
4 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Ayam kampung 

Darwana (2003) berpendapat bahwa ayam-ayam piara berasal dari lebih dari 

satu spesies ayam  hutan,  tetapi ayam hutan merah merupakan moyang sebagian 

besar ayam  piara yang ada sekarang.  Selanjutnya  Cahyono (1996)  menyatakan 

bahwa nenek moyang ayam adalah ayam hutan ( genus Gallus) yang terdiri dari 

Gallus gallus  atau  Gallus bankiva,  Gallus sonnerati,  Gallus lafayetti  dan  

Gallus varius. 

Selera konsumen terhadap ayam kampung sangat tinggi. Hal itu terlihat dari 

pertumbuhan populasi dan permintaan ayam kampung yang semakin meningkat 

dari tahun ke tahun (Bakrie dan Lawrance, 2008). Hal ini terlihat dari peningkatan 

produksi ayam kampung dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2001 sampai 

dengan 2005 terjadi peningkatan sebanyak 4,5 persen dan pada tahun 2005 sampai 

denagan 2009 konsumsi ayam kampung dari 1,49 juta ton meningkat menjadi 

1,52 juta ton (Aman, 2011).  

Kualitas karkas dan daging dipengaruhi oleh faktor sebelum dan setelah 

pemotongan. Faktor sebelum pemotongan yang dapat mempengaruhi kualitas 

daging antara lain adalah genetik, spesies, bangsa, tipe ternak, jenis kelamin, 

umur, pakan termasuk bahan ajektif dan stress. Faktor setelah pemotongan yang 

mempengaruhi kualitas daging antara lain meliputi metode pelayuan, stimulasi  
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listrik, metode pemasakan, pH karkas dan daging, bahan tambahan termasuk 

enzim pengempuk daging, hormon dan antibiotik (Nurhayati, 2008). 

2.2. Bahan Pakan Organik 

2.2.1. Jagung 

Jagung (Zea mays L.) merupakan salah satu komoditi pertanian yang 

termasuk kedalam tanaman biji-bijian keluarga rumput-rumputan (Graminae). 

Diklasifikasikan ke dalam divisi Angiospermae, Kelas Monocotyledoneae, Ordo 

Poales, Fimili Poaceae dan Denus Zea (Wikipedia, 2007) jagung merupakan 

salah satu sumber pangan dunia selain gandum dan padi. Jagung dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat, pakan ternak, dapat diambil 

minyaknya, serta dapat dijadikan sebagai bahan baku berbagai macam industri. 

Jagung yang telah direkayasa genetika juga dapat digunakan untuk bahan farmasi 

(Azra, 2012).  

Komponen kimia terbesar dalam jagung adalah  karbohidrat, yaitu sekitar 72 

persendari berat biji yang sebagian besar berupa pati, yang secara umum 

mengandung amilosa 25 sampai 30 persen dan amilopektin sekitar 70 sampa 75 

persen (Boyer dan Shannon, 2003). Biji jagung mengandung lipid yang terdiri 

dari triasilgliserol (TAGs) yaitu sekitar 3 persen,  fosfolipid, glikolipid, 

hidrokarbon, fitosterol (sterol dan estanol), asam lemak bebas, karotenoid 

(vitamin A), tocopherol (vitamin E), dan waxes.  

2.2.2. Bekatul 

Bekatul merupakan limbah hasil penggilingan padi dan sudah lama 

digunakan sebagai pakan unggas. Penggunaan pakan bekatul dalam unggas 
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terbatas. Kandungan nutrisi yang terdapat di bekatul yang berkualitas baik antara 

lain protein kasar 9 sampai 12 persen, pati 15 sampai 35 persen, lemak 8 

sampai12 persen, dan lemak kasar 8 sampai 11 persen (Prambudi, 2007) 

Bekatul mudah tengik dan memiliki ikatan asam lemak tidak jenuh. 

Terbatasnya penggunaan bekatul dalam pakan unggas selain dikarenakan 

kandungan serat kasar yang cukup tinggi, juga dikarenakan kandungan protein 

Kasar (PK) bekatul yang rendah dan adanya anti nutrisi yaitu phytat yang 

menyebabkan terbatasnya penggunaan P dan Ca dalam bekatul (Hardini, 2010). 

Asam phytat merupakan zat anti nutrisi yang mampu berikatan dengan protein 

dan meneral seperti Ca, P, Fe, Zn dan Mg. Asam phytat di bekatul sulit larut di air 

dan tahan panas, sebab itu bekatul sulit dicerna (Sobri, 2009) 

2.3. Bahan Pakan Komersial  

2.3.1. Bungkil Kedelai 

Bungkil kedelai adalah produk sampingan dari ekstraksi minyak dari kedelai 

utuh. Minyak dipindahkan dengan ekstraksi solven atau dengan proses expeller 

dimana kacang dipanaskan dan diperas. Protein yang mengalami proses 

pemanasan, bungkil yang diproses dengan expeller lebih tahan pada degradasi 

rumen daripada protein yang terkandung pada bungkil hasil ekstraksi solven. 

Bungkil kedelai mengandung protein dan energi dalam jumlah tinggi dan sebagai 

salah satu suplemen protein utama di Indonesia. Bahan pakan ini adalah pakan 

yang palatabel dan dapat digunakan sebagai sumber suplemen protein utama pada 

pakan sapi perah (Agus, 2008). 
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Bungkil kedelai mempunyai sumber protein yang cukup tinggi terutama 

untuk protein kasarnya, sehingga kurang baik jika diberikan terlalu banyak. 

Kedelai mentah mengandung beberapa penghambat tripsin. Penghambat tripsin 

ini (antitripsin) tidak tahan panas, sehingga bungkil kedelai yang mengalami 

proses pemanasan terlebih dahulu tidak menjadi masalah dalam penyusunan 

ransum untuk unggas. Kualitas bungkil kedelai ditentukan oleh cara pengolahan. 

Pemanasan yang terlalu lama dapat merusak kadar lisin. (Waldroup dkk, 2000) 

Bungkil kedelai merupakan bahan pakan sumber dwiguna, sebagai sumber 

protein dan sumber energi. Energi metabolisme bungkil kedelai mencapai 2.240 

Kkal/kg, lemak kasar yang terkandung dalam bungkil kedelai adalah sebesar 5,2 

persen dan serat kasarnya sebesar 7 persen (Agus, 2007). 

2.3.2. Tepung ikan 

Tepung ikan sebagi sumber protein hewani memiliki kedudukan penting 

yang sampai saat inimasih sulit digantikan kedudukan oleh bahan baku lain bila 

ditinjau dari kualitas maupun harganya. Kandungan protein asam amino esensial 

yang kompleks, diantaranya asam amino lisin dan metionin. Disamping itu juga 

mengandung mineral kalsium dan fosfor, serta vitamin B komplek, khususnya 

vitamin B12 (Purnamasari dkk, 2006). 

Tepung ikan secara umum dianggap sebagai sumber protein yang paling 

baik, karena tepung ikan memiliki asam amino esensial yang mirip dengan 

kebutuhan sebagian besar spesies bertulang belakang, dan ketersediaan nutrisi 

yang tinggi (Houlihan dkk, 2001). 
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Tepung ikan merupakan bahan pakan yang sangat baik sebagai sumber 

protein, lemak maupun mineral. Tepung ikan mengandung protein cukup tinggi 

yang tahan terhadap degradasi dalam rumen, dan mengandung lemak yang 

sebagian besar berupa asam lemak tak jenuh yang sangat penting untuk sistem 

hormon reproduksi. Kualitas tepung ikan juga sangat bervariasi tergantung pada 

beberapa faktor, terutama kualitas bahan baku dan proses pembuatannya 

(Abdullah dkk, 2007). 

Selain sebagai sumber protein, tepung ikan juga dapat digunakan sebagai 

sumber kalsium. Tepung ikan yang baik mempunyai kandungan protein kasar 58 

sampai 68 persen, air 5,5 sampai 8,5 persen, serta garam 0,5 sampai 3,0 persen. 

Kandungan protein atau asam amino tepung ikan dipengaruhi oleh bahan ikan 

yang digunakan serta pembuatannya. Pemanasan yang berlebihan menghasilkan 

tepung ikan yang berwarna coklat dan kadar protein atau asam aminonya 

cenderung menurun atau menjadi rusak (Sitompul, 2004). 

2.3.1 Meat Bone Meal (MBM)  

Meat Bone Meal (MBM) merupakan bahan pakan sumber protein yang 

berasal dari sisa-sisa proses produksi di Rumah Pemotongan Hewan (RPH), yaitu 

dari karkas yang tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi manusia, organ seperti 

hati dan paru-paru, bagian yang tidak dapat dimakanseperti tulang (Aminuddin, 

2002) 

Kandungan abu MBM yang normal yaitu 28 sampai 36 persen. Kandungan 

abu yang sangat tinggi menunjukkan bahwa MBM lebih banyak mengandung 

tulang. Kandungan asam amino MBM yaitu 5,9 persen arginin; 0,7 persen sistin; 
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14,1 persen glisin; 1,4 persen histidin; 2,6 persen isoleusin; 6,5 persen leusin; 5,0 

persen lisin; 1,4 persen metionin; 3,1 persen fenilalanin; 3,4 persen treonin; 1,1 

persen triptofan; 1,7 persen tirosin; dan 4,7 persen valin (FAO, 2010). Kadar air 

MBM berkisar antara 3,0 sampai 11,2 persen dan mengandung 49,0 sampai 52,8 

persen PK; 8,5 sampai 14,8 persen LK; 6,0 sampai 12,0 persen Ca; 3,5 sampai 5,0 

persen total P; dan 1.770 sampai 2.420 MKal/kg EM (Miles and Jacob, 2009) 

Meat and bone meal (MBM) adalah produk asal hewan yang diperoleh 

dengan daur ulang dan dihaluskan untuk menghasilkan bahan makanan yang 

bernutrisi dan ekonomis. Bagian tubuh hewan tidak semuanya dapat di jadikan 

tepung tulang seperti darah, rambut, kuku, tanduk, potongan kulit dan isi perut. 

Pada MBM ini kadar kalsiumnya sangat tinggi, hal ini menunjukkan bahwa pada 

(MBM) ini terdapat penambahan kalsium dari sumber lain selain tulang (Rawah, 

2009) 

Selain terdapat kandungan Kalsium dan fosfor, MBM juga dapat dijadikan 

sebagai sumber bahan pangan yang mengandung protein tinggi. Hal ini apabila 

MBM tersebut dimasukkan kedalam campuran pakan dengan rata-rata sampai 

dengan 5% atau bila ditambahkan kedalam pakan hewan sebanyak 0.68 kg/ekor 

setiap harinya, tetapi pemberian secara langsung seperti ini tidak terlalu bagus 

karena harusnya didahului dengan pemberian pakan secara berangsur-angsur. 

MBM terutama digunakan dalam pakan hewan yang bertujuan untuk 

memperbaiki kandungan asam amino yang terdapat dalam pakan hewan 

(Aminuddin, 2002) 
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2.3.4 Ragi Tape (Saccharomyces cereviseae) 

Dalam proses fermentasi tape, digunakan beberapa jenis mikroorganisme 

seperti  Saccharomyces cerevisiae, Rhizopus oryzae, Endomycopsis burtonii, 

Mucorsp, Candida utilis, Saccharomycopsis fibuligera, Pediococcussp. Tape hasil 

fermentasi dari S. cerevisiae umumnya berbentuk semi-cair, berasa manis ke 

asaman, mengandung alkohol, dan memiliki tekstur lengket. Umumnya, tape 

diproduksi oleh industri kecil dan menengah sebagai kudapan atau hidangan 

pencuci mulut (Ganjar, 2003) 

Dalam beberapa hal pertumbuhan ragi dalam bahan pakan menyebabkan 

perubahan yang menguntungkan seperti perbaikan bahan pakan dari sisi mutu, 

baik dari aspek gizi maupun daya cerna serta meningkatkan daya simpannya. 

Penggunaan ragi adalah sebagai sumber protein dan vitamin bagi konsumsi 

manusia dan ternak (Widodo, 2011). 

2.3.5 Hemoglobin  

Menurut Wijiastuti (2013) rata-rata kadar  hemoglobin ayam kampung 

berkisar antara 8,00 g/dl sampai dengan 10,00 g/dl. Menurut Dharmawan (2002) 

kadar hemoglobin normal pada ayam pedaging adalah 7,0 sampai 13,0 g/100 

mL.Hemoglobin merupakan suatu senyawa kompleks globlin yang dibentuk 

empat sub unit, masing-masing mengandung suatu gugus hem yang dikonjugasi 

ke suatu polipeptida. Hemoglobin adalah turunan porphyrin yang mengandung zat 

besi (Fe). Hemoglobin menjadi satu dengan oksigen udara yang terdapat di dalam 

paru-paru hingga terbentuk oksihemoglobin, yang nantinya melepaskan oksigen 

menuju sel-sel jaringan tubuh. Proses oksihemoglobin memerlukan besi dalam 
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bentuk ferro di dalam molekul hemoglobin. Oksigen yang terikat jumlahnya sama 

dengan jumlah atom besi. Hemoglobin di dalam eritrosit memungkinkan 

timbulnya kemampuan untuk mengikat oksigen, hal tersebut dikarenakan 

hemoglobin merupakan protein yang kaya akan zat besi. Selain itu peningkatan 

nilai hematokrit, juga akan diikuti oleh peningkatan kadar hemoglobin. (Rosita 

dkk, 2015) 

2.3.6. Karkas 

Pemberian pakan yang memenuhi kebutuhan baik secara kualitas dan 

kanititas akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan berat badan ternak 

disamping manajemen pemeliharaan yang baik (Haryadi, 2007). Bobot potong 

ternak ditentukan oleh bobot hidupnya, bobot potong akan berpengaruh terhadap 

besarnya penimbunan lemak tubuh, persentase karkas dan kualitas daging. 

Kenaikan bobot potong cenderung akan meningkatkan persentase karkas, yang 

diikuti dengan kenaikan persentase tulang dan daging 

Produksi karkas berhubungan erat dengan bobot badan dan besarnya karkas 

ayam pedaging cukup bervariasi. Perbedaan ini disebabkan oleh ukuran tubuh, 

tingkat kegemukan dan tingkat perdagingan yang melekat pada dada. Besarnya 

persentase karkas dari bobot hidup sekitar 75 persen. Kualitas karkas dan daging 

dipengaruhi oleh faktor sebelum dan setelah pemotongan. Faktor sebelum 

pemotongan yang dapat mempengaruhi kualitas daging antara lain adalah genetik, 

spesies, bangsa, tipe ternak, jenis kelamin, umur, pakan termasuk bahan ajektif 

dan stress. Faktor setelah pemotongan yang mempengaruhi kualitas daging antara 

lain meliputi metode pelayuan, stimulasi listrik, metode pemasakan, pH karkas 
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dan daging, bahan tambahan termasuk enzim pengempuk daging, hormon dan 

antibiotik (Nurhayati, 2008). 

2.4. Hipotesis 

1. Pemberian pakan organik fermentasi berpengaruh terhadap kadar

hemoglobin ayam kampung.

2. Pemberian pakan organik fermentasi dapat meningkatkan persentase

karkas ayam kampung.


