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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ayam Kampung  

 Unggas penghasil daging di Indonesia yaitu ayam broiler dan ayam kampung. 

Sebelum ayam ras masuk ke Indonesia, ayam kampung menjadi sumber utama 

penghasil daging unggas untuk masyarakat. Tingginya permintaan daging ayam 

kampung dapat mengakibatkan perternak banyak melakukan persilangan, diantaranya 

ayam kampung dengan ayam petelur (ras) yang hasilnya biasa disebut ayam kampung 

super. Ayam kampung super dapat dipanen selama 2 bulan (Fatma dkk., 2016).  

 Ayam Jawa Super atau Ayam Silangan merupakan ayam yang dihasilkan dari 

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 kampung ini sangat cerah, hanya dengan proses budidaya dua 

bulan, bisa mencapai bobot badan 1 kg. Persaingan relatif tidak ada, untuk saat ini, 

selain pelakunya masih sedikit, pasarnya juga masih terus tumbuh (Milosevic, 2009).  

Ayam kampung dikenal sebagai jenis unggas yang mempunyai sifat dwi 

fungsi, yaitu sebagai ayam petelur dan ayam potong. Ayam kampung umumnya 

memiliki keunggulan dalam hal resistensi terhadap penyakit, resistensi terhadap 

panas serta memiliki kualitas daging dan telur yang lebih baik dibandingkan dengan 
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ayam ras. Penampilan ayam kampung sampai saat ini masih sangat beragam, begitu 

pula dengan sifat genetiknya. Warna bulu, ukuran tubuh dan kemampuan 

produksinya tidak sama merupakan cermin keragaman genetik ayam kampung 

(Subekti dan Arlina, 2011).     

Sebagian besar ayam kampung yang terdapat di Indonesia mempunyai bentuk 

tubuh yang kompak dengan pertumbuhan badan relatif bagus, pertumbuhan bulunya 

sempurna dan variasi warnanya juga cukup banyak. Ragam warna ayam kampung 

mulai dari hitam, putih, kekunungan, kecoklatanm merah tua dan kombinasi dari 

warna-warna tersebut (Wibowo dkk., 1998).  

Anak ayam yang dipelihara secara intensif yang baik akan tumbuh sampai 

umur 4 minggu mencapai bobot badan (BB) 100 sampai dengan 200 g, lingkar dada 

(LD) 13 cm, panjang tubuh (PT) 11 cm dan tinggi normal (TN) 20 cm. Umur 8 

minggu mencapai bobot badan (BB) 300 sampai dengan 500 g, lingkar dada (LD) 17 

cm, panjang tubuh (PT) 27 cm dan tinggi normal (TN) 40 cm (Iskandar, 2006). 

Keunggulan ayam  kampung yaitu mempunyai produksi daging dengan rasa dan 

tekstur yang khas dan tahan terhadap beberapa jenis penyakit. Salah satu kelemahan 

dari ayam kampung adalah tingkat produktivitas dan pertumbuhannya yang cukup 

lama. Bila dibandingkan dengan ayam ras, maka ayam kampung mempunyai ukuran 

tubuh yang lebih kecil, ini menunjukkan kemampuan produksi daging yang lebih 

rendah pula (Rajab dan Papilaya, 2012).  

Ayam kampung merupakan salah satu sumber daging yang berpotensial 

sebagai sumber protein yang lengkap. Ayam kampung lebih unggul dari segi 
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ketahanan terhadap penyakit, kondisi lingkungan yang jelek, pemeliharaannya tidak 

membutuhkan persyaratan yang berat, pertumbuhan lambat, produksi telur dan 

daging rendah (Winarso, 2003).   

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 ini pada umumnya harganya lebih mahal jika 

dibandingkan dengan daging broiler, sedangkan bobotnya lebih rendah. Komposisi 

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

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

2.2 Ayam Kampung Super 

 Ayam kampung super merupakan ayam hasil persilangan antara pejantan 

kampung dengan betina ras petelur menghasilkan ayam dengan pertumbuhan lebih 

cepat dibandingkan ayam kampung (umur 60 hari atau 2 bulan bobotnya 0,85 kg 

sedangkan ayam kampung hanya 0,50 kg), tubuh dan karkasnya mirip ayam 

kampung, tekstur dagingnya sama dengan ayam kampung. Ayam kampung super 

merupakan hasil dari proses pemuliaan yang bertujuan untuk peningkatan produksi 

daging. Dalam jangka pendek metode persilangan dapat meningkatkan rata-rata bobot 

potong ayam (Biyatmoko, 2003). 

Ayam hasil persilangan memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan 

dengan ayam kampung pada pemeliharaan semi intensif. Ayam kampung super 

memiliki keunggulan antara lain pertumbuhannya yang cepat, angka kematian yang 
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rendah (sekitar lima persen), mudah beradaptasi dengan lingkungan serta pada uji 

karkas dan uji rasa menunjukkan bahwa tampilan karkasnya mirip dengan ayam 

kampung, pada umur 8 sampai dengan 10 minggu sudah mencapai bobot potong yang 

banyak diminati konsumen (Pramono, 2006).  

Karakteristik dari ayam kampung super adalah dapat diproduksi dalam jumlah 

banyak dengan bobot seragam, laju pertumbuhan lebih cepat daripada ayam 

kampung, memiliki tingkat kematian yang rendah, mudah beradaptasi dengan 

lingkunan serta memiliki citarasa yang tidak berbeda dengan ayam kampung. Umur 

panen ayam kampung super yaitu kurang lebih dua bulan (Fatimah dkk., 2014). 

Kelebihan ayam kampung super jika dibandingkan dengan ayam kampung 

adalah bobot badan yang lebih besar, nilai konversi pakan lebih rendah serta nilai 

mortalitas yang lebih rendah. Karakteristik dari ayam kampung super adalah dapat 

diproduksi dalam jumlah banyak dengan bobot seragam, laju pertumbuhan lebih 

cepat dari pada ayam kampung, memiliki tingkat kematian yang rendah, mudah 

beradaptasi dengan lingkungan serta memiliki citarasa yang tidak berbeda dengan 

ayam kampung. Umur panen ayam kampung super yaitu kurang lebih dua bulan 

(Munandar dan Pramono, 2014).  

2.3 Temulawak 

 Temulawak di Indonesia banyak ditanam di pulau Jawa, terutama di daerah 

Karawang, Garut, Cianjur dan Sukabumi. Pada tahun 2013 jumlah produksi 

temulawak terbesar berada di kota Cianjur dengan jumlah 93.867 kg dari jumlah 

produksi temulawak total di Indonesia sebesar 249.719 kg, sedangkan pada tahun 
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2014 jumlah produksi temulawak terbesar berada di daerah Sukabumi dengan jum-

lah 674.047 kg dari jumlah produksi temulawak total di Indonesia sebesar 1.176.798, 

sehingga jumlah produksi temulawak di Indonesia tahun ke tahun dapat dikatakan 

semakin meningkat (Badan Pusat Statistik, 2005). 

 Temulawak merupakan tanaman asli Indonesia dan termasuk salah satu jenis 

temu-temuan yang paling banyak digunakan sebagai bahan baku obat tradisional. 

Temulawak merupakan sumber bahan pangan, pewarna, bahan baku industri (seperti 

kosmetika), maupun dibuat makanan atau minuman segar. Temulawak telah 

dibudidayakan dan banyak ditanam di pekarangan atau tegalan, juga sering 

ditemukan tumbuh liar di hutan jati dan padang alang-alang. Tanaman ini lebih 

produktif padatempat terbuka yang terkena sinar matahari dan dapat tumbuh mulai 

dari dataran rendah sampai dataran tinggi (Dalimartha, 2007). 

 Temulawak termasuk tanaman berbatang basah. Tingginya dapat mencapai 

2,5 m. Bunganya berwarna Putih kemerah-merahan atau kuning. Panjang tangkai 

bunga 1,5 sampai dengan 3 cm. Kelompok bunga 3 sampai dengan 4 buah. Bunganya 

langsung keluar dari rimpang dan berwarna merah, kelopak hijau muda, sedangkan 

pangkal bunga bagian atas berwarna ungu (Hernani, 2001). 

 Temulawak merupakan terna tahunan (perennial) yang tumbuh berumpun, 

berbatang basah yang merupakan batang semu yang terdiri atas gabungan beberapa 

pangkal daun yang terpadu. Tinggi tumbuhan temulawak sekitar 2 m. daun berbentuk 

memanjang sampai lanset, panjang daun 50 sampai dengan 55 cm dan lebarnya 

sekitar 15 cm, warna daun hijau tua dengan garis coklat keunguan. Tiap tumbuhan 
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mempunyai 2 helai daun. Tumbuhan temulawak mempunyai ukuran rimpang yang 

besar dan bercabang-cabang. Rimpang induk berbentuk bulat atau bulat telur dan 

disampingnya terbentuk 3 sampai dengan 4 rimpang cabang yang memanjang. Warna 

kulit rimpang coklat kemerahan atau kuning tua, sedangkan warna daging rimpang 

kuning jingga atau jingga kecoklatan. Perbungaan lateral yang keluar dari 

rimpangnya, dalam rangkaian bentuk bulir dengan tangkai yang ramping. Bunga 

mempunyai daun pelindung yang banyak dan berukuran besar, berbentuk bulat telur 

sungsang yang warnanya beraneka ragam (Wijayakusuma, 2007). 

 Temulawak dapat tumbuh pada daerah dengan ketinggian 0 sampai dengan 

1.800 m dpl. Temulawak tumbuh baik pada jenis tanah latosol, andosol, regosol dan 

podsolik pada ketinggian 100 sampai dengan 1.500 mdpl dengan curah hujan 100 

sampai dengan 4.000 mm/tahun. Tumbuhan ini tumbuh liar di hutan maupun di 

pekarangan dan hidup subur pada tanah gembur. Temulawak termasuk jenis temu-

temuan yang berbunga terus-menerus. Bagian yang dipanen dan dipergunakan adalah 

rimpang yang beraroma tajam dengan daging rimpang berwarna jingga. Panen dapat 

dilakukan pada umur 7 sampai 12 bulan setelah tanaman atau keadaan daun telah 

menguning dan gugur (Fauzi, 2009). 

Rimpang temulawak mengandung zat warna kuning (Kurkumin), desmetoksi 

kurkumin, glukosa, kaliaum oksalat, ptotein, serat, pati, minyak atsiri yang terdiri dari 

d-kamfer, silko isoren, mirsen, p-toluil metil karbinol, falandren, borneol, tumerol, 

xanthorrhizol, sineol, isofuranogermakren, zingiberen, zingeberol, turmeron, 

artmeron, sabinen, germakron dan atlantone (Arifin, 2005). 
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 Temulawak mempunyai khasiat laktagoga, kolagoga, antiinflamasi, tonikum, 

dan diuretika. Minyak atsiri temulawak, juga berkhasiat fungistatik pada beberapa 

jenis jamur dan bakteriostatik pada mikroba Staphylococcus sp. dan Salmonella sp. 

(Dalimartha, 2007). Temulawak digunakan untuk mengobati hepatitis, radang hati, 

radang empedu, radang ginjal, batu empedu, kurang nafsu makan, diare, wasir, dan 

kolesterol tinggi. Ramuan temulawak yang dikonsumsi secara teratur bisa menjaga 

kesehatan organ hati. Penelitian ilmiah yang telah dilakukan berbagai universitas 

membuktikan bahwa tumbuhan temulawak juga berkhasiat sebagai anti stroke, agen 

antioksidan, penghambat osteoporosis, efek hipotermik, antiplasmodial, anti plak dan 

pertahanan gigi. 

 Kandungan zat yang terdapat pada rimpang temulawak terdiri atas pati, abu, 

serat, dan minyak atsiri. Komponen utama kandungan zat yang terdapat dalam 

rimpang temulawak adalah zat kuning yang disebut “kurkumin”, dan juga protein, 

pati, dan minyak atsiri. Kadar minyak atsiri rimpang temulawak antara 4,6 persen 

sampai dengan 11 persen, mempunyai rasa yang tajam dan bau khas aromatik. 

Berdasarkan penelitian Candra dkk. (2012) senyawa kimia yang dominan terdapat 

pada minyak atsiri temulawak adalah xanthorrizol dan β-curcumenen. 

 Ekstrak xanthorrizol mampu menghambat pertumbuhan bakteri Bacillus 

cereus, E. coli, Penicilium sp dan Rhizopus oryzae serta dapat juga menghambat 

Salmonella thypii. Ekstrak etanol rimpang temulawak mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri E. Coli, serta kandungan senyawa dalam temulawak putih dan 

kunyit mampu menghambat pertumbuhan S. aureus dan E. Coli (Hwang, 2006). 
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Xanthorrizol memiliki aktivitas anti bakteri jenis streptococcus, dimana hanya 

dengan dua mikro gram per mililiter xanthorrizol berhasil membasmi streptococcus 

mutans dalam satu menit. Senyawa komponen aktif ini, mampu mengikat protein 

mikrotubuli dalam sel kemudian merusak struktur spiddle mitosic dan menghentikan 

metafasa pembelahan sel bakteri sehingga akan membatasi pertumbuhan bakteri 

(Tilaar dkk., 2008). 

 Minyak atsiri dapat diperoleh melalui ekstraksi tumbuh – tumbuhan yakni 

diantaranya dapat diperoleh dari daun, bunga, akar, dan kulit kayu. Biasanya 

tumbuhan penghasil minyak atsiri tumbuh liar atau dibudidayakan dan biasanya 

tumbuhan itu berarti wangi. Minyak atsiri merupakan minyak yang mudah menguap 

pada suhu kamar tanpa mengalami dekomposisi, mempunyai rasa getir (pungent 

taste), beraroma wangi sesuai dengan aroma tumbuhan penghasilnya. Umumnya larut 

dalam pelarut organic dan tidak larut dalam air. Minyak atsiri itu berupa cairan jernih, 

tidak berwarna, tetapi selama penyimpanan akan mengental dan berwarna 

kekuningan atau  kecoklatan. Hal tersebut terjadi karena adanya pengaruh oksidasi 

dan resinifikasi (berubah menjadi dammar atau resin), untuk mencegah atau 

memperlambat proses oksidasi dan resinifikasi tersebut, minyak atsiri harus 

dilindungi dari pengaruh sinar matahari yang dapat merangsang terjadinya oksidasi 

dan oksigen udara yang akan mengoksidasi minyak atsiri (Koensoemardiyah, 2010). 

2.4 Komposisi Daging Ayam 

 Daging unggas tersusun atas komponen-komponen bahan pangan seperti 

protein, lemak, karbohidrat, vitamin, air, mineral. Kualitas daging juga dipengaruhi 
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oleh jumlah nutrisi pakan yang dikonsumsi. Peningkatan atau penurunan konsumsi 

pakan berhubungan dengan kualitas pakan yang tersedia, sehingga dapat 

mempengaruhi karakteristik atau kualitas daging. Pengaruh dari pakan yang berbeda 

komposisi atau kualitasnya juga berpengaruh terhadap kualitas daging dan ada faktor 

lain yang mempengaruhi kualitas daging seperti umur, spesies, bangsa, jenis kelamin, 

bahan aditif, berat potong atau berat karkas, laju pertumbuhan, tipe ternak, dan 

perlakuan sebelum dan setelah pemotongan. Faktor sesudah pemotongan atau 

penanganan pasca pemotongan yang dapat mempengaruhi komposisi kimia daging, 

antara lain adalah penyimpanan dan preservasi termasuk pelayuan, perlakuan 

prosesing dengan pendinginan, pembekuan, pengeringan, pemanasan atau 

pemasakan, dan aditif. Komposisi kimia daging ayam kampung terdiri dari kadar 

protein, kadar lemak, kadar abu, kadar air, dan kadar karbohidrat (Soeparno, 2001). 

 Kebutuhan gizi masyarakat akan terpenuhi apabila mengkonsumsi daging 

karena mengandung gizi dan nutrisi yang lengkap. Jumlah daging yang dikonsumsi 

dapat mengindikasi nilai kalori daging yang diperoleh tubuh. Kandungan gizi dan 

nutrisi pada daging dari ikan dan ternak secara relatif berbeda-beda. Dalam satu hari, 

kebutuhan gizi seorang dewasa dapat terpenuhi apabila mengkonsumsi daging 

setidaknya 100 gram daging (BSN, 2009). Komposisi kimia daging ayam per 100 

gram bahan menurut Direktorat Gizi Departemen Kesehatan Republik Indonesia 

(1996) dapat dilihat pada tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Komposisi Kimia Daging Ayam per 100 Gram Bahan  

Komposisi Jumlah 

Air (mg) 

Besi (mg) 

b.d.d. (%) 

Fosfor (mg) 

Kalori (kal) 

Kalsium (mg) 

Karbohidrat (g) 

Lemak (g) 

Protein (g) 

Vitamin B1 

Vitamin C (mg) 

55,9 

1,5 

58 

200 

302 

14 

0 

25,0 

18,2 

0,08 

0 

  (Sumber: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1996) 

 Menurut Bintoro. (2006) Komposisi kimia daging secara umum yaitu terdiri 

dari air sekitar 75 persen, protein 19 persen, lemak 2,5 persen, karbohidrat 1,2 persen 

substansi non-protein yang larut 2,3 persen, termasuk substansi nitrogenus 1,65 

persen dan substansi anorganik 0,65 persen, dan vitamin-vitamin yang larut dalam 

lemak dan dalam air, relatif sangat sedikit. Substansi nitrogenus pada daging meliputi 

asam-asam amino, peptida sederhana, kreatin, kreatin fosfat, kreatinin, sejumlah 

vitamin nukleosid, dan nukleotida termasuk Adenosina Trifospat (ATP). Substansi 

anorganik daging yaitu kalsium, magnesium, potasium, sodium, zat besi, fosfor, 

sulfur, seng dan klorin. 

 Komposisi daging ayam terdiri dari air 75 persen, protein 22,8 persen, lemak 

0,9 persen persen Abu 1,2 persen, dan kalori 105 per 100g. Komposisi kimia daging 

dada berbeda dengan komposisi kimia daging selain dada (non-dada). Daging ayam 

broiler umur 7 minggu lebih banyak mengandung air dan lemak, sedangkan 
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kandungan protein lebih rendah daripada daging ayam broiler umur 6 minggu 

(Pestariati, 2003).  

 Ayam kampung memiliki karakteristik daging dengan citarasa yang gurih 

dan lezat, tekstur daging lebih kuat, memiliki kandungan lemak yang rendah jika 

dibandingkan dengan ayam broiler serta memiliki warna daging yang eksotik 

(Nuroso, 2010). Ayam kampung persilangan umur 12 minggu dengan pemberian 

protein kasar ransum fase finisher 17 persen memiliki bobot badan sebesar 1.146,00 g 

(Iskandar, 2006). Ayam kampung umur 10 minggu dengan pemberian ransum protein 

kasar sebesar 16 persen dan energi metabolis 2.900 kkal/kg dapat mencapai bobot 

badan hingga 770,35 g (Kompiang dkk., 2001). 

2.5 Kadar Abu Daging Ayam Kampung 

 Abu merupakan suatu golongan zat mineral yang terdapat dalam bahan 

pangan atau jaringan hewan yang ditentukan dengan membakar zat organik kemudian 

menimbang sisanya. Abu yang didapat dari analisis proksimat merupakan bahan 

permulaan yang digunakan untuk determinasi mineral (Sirajuddin, 2011). 

 Kadar abu adalah zat anorganik dari 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 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). 
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 Mineral atau kadar abu suatu bahan pangan biasanya dapat ditentukan dengan 

pengabuan atau pembakaran yang merusak senyawa organik dan hanya tersisa 

mineral. Makanan yang berasal dari hewan biasanya mengandung kadar abu yang 

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

fosfor (Sudarmadji, 1997). 

 Proses pengabuan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pengabuan basah 

dengan menggunakan oksidator kuat dan pengabuan kering dengan menggunakan 

oven 550oC, menyebabkan kurangnya mineral yang volatil pada suhu tinggi (Tilman 

dkk., 1998). Mineral digolongkan dalam dua kelompok yaitu makro dan mikro. 

Unsur makro meliputi kalsium, phosphor, potassium, khlor, soda, sulfur dan 

magnesium. Unsur makro dibutuhkan ternak dalam jumlah relatif banyak. Unsur 

mikro meliputi Fe, Cu, I, Mn, Co, Zn dan Mo. Unsur mikro dibutuhkan oleh ternak 

dalam jumlah yang relatif sedikit (Williamson dan Payne, 1993). 

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, 2002). 

 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 
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banyaknya mineral yang tidak terbakar menjadi zat yang mudah menguap (Legowo 

dkk., 2005). 

 Daging ayam adalah bahan makanan yang mengandung gizi tinggi, memiliki 

rasa dan aroma 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, air95 persen dan abu 0,79 persen (Winarno, 2004).  

2.6 Kadar Protein Daging Ayam Kampung 

 Daging didefinisikan sebagai semua jaringan hewan dan semua produk hasil 

pengolahan jaringan-jaringan tersebut yang dapat dikonsumsi serta tidak 

menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Daging yang 

dikonsumsi dapat berasal dari sapi, kerbau, babi, kuda, domba, kambing, ikan, atau 

unggas. Protein adalah komponen bahan kering terbesar dari daging. Nilai nutrisi 

daging yang tinggi disebabkan karena daging mengandung asam-asam amino esensial 

yang lengkap dan seimbang (Setiowati dkk., 2011). 

 Protein merupakan zat nutrisi yang sangat penting, karena yang paling erat 

hubungannya dengan prose-proses kehidupan (Sediaoetama, 1991). Protein adalah 

senyawa organik kompleks yang mempunyai berat molekul tinggi. Selain itu protein 

mengandung karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, sulfur dan fosfor (Tillman dkk., 

1991). Protein adalah komponen bahan kering yang terbesar dari daging. Protein di 

dalam jaringan otot terdiri dari tiga macam bentuk yaitu miofibril, sarkoplasma dan 

tenunan pengikat. Protein daging ayam disebut berkualitas tinggi, karena mudah 

dicerna, mudah diserap dan mengandung asam-asam amino esensial yang lengkap 
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dalam jumlah yang besar dibandingkan dengan hewan lain di luar unggas (Muchtadi 

dan Sugiyono, 1992). 

Anggorodi (2005) menyatakan protein adalah esensial bagi kehidupan karena 

zat tersebut merupakan protoplasma aktif dalam semua sel hidup. Bahan yang paling 

banyak mengandung protein kasar adalah bungkil kedele, karenanya bungkil kedele 

mengandung asam amino paling tinggi. Susi. (2001) menyatakan bahwa bahan 

ekstrak tanpa nitrogen adalah kandungan zat makanan dikurangi persentase air, abu, 

protein kasar, lemak kasar dan serat kasar. Kadar Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen 

dihitung sebagai nutrisi sampingan dari protein. 

Protein merupakan bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian 

terbesar dalam tubuh setelah air yang mempunyai fungsi khas yang tidak dapat 

digantikan oleh zat gizi lainnya yaitu membangun serta memelihara sel-sel dan 

jaringan tubuh. Protein adalah sumber-sumber asam amino yang mengandung unsur-

unsur C,H,O dan N (tidak dimiliki oleh lemak dan karbohidrat). Protein berfungsi 

sebagai zat pembangun menggantikan sel-sel yang mati/aus, pertumbuhan dan 

pemeliharaan jaringan (Almatsier, 2003). 

Protein adalah zat organik yang memiliki kandungan karbon, hidrogen, 

nitrogen, oksigen, sulfur, dan fosfor. Protein merupakan zat organik yang sangat 

dibutuhkan oleh setiap organisme dan mikroorganisme dalam kelangsungan 

hidupnya. Protein berguna untuk metabolisme sel, pembentukan jaringan, dan lain-

lain (Muhsafaat dkk., 2015). 
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Protein dapat memerankan fungsi sebagai bahan struktural karena seperti 

halnya polimer lain, protein tersebut 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. Makromolekul ini 

yang mengendalikan jalur dan waktu metabolisme kompleks untuk menjaga 

kelangsungan hidup suatu organisme. Suatu sistem metabolisme akan terganggu 

apabila biokatalis yang berperan di dalamnya mengalami kerusakan (Hertadi, 2008). 

Protein merupakan senyawa organik kompleks yang mempunyai berat 

molekul tinggi. Protein merupakan komponen bahan kering yang terbesar dari 

daging. Protein daging ayam mempunyai kualitas tinggi, karena mudah dicerna, 

mudah diserap dan mengandung asam-asam amino esensial yang lengkap dalam 

jumlah yang besar dibandingkan dengan hewan lain di luar unggas. Umur 

berpengaruh pula terhadap presentase protein daging. Kadar protein daging adalah 

20,58 persen. Daging ayam kampung memiliki nilai gizi yang baik dan mengandung 

protein yang sangat tinggi yaitu 18,1 persen. Protein daging ayam kampung sebesar 

17,48 persen (Fara dan Tami 2012). 

Leeson dan Summers (1997), mengemukakan bahwa umur berpengaruh juga 

pada persentase protein daging. Menurut Santoso dan Tanaka. (2000) ayam broiler 

yang dipelihara pada umur 27 hari mempunyai protein daging sebesar 14,2 %, pada 

umur 42 hari sebesar 14 % dan pada umur 56 hari sebesar 13,9 %, dan menyimpulkan 

bahwa semakin bertambah umur ayam maka persentase protein dagingnya akan 
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berkurang. Coetzee dan Hoffman. (2002) menyebutkan bahwa penggunaan jenis 

asam lemak yang berbeda tidak mempengaruhi kadar protein daging. 

Mutu protein ditentukan dari perbandingan asam-asam amino yang 

terkandung dalam protein tersebut. Protein hewani menyediakan asam-asam amino 

esensial dalam jumlah yang lengkap sehingga disebut protein dengan mutu tinggi 

(Winarno, 1997). 

Metabolisme protein dimulai dengan adanya transkripsi mRNA dalam inti sel, 

kemudian mRNA masuk kedalam sitoplasma. Tahap kedua yaitu terjadi 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 (Martoharsosno, 2006). 

 Langkah pertama dalam sintesis protein adalah menyampaikan informasi dari 

DNA ke ribossom, untuk melakukan hal ini enzim-enzim seluler membuat salinan 

kopi gen sehingga dapat dibaca oleh ribosom. Salinan kopi gen ini yang biasanya 

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

langsung untuk sintesis protein di ribosom. Tahap ini disebut dengan tahap 

transkripsi. 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 
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disambungkan untuk membentuk rantai protein fungsional (tahap sintesis). Ribosom 

yang terdiri dari RNA dan protein dapat melakukan fungsi tersebut, jika rantai protein 

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

ribosom melepas yang protein baru tersebut kedalam sel (Yazid dan linda, 2006). 

 Metode Kjeldahl  merupakan metode yang sederhana untuk penetapan 

nitrogen 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 (Henni, 2015). 

 Menurut Gustiani. (2009) 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.  

 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. 

Setiap penambahan pakan yang diberikan akan memberi persentase protein yang 

berbeda karena kandungan pakan setiap peserntase berbeda, hal ini tentunya akan 

berpengaruh terhadap beberapa bagian lainnya (Lilik, 2013) 

Kadar protein pada analisa proksimat bahan pakan pada umunya mengacu 

pada istilah protein kasar. Protein kasar memiliki pengertian banyaknya kandungan 
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nitrogen (N) yang terkandung pada bahan tersebut dikali dengan 6,25. Definisi 

tersebut berdasarkan asumsi bahwa rata-rata kandungan N dalam bahan pakan adalah 

16 gram per 100 gram protein (NRC, 2001). Protein kasar terdiri dari protein dan 

nitrogen bukan protein (NPN) (Cherney, 2000). 

2.7  Hipotesis 

Adapun hipotesis yang diperoleh untuk penelitian ini adalah: 

1. Penambahan temulawak dalam pakan berpengaruh terhadap kadar abu daging

ayam kampung super.

2. Penambahan temulawak dalam pakan berpengaruh terhadap kadar protein

kasar daging ayam kampung super.


