencerna pati, lemak dan 

protein dengan mengeluarkan getah pankreas dan juga menskresikan insulin. 

Pankreas mempunyai fungsi yang berhubungan dengan penggunaan energi 

ransum, yaitu endokrim dan eksokrin. Eksokrin berfungsi mensuplai enzim yang 

mencerna karbohidrat, protein dan lemak ke dalam usus halus, sedangkan 

endokrin berfungsi menggunakan dan mengatur nutrien berupa energi untuk 

diserap dalam tubuh dalam proses dasar pencernaan (Yuwanta, 2000). 

 Proventrikulus merupakan pelebaran saluran esofagus yang utama yang 

menyambungkan dengan gizzard dan biasa disebut dengan perut sebenarnya. 

Fungsi dari profentrikulus yaitu mensekresikan cairan lambung yaitu pepsin dan 

hydrochloric acid (Bell dan Weaver, 2002). Proses terjadinya pemecahan protein 

kompleks makanan menjadi yang lebih sederhana diimulai dari proventrikulus 

dengan bantuan pepsin. 

 Proses pencernaan pada proventrikulus yaitu pencampuran makanan 

dengan getah lambung (HCL, pepsin) selanjutnya makanan menuju gizzard. 

Dalam gizzard adanya grit mampu meningkatkan kecernaan biji-bijian sampai 

dengan 10 persen. Asam lambung menyebabkan cairan dalam lambung bersifat 

asam dengan pH antara 1,0 sampai 2,0 sehingga pencernaan protein oleh bantuan 

enzim pepsin secara hidrolisis berjalan baik. Makanan yang masuk disimpan 
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sementara waktu pada tembolok untuk dilunakan sebelum masuk ke proventikulus 

atau empedal. Pada empeda terjadi proses penghancuran dan penggilingan pakan 

secara kasar dengan bantuan grit yang ditimbun unggas sejak menetas kemudian 

makanan akan dibawa ke duodenum yang memiliki letak sejajar dengan pankreas. 

Pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim amilolitik, 

lipolitik dan proteolitik yang berfungsi untuk menghidrolisis pati, lemak, pentosa 

dan pepton bersamaan dengan hal tersebut empedu hati yang mengandung amilase 

juga memasuki duodenum. Bahan makanan menuju usus halus yang dindingnya 

mengeluarkan getah usus yang mengandung erepsin dan beberapa enzim pemecah 

gula sehingga dapat di asimilasi oleh tubuh. Penyerapan nutrisi dilakukan melalui 

usus halus. Hasil buangan berbentuk cair mengalir melalui kloaka dan dikeluarkan 

bersamaan dengan feses ( Yasin, 2010). 

 

2.3. Feed Additive 

 

 Menurut Wahju (2004), yang mendefenisikan pakan tambahan sebagai 

obat, bahan kimia yang ditambahkan dalam ransum hewan dalam jumlah atau 

konsentrasi kecil untuk memperbaiki performa atau produksi. Pakan tambahan 

dipakai untuk memperbaiki daya cerna, efisiensi pakan, produktivitas, laju 

pertumbuhan, absorsi dan transportasi zat-zat makanan untuk memperbaiki nilai 

gizi ransum dan menurunkan biaya pakan produksi. 

 Fathul dkk. (2013) menyatakan bahwa manfaat pemberian pakan aditif 

atau suplemen dari segi fisiologis adalah: 

1. Ternak terhindar dari defisiensi vitamin (avitaminosis) dan defisiensi mineral, 

yang kemungkinan berupa kelumpuhan, ototkejang, milk fever (paresis 
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puerperalis), pertumbuhan jaringan epitel yang kurang baik dan mudah 

terkena infeksi. 

2. Ternak terhindar malnutrisi misalkan kekurusan pada musim kemarau yang 

panjang karena kualitas ransum menurun. 

3. Mempertahankan produksi baik secara kualitas maupun kuantitas. 

 

2.4. Temulawak 

 

 Menurut Anggoro dkk. (2015), klasifikasi temulawak secara lengkap 

adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Superdivisio : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Liliopsida  

Sub–kelas : Commelinidae 

Ordo  : Zingiberales 

Famili  : Zingiberaceae 

Genus  : Curcuma 

Spesies  : Curcuma xanthorrhiza Roxb 

 Temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb.) merupakan salah satu 

tumbuhan obat famili Zingiberaceae yang banyak tumbuh di Indonesia. 

Temulawak termasuk ke dalam famili Zingiberaceae (suku jahe – jahean) dan 

merupakan tanaman yang tumbuh merumpun. Tanaman ini tumbuh liar di hutan 
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di bawah naungan pohon jati pada beberapa pulau di Indonesia, antara lain Jawa, 

Maluku dan Kalimantan (Prana, 2008).  

 Menurut Laili (2013), kandungan kimia rimpang temulawak dapat 

dibedakan atas beberapa komponen, yaitu pati yang merupakan kandungan 

terbesardalam temulawak, jumlahnya bervariasi antara 48 sampai 54 persen 

tergantung dari ketinggian tempat tumbuh. Kandungan kurkuminoid dalam 

temulawak sebesar 1 sampai 2 persen. Kurkuminoid berkhasiat menetralkan 

racun, menghilangkan rasa nyeri sendi, meningkatkan sekresi empedu, 

menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida darah, antibakteri, mencegah 

terjadinya perlemakan dalam sel-sel hati dan sebagai antioksidan penangkal 

senyawa-senyawa radikal bebas yang berbahaya. Kandungan minyak atsiri pada 

rimpang temulawak sebesar 3 sampai 12 persen. Minyak atsiri temulawak terdiri 

atas 32 komponen yang secara umum bersifat meningkatkan produksi getah 

empedu dan mampu menekan pembengkakan jaringan. 

 Kandungan minyak atsiri pada temulawak sebesar 4,6 sampai 11 persen 

berkhasiat dalam meningkatkan produksi sekresi empedu, menurunkan kadar 

kolesterol dan mengaktifkan enzim pemecah lemak. fraksi kurkuminoid yang 

terkandung dalam tepung temulawak sebesar 3,16 persen. Kurkuminoid dalam 

temulawak terdiri dari jenis kurkuminoid dan desmetoksikurkumin. Kurkuminoid 

mempunyai warna kuning, berbentuk serbuk, tidak bersifat toksik, serta larut 

dalam aseton, alkohol, asam asetat, dan alkali hidroksida (Purseglove dkk., 1981).  

 Aziz (2005), menjelaskan bahwa kurkumin dan minyak atsiri secara fisik 

dan kimia mempunyai potensi sebagai feed additivepada pakan ternak untuk 
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tujuan meningkatkan produktifitas, kualitas produk dan kesehatan karena dapat 

meningkatkan kerja organ pencernaan, merangsang dinding kantong 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. Lemak Abdominal 

 

 Lemak abdominal adalah lapisan lemak yang terdapat disekitar gizzard 

dan lapisan antara otot abdominal dan usus (Salam dkk., 2013). Salah satu tempat 

penyimpanan lemak adalah rongga perut (abdomen) dimana jaringan adiposa 

berperan dalam proses penyimpanan lemak tersebut. Lemak abdominal adalah 

lemak yang berada di sekeliling gizzard, organ reproduksi, otot abdominal, usus 

dan sekitar kloaka (Piliang dan Djojosoebagio, 2002). 

 Pengukuran lemak abdominal dapat digunakan sebagai indikator dari total 

lemak tubuh. Bobot lemak abdominal cenderung meningkat seiring dengan 

pertambahan umur. Pada periode ternak awal, lemak yang disimpan dalam tubuh 

jumlahnya sedikit, namun pada pertumbuhan akhir proses pertumbuhan lemak 

akan berlangsung cepat dan lemak akan disimpan dibawah kulit, di sekitar organ 

dalam, antara lain empedal, usus dan otot. Penimbunan lemak abdominal didalam 

rongga perut akan berpengaruh terhadap bobot karkas (Salam dkk., 2013). 

 Pembentukan lemak tubuh pada ayam terjadi karena adanya kelebihan 

energi yang dikonsumsi. Energi yang digunakan tubuh umumnya berasal dari 

karbohidrat dan cadangan lemak. Sumber karbohidrat dalam tubuh mampu 
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memproduksi lemak tubuh yang disimpan di sekeliling jeroan dan di bawah kulit 

(Setiawan dan Sujana, 2009). 

 

2.6. Hipotesis 

 

1. Diduga penambahan temulawak sebagai campuran jamu dalam pakan dapat 

berpengaruh nyata terhadap berat lemak abdominal. 

2. Diduga penambahan temulawak sebagai campuran jamu dalam pakan dapat 

berpengaruh nyata terhadap persentase lemak abdominal. 

 


