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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1. Ayam Kampung Super 

Daging ayam merupakan salah satu daging yang memegang peranan 

cukup penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Ayam broiler 

merupakan salah satu ternak penghasil daging yang cukup potensial untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat asal protein hewani (Mangisah, 2003). 

Menurut Salim (2013) ayam kampung umumnya mencapai bobot potong 

(1,0 sampai dengan 1,3 kg/ekor) dengan masa pemeliharaan 3 bulan intensif. 

Faktor pemeliharaan dan pemberian pakan sangat menentukan percepatan bobot 

yang di capai. Namun yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah 

penggunaan bibit yang berkualitas, yaitu secara genetik memiliki produktivitas 

tinggi. Sehubungan dengan itu para peternak sering melakukan persilangan antara 

jenis ayam kampung yang memiliki sifat pertumbuhan yang cepat dan postur yang 

tinggi, seperti ayam pelung dengan ayam kampung yang memiliki produktivitas 

tinggi dan juga ayam kampung pejantan yang memiliki postur besar dengan ayam 

ras petelur betina yang sering disebut dengan ayam kampung super.  

Ayam kampung super merupakan jenis unggas yang saat ini semakin 

popular dan digemari peternak karena pertumbuhannya cepat sehingga cocok 

untuk di budidayakan secara intensif. Keberadaan ayam kampung super 

diharapkan mampu meningkatkan pasokan daging ayam kampung ditanah air. 

Ayam kampung super bertubuh besar mirip ayam negeri. Dalam usia 2 bulan bisa 

mencapai 1,5 kg. umur 45 sampai dengan 75 hari sudah siap dikonsumsi. Hal ini 
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jauh berbeda dengan ayam kampung asli yang umumnya baru dapat dipanen 

setelah 3 sampai dengan 6 bulan (Rachmadan, 2012). 

 

1.2. Temulawak 

Temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb.) merupakan salah satu tanaman 

obat yang banyak digunakan sebagai bahan baku dalam industri jamu dan farmasi. 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan menemukan bahwa di dalam temulawak 

terdapat senyawa kurkuminoid yang diketahui mempunyai aktivitas antioksidan 

(Nurcholis, 2012).  

Temulawak (Curcuma xanthoriza Roxb) merupakan salah satu tanaman 

rempah kekayaan bumi Indonesia yang telah tersohor manfaat dan khasiatnya 

sejak dahulu kala. Temulawak atau Curcumajavanica dipercaya sebagai 

tumbuhan asli Indonesia, kemudian tumbuhan ini menyebar ke beberapa Negara, 

seperti Malaysia, Cina bagian selatan,Thailand, Birma, India dan Fillipina 

(Ramdja dkk., 2009). Khasiat atau manfaat dari temulawak antara lain sebagai 

analgesik, anthelmintik, anti bakteri, anti jamur, antidiabetik dengan merubah 

jumlah dan komposisi fecal bile acids, antihepatotoksik, antiinflamasi, 

antioksidan, antitumor, penekan syaraf pusat, diuretika, hipolipidemik, 

hipotermik, insektisida dan imunomodulator (Liang., 1986 & Yamazaki., 1987). 

Temulawak memiliki kandungan minyak atsiri, kurkumin dan xanthorizol 

yang mamou menekan jamur, meningkatkan nafsu makan dan dapat 

meningkatkan performan ternak. Minyak atsiri dan kurkumoid dalam temulawak 

dapat membantu pencernaan dan merangsang sistem saraf dan berkasiat sebagai 

stomatik atau memperkuat pencernaan serta menambah nafsu makan. Salah satu 
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sifat kurkuminoid sebagai anti bakteri dan minyak atsiri yang bersifat sebagai 

antiseptik dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan meningkatkan 

nafsu makan pada ayam, dimana nantinya dapat mempengaruhi tingkat kecernaan 

bahan organik dan serat kasar pada ayam kampung super (Kaselung, 2014). 

Temulawak memiliki kandungan utama yaitu berupa kurkuminoid dan 

minyak atsiri. Kandungan kurkuminoid pada temulawak sebesar 1,6 – 2,22 %, 

sedangkan kandungan minyak astiri pada temulawak sebesar 1,5 – 3,50 %  

(Kaselung, 2014). Kurkuminoid adalah komponen pemberi warna kuning pada 

rimpang temulawak, dimana terdiri atas dua jenis senyawa yaitu kurkumin dan 

desmetoksikurkumin yang berkhasiat untuk menetralkan racun, menghilangkan 

rasa nyeri sendi, meningkatkan sekresi empedu, menurunkan kadar kolesterol dan 

trigeliserida darah, anti bakteri, dapat mencegah terjadinya perlemakan dalam sel-

sel hati serta sebagai anti oksidan penangkal senyawa-senyawa radikal bebas yang 

berbahaya (Hjorth dkk., 1992). Minyak atsiri dalam temulawak adalah cairan 

berwarna kuning atau jingga yang mempunyai rasa yang tajam dengan bau khas 

aromatik. Minyak atsiri terdiri atas 32 komponen (senyawa turunan monoterpene 

dan seskuiterpen) yang berfungsi untuk meningkatkan produksi getah empedu dan 

bersifat anti inflamatori serta bersifat antiseptic (Sharma, 1976).  

 

1.3. Bahan Organik 

Kecernaan bahan organik erat kaitannya dengan bahan kering, karena 

sebagian besar koponen bahan kering adalah bahan orgaik. Kecernaan bahan 

kering berbanding lurus dengan kecernaan bahan organik. Kecernaan bahan 

organik dalam ransum ayam broiler berkisar antara 76,93% sampai dengan 
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78,20%. Kecernaan bahan organik juga dapat dipengaruhi oleh kecernaan kering. 

Hal ini disebabkan bahan organic merupakan komponen dari bahan kering 

(Sugiarto, 2013). 

Kecernaan bahan organik menggambarkan ketersedian nutrien dari pakan. 

Kecernaan bahan organik dalam saluran pencernaan ternakmeliputi kecernaan zat-

zat makananberupa komponen bahan organik seperti karbohidrat, protein, lemak 

dan vitamin. Bahan-bahan organik yang terdapat dalam pakan tersedia dalam 

bentuk tidak larut, oleh karena itu diperlukan adanya proses pemecahan zat-zat 

tersebut menjadi zat-zat yang mudah larut (Suardin, 2014). 

 

1.4. Serat Kasar 

Serat kasar terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang sebagian 

besar tidak dapat dicerna unggas. Serat kasar dapat membantu gerak peristaltic 

khusus, mencegah penggumpalan ransum dan mempercepat laju digesta. Kadar 

serat kasar yang terlalu tinggi mengakibatkan pencernaan nutrient akan semakin 

lama dan nilai produktivitasnya semakin rendah. Ransum yang tinggi kandungan 

serat kasarnya menghasilkan konsumsi yang rendah. Pencernaan serat kasar di 

ungags terjadi pada sekum dengan bantuan mikroorganisme yang menyebabkan 

ungags tidak memiliki enzim selulosa yang dapat memeceah serat kasar. 

Pencernaan serat kasar yang terjadi di sekum mencapai 20 sampai dengan 30 

persen (Prawitasari dkk., 2012). 
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2.5. Hipotesis 

Hipotesa pada penelitian ini adalah : 

1. Pemberian temulawak berpengaruh terhadap tingkat kecernaan bahan organik 

pada ayam kampung super. 

2. Pemberian temulawak berpengaruh terhadap tingkat kecernaan serat kasar 

pada ayam kampung super. 

 

 


