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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

2.1 Tinjauan Umum Ayam Kampung (Gallus gallus) 

2.1.1 Klasifikasi dan Morfologi Ayam Kampung (Gallus gallus) 

Ayam kampung merupakan salah satu jenis dari ayam buras (bukan ras). 

Ayam kampung merupakan keturunan dari ayam hutan merah (Gallus gallus), 

ayam hutan hijau (Gallus varius), dan ayam hutan kelabu (Gallus sonnerati) yang 

berasal dari china hingga mencapai indonesia dan berkembang menjadi ayam 

lokal yang memilki variasi genetik dengan tampilan yang beragam (Agriflo, 

2012). Ayam kampung (Gallus gallus) dapat dilihat dari Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Ayam kampung (Gallus gallus) hasil dokumentasi pribadi (a) dan literatur (b) 

(Sumber: Rasyaf, 2011) 

Menurut Rahayu, Sudaryani dan Santosa (2011) klasifikasi ayam kampung adalah 

sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 

Subkingdom : Metazoa 

Filum  : Chordata 

Subfilum : Vertebrata 

Kelas  :Aves

a b 



9 

 

 

 

 

Ordo  : Galliformes 

Famili  : Phasianidae 

Genus  : Gallus 

Spesies : Gallus gallus 

Bagian-bagian tubuh ayam kampung tidak berbeda secara nyata dengan 

ayam jenis lain. Menurut Rahayu et al., (2011) seekor ayam kampung memiliki 

kepala, leher, sayap dan kaki. Terdapat jengger pada ujung atas kepala, serta 

terdapat paruh seperti kelompok unggas lain, pada pangkal paruh terdapat lubang 

hidung, sejajar dengan paruh terdapat mata dan telinga, dibawah paruh terdapat 

dagu yang biasanya terdapat pial pada dagu. Terdapat leher yang menyambungkan 

kepala dan badan, pada badan ayam terdapat bagian-bagian yaitu punggung dada 

dan perut. bagian samping dada dan perut ditutupi sepasang sayap, seluruh tubuh 

ayam tertutup bulu. Bulu ekor jantan berbentuk melengkung dan panjang. 

dibagian bawah terdapat paha dan kaki yang dilengkapi jari yang biasa disebut 

ceker, selain itu pada kaki ayam terdapat jalu atau taji.  

Ayam kampung tidak memiliki ciri spesifik, penampilan fenotif dan 

genotifnya masih beragam. Secara umum morfologi ayam kampung menurut 

Sartika (2008) bentuk tubuh ramping, serta panjang kaki, variasi warna bulu, kulit 

dan bentuk jengger sangat beragam. Serta menurut data yang ditulis penampilan 

pada ayam kampung jantan dan betina berbeda pada ukuran tubuh, dimana ukuran 

tubuh ayam kampung jantan lebih besar dibandingkan dengan ukuran ayam 

kampung betina. Menurut hasil penelitian (Subekti & Arlina, 2011) mengenai 
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morfologi ayam kampung meliputi warna bulu, bentuk jengger, warna kulit kaki. 

Hasil penelitian  warna bulu ayam kampung pada umumnya beragam yaitu warna 

putih, hitam, emas, putih keperakan, tipe bulu liar, columbian dan bar, sedangkan 

untuk bentuk jengger ayam kampung memiliki beragam yaitu pea, tunggal, walnut 

dan rose. Warna kulit kaki ayam kampung pada umumnya memiliki warna 

kuning/putih dan hitam. 

2.1.2 Pertumbuhan Ayam Kampung (Gallus gallus) 

Ayam kampung memiliki bentuk tubuh yang ramping, dengan bobot 

badan ayam dewasa jantan sekitar 1,5 kg - 1,8 kg dan bobot badan betina sekitar 

1,0 kg - 1,4 kg, dengan pemeliharaan sederhana ayam kampung mencapai usia 

produktif pada umur 6-7 bulan (Sartika & Iskandar, 2008). Pertumbuhan ayam 

kampung relatif lambat jika dibandingkan dengan ayam ras, selain dipengaruhi 

oleh faktor genetik, lambatnya pertumbuhan ayam kampung dikarenakan 

pemeliharaan masih bersifat tradisional (sistem umbar) dan pemenuhan nutrisi 

yang belum sesuai dengan kebutuhan nutrisi ayam kampung.  

Pertumbuhan ayam kampung sama dengan pertumbuhan makhluk hidup 

lain, selain dipengaruhi oleh faktor genetik, pertumbuhan ayam kampung sangat 

dipengaruhi oleh nutrisi dan kondisi lingkungan. Konsumsi ransum atau pakan 

yang bernutrisi sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ayam kampung, 

nutrisi terpenting bagi pertumbuhan ayam kampung yaitu protein dan energi. 

Menurut Fitriana, Abun dan Wiradimadja (2016) pertambahan bobot badan pada 

pertumbuhan ayam kampung merupakan gambaran dari kualitas protein dalam  

ransum, protein memiliki fungsi penting dalam pertumbuhan dan perbaikan 
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jaringan, sehingga semakin tinggi kandungan protein dalam pakan akan semakin 

mempercepat laju pertumbuhan pada ayam kampung. 

2.1.2.1 Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan 

 Pertumbuhan merupakan salah satu parameter yang penting dari 

penampilan hewan. Pada hewan, pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor-faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal meliputi faktor genetik, hormon, umur, 

efisiensi penggunaan pakan, dan ketahanan terhadap penyakit, sedangkan faktor 

eksternalnya meliputi faktor lingkungan sekitar yaitu: ruang gerak hewan, 

tersedianya air, kualitas dan kuantitas pakan, serta kepadatan kandang 

(Nurrohman & Nawawi, 2011). 

 Pakan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ayam kampung, ayam 

kampung memerlukan zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan 

mineral untuk proses pertumbuhanya, sehingga untuk memperoleh pertumbuhan 

yang maksimal semua zat gizi tersebut harus terpenuhi. Pemenuhan zat gizi 

tersebut diperoleh dari pakan. Zat gizi dari pakan tersebut akan membantu proses 

metabolisme tubuh. Karbohidrat dipergunakan untuk sumber energi, protein 

dipergunakan untuk proses pertumbuhan, lemak dibutuhkan untuk produksi telur, 

lapisan lemak diantara daging dan sebagai sumber energi kebutuhan aktivitas 

unggas, vitamin dibutuhkan oleh unggas untuk menjaga kesehatan mata dan untuk 

membantu pembekuan darah, untuk kesehatan otot, fertilitas dan daya tetas telur, 

untuk proses metabolisme dan pembentukan tulang, mineral dibutuhkan untuk 

pembentukan cangkang telur dan pembentukan tulang (Ketaren, 2010). 
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2.1.2.2 Kebutuhan Nutrisi Ayam Kampung (Gallus gallus) 

 Masa pertumbuhan ayam kampung memerlukan zat gizi berupa protein, 

karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral. Kebutuhan zat gizi pada setiap fase 

hidup ayam kampung berbeda, dimana terjadi penurunan zat gizi pakan yang 

diperlukan ayam kampung setiap pertambahan umurnya. Menurut Nurrohman dan 

Nawawi (2011) kebutuhan gizi ayam kampung pada setiap fase adalah sebagai 

berikut: 

1. Ayam kampung pada fase starter dalam kisaran umur 0-4 minggu 

memerlukan protein sekitar 19-20%, energi sebersar 2850 kkal/kg, Ca 1% dan 

P 0,45%.  

2. Ayam kampung pada fase grower I dalam kisaran umur 4-8 minggu 

memerlukan protein sekitar 18-19%, energi sebersar 2900 kkal/kg, Ca 1% dan 

P 0,45%.  

3. Ayam kampung pada fase grower II dalam kisaran umur 8-12 minggu 

memerlukan protein sekitar 16-18%, energi sebersar 3000 kkal/kg, Ca 0,6% 

dan P 0,4%. 

4. Ayam kampung dewasa dalam kisaran umur 18-24 minggu memerlukan 

protein sekitar 16-17%, energi sebersar 2850 kkal/kg, Ca 3,5% dan P 0,55%. 

Protein sangat penting bagi pertumbuhan ayam, peran protein yaitu 

membantu pembentukan jaringan dan memperbaiki jaringan yang rusak, untuk 

reproduksi dan kelebihan asupan protein akan dijadikan energi. Karbohidrat 

merupakan sumber neergi utama yang diperlukan ayam kampung dalam masa 

pertumbuhanya, fungsi karbohidrat yaitu sebagai sumber energi untuk 
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beraktivitas. Hasil penelitian Mahardika et al., (2013) menunjukan bahwa protein 

dan karbohidrat merupakan zat nutrisi utama yang diperlukan pada masa 

pertumbuhan ayam, dengan ditandai dengan kenaikan bobot badan ayam, hasil 

penelitian menunjukan kebutuhan energi  untuk hidup pokok ayam kampung 

adalah 138,77 kcal/BB/hari dan protein sebesar 7,8 g/BB/hari mampu menaikan 

bobot badan ayam kampung.  

2.1.2.3 Pakan Ayam Kampung (Gallus gallus) 

 Seperti makhluk hidup lain, pakan merupakan aspek terpenting bagi 

hidup ayam kampung. Baik dari segi kecukupan pakan ataupun kandungan gizi 

pada pakan. Menurut Nurrohman dan Nawawi (2011) ketika pakan ayam tidak 

mencukupi dan kandungan gizi yang tidak diperhatikan maka pertumbuhan ayam 

akan terganggu, ayam dapat tumbuh kurus, mudah terserang penyakit bahkan 

dapat mati. 

 Umumnya peternakan ayam kampung di masyarakat masih bersifat 

tradisional, sehingga pakan yang diberikan pada ayam kampung merupakan bahan 

pakan seadanya, biasanya pakan yang diberikan berasal dari biji-bijian, seperti 

jagung, padi, beras dan bekatul. Namun kandungan pakan-pakan tersebut kurang 

seimbang dibandingkan dengan kebutuhan nutrisi ayam kampung, dimana pakan-

pakan tersebut masih didominasi dengan kandungan karbohidrat yang merupakan 

sumber energi, sedangkan kandungan protein yang penting bagi pertumbuhan 

ayam kampung masih belum terpenuhi jika hanya memberikan pakan tersebut 

tanpa mencampur bahan lain yang mengandung protein tinggi. Menurut Novianti, 

Andayani, Filawati dan Erina (2015) ransum yang berkualitas baik adalah ransum 
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yang memenuhi syarat kecukupan zat gizi makanan yang terutama seperti protein, 

energi, vitamin, dan mineral. Selain itu ransum harus sedikit mungkin 

mengandung zat yang merugikan dan menghambat pemanfaatan zat makanan 

dalam tubuh ungas.  

2.2 Tinjauan Umum Silase Keong Mas (Pomacea canaliculata) 

2.2.1 Pengertian Silase 

 Silase merupakan suatu proses fermentasi yang menghirolisis protein dan 

komponen lain yang terkandung dalam bahan pakan dalam suasana asam sehingga 

bakteri pembusuk tidak dapat hidup didalamnya dan bahan pakan dapat bertahan 

dalam waktu yang lama (Filawati, 2008). Pembuatan silase dapat dilakukan 

dengan dua cara, yaitu secara kimiawi dan secara biologis. Pembuatan silase 

secara kimiawi dilakukan dengan cara menambahkan asam organik atau asam 

mineral maupun campuran keduanya dan diawetkan dalam suasana asam, 

sedangkan pembuatan silase secara biologis dilakukan dengan mempergunakan 

kemampuan bakteri asam laktat serta dengan menambahkan sumber karbohidrat 

yang menyebabkan jalanya proses fermentasi (Noviana et al., 2012). Pemilihan 

bahan baku untuk pembuatan silase biasanya menggunakan ikan utuh, ikan 

runcah, rumput laut, kerang dan limbah hasil perikanan. Penggunaan bahan baku 

tersebut membutuhkan biaya yang besar, ketersediaanya tidak memadai karena 

harus bersaing dengan kebutuhan manusia. Pemanfaatan bahan baku yang mudah 

ditemui di lingkungan, tidak membutuhkan biaya yang besar, tidak bersaing 

dengan kebutuhan manusia dan memiliki kandungan gizi yang tinggi merupakan 

solusi tepat untuk membuat silase untuk pakan ternak. Salah satu bahan baku yang 
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dapat digunakan untuk pembuatan silase yaitu keong mas (Pomacea canaliculata) 

yang merupakan hama tumbuhan padi, mudah ditemui, pemnfaatnya sangat 

kurang dalam masyarakat dan memiliki kandungan protein tinggi. 

2.2.2 Klasifikasi dan Morfologi Keong Mas (Pomacea canaliculata) 

Keong mas (Pomacea canaliculata) atau yang biasa disebut siput murbei 

merupakan jenis keong air tawar. Menurut Putra dan Zein (2016) keong mas telah 

masuk ke Indonesia pada tahun 1981 dan mulai diperdagangkan sebagai keong 

hias dikarenakan bentuk dan warnanya yang menarik. Perkembangbiakan keong 

mas yang sangat cepat mengakibatkan penyebaranya tidak terkendali, sehingga 

keong ini menjadi hama yang sangat merugikan di sektor pertanian khususnya 

pada pertanian padi. Keong mas (Pomacea canaliculata) dapat dilihat pada 

Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2 Keong mas (Pomacea canaliculata) hasil dokumentasi pribadi (a) dan literatur 

(b) (Sumber: Brito & Joshi, 2016) 

Menurut Sugianti et al., (2014) klasifikasi keong mas adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Mollusca 

Subfilum : Avertebrata 

a b 
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Kelas  : Gastropoda 

Ordo  : Mesogastropoda 

Famili  : Ampullaridae 

Genus  : Pomacea 

Spesies : Pomacea canaliculata 

Morfologi keong mas secara umum tidak berbeda jauh dengan morfologi 

keong lainya, yaitu bercangkang dan tubuh berada didalam cangkang dan 

bertekstur kenyal. Menurut Rohmatin dan Marwoto (2011) jenis keong hama yang 

masuk ke Indonesia terdapat 4 jenis antara lain P.canaliculata, P. insularum, P. 

scalaris dan P. paludosa, yang membedakan jenis Keong mas (Pomacea 

canaliculata) dengan jenis keong lainya yaitu ciri morfologinya, keong mas 

memiliki ciri spesifik yaitu bentuk cangkang bulat, berwarna kuning hingga coklat 

tua, sulur tinggi dan runcing, mulut cangkang lonjong dan bagian atasnya 

meninggi sehingga terlihat meruncing. 

2.2.3 Cara Hidup Keong Mas (Pomacea canaliculata) 

Keong mas (Pomacea canaliculata) merupakan hewan salah satu jenis 

keong hama yang ada di Indonesia, antara lain P.canaliculata, P. insularum, P. 

scalaris dan P. paludosa. Rohmatin dan Marwoto (2011) menemukan bahwa dari 

keempat jenis keong hama (P.canaliculata, P. insularum, P. scalaris dan P. 

paludosa) yang ada di Indonesia, keong mas (Pomacea canaliculata) 

penyebaranya lebih besar daripada ketiga jenis keong hama yang lain, hal ini 

dibuktikan dari data pengamatan yang diperoleh menunjukan keberadaan 

Pomacea canaliculata hidup di sawah, danau, sungai dan rawa. 
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Keong mas merupakan hewan herbivora yang memeakan segala jenis 

tumbuhan dan sangat rakus, keong mas ini merupakan salah satu hama padi yang 

sangat meresahkan karena sifatnya yang merusak tumbuhan padi dengan cara 

memakan dan merusak jaringan tumbuhan. Keong mas memiliki 2 alat 

pernapasan yaitu berupa paru-paru dan insang sehingga dapat digunakan dalam 

dua kondisi berbeda, apabila kondisi habitatnya kekeringan maka keong mas akan 

membenamkan diri dalam lumpur yang raltif dalam dan dapat bertahan selama 

beberapa bulan. Apabila habitanya telah muncul air maka keong mas akan muncul 

kepermukaan, dan keong mas siap melakukan kopulasi ketika kondisi air 

terpenuhi (Putra & Zein, 2016). 

Perkembangan keong mas ini sangatlah cepat, sehingga dalam 

pengendalianya sangatlah susah, Seekor induk keong mas mampu bertelur 9-15 

kali per tahun, satu ekor indukan mampu menghasilkan 15 kelompok telur 

dansetiap kelompok terdiri dari 300-500 butir telur, waktu penetasan keong mas 

sangatlah singkat hanya membutuhkan waktu 7-16 hari dengan daya tetas 

mencapai 80%. Siklus hidup keong mas memerlukan waktu antara 60 hingga 80 

hari. Ketahanan hidup keong mas mulai menetas hingga tiga tahun, dengan 

ketahanan hidup yang baik terhadap kekeringan serta kemampuan bereproduksi, 

keong mas masih menjadi hama yang sulit dibasmi (Basri, 2010). 

2.2.4 Kandungan Gizi Keong Mas (Pomacea canaliculata) 

Keong mas merupakan hama tumbuhan padi yang diketahui memiliki 

kandungan protein tinggi, sehingga berpotensi dimanfaatkan sebagai pakan 

ternak. Kandungan gizi pada keong mas adalah kandungan air sebesar 66,01%, 
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kandungan protein sebesar 49,54 %, kandungan lemak sebesar 0,83%, pH sebesar 

8,18 dan kadar abu sebesar 13,98 % (Chimsung & Tantikitti, 2014). 

2.2.5 Silase Keong Mas (Pomacea canaliculata) 

Upaya pemanfaatan keong mas sebagai bahan pakan ternak biasanya 

dengan pengolahan menjadi produk baru yang lebih tahan lama untuk disimpan 

dibandingkan dengan daging keong mas segar. Keong mas dapat diolah menjadi 

tepung keong mas dan silase keong mas. Pengolahan keong mas menjadi silase 

keong mas lebih praktis dibangkan dengan pengolahan keong mas menjadi tepung 

yang memerlukan proses panjang diantaranya pengeringan dan penggilingan 

menjadi tepung, agar menjadi silase, daging keong mas hanya perlu difermentasi.  

Pemanfaatan keong mas sebagai silase merupakan salah satu upaya 

pengolahan daging keong mas untuk pengawetan (daging tidak mudah busuk dan 

dapat disimpan dalam waktu yang lama) dan untuk meningkatkan kualitas gizi 

daging keong mas. Silase sendiri dapat diartikan sebagai bahan pakan yang 

difermentasi baik menggunakan asan organik ataupun dengan menggunakan 

kultur bakteri asam laktat (BAL), hal ini sesuai dengan pendapat (Filawati, 2008) 

silase merupakan suatu proses fermentasi yang menghidrolisa protein dan 

komponen lain dari bahan pakan dalam suasana asam agar dapat disimpan dalam 

waktu yang lama, dikarenakan bakteri pembusuk tidak dapat hidup pada bahan 

pakan tersebut. Silase keong mas merupakan suatu produk hasil fermentasi dari 

daging keong mas. Pengolahan keong mas menjadi silase dapat dilakukan dengan 

dua cara yaitu dengan cara kimiawi dan biologi, secara kimiawi yaitu dengan 

menggunakan asam organik atau asam mineral dalam proses fermentasi, 
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sedangkan secara biologi dengan menambahkan bakteri asam laktat (BAL) dalam 

proses fermentasi.  

Silase keong mas memiliki kelebihan dibandingkan dengan pemberian 

daging keong mas segar pada ternak. Proses fermentasi dengan menggunkan asam 

orangik atau dengan menggunakan BAL, silase keong mas bersifat asam sehingga 

bakteri pembusuk tidak dapat tumbuh pada daging keong mas, sehingga daging 

keong mas akan awet dan tidak busuk. Kandungan nutrisi keong mas meningkat, 

hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian (Noviana et al., 2012) Pengolahan 

daging keong mas menjadi silase dengan perlakuan fermentor berupa BAL 

(Bakteri Asam Laktat) dan asam format menunjukan bahwa kenaikan kadar 

protein dengan asam format lebih tinggi dibandingkan dengan BAL, kenaikan 

protein dengan perlakuan asam format mencapai 3,77% diatas kandungan protein 

pada daging keong mas segar,  sedangkan perlakuan BAL hanya menaikan protein 

sebesar 0,11% hingga 1,91% diatas kandungan protein pada daging keong mas 

segar. Tingkat pH cenderung turun dikarenakan dalam proses fermentasi 

dilakukan penambahan asam, kandungan air, karbohidrat, serat kasar, kadar abu 

cenderung naik, sedangkan kandungan lemak cenderung turun setelah daging 

keong mas dijadikan silase. 

Menurut hasil penelitian Chimsung dan Tantikitti (2014) daging keong 

mas segar memiliki kandungan air sebesar 66,01%, kandungan protein sebesar 

49,54 %, kandungan lemak sebesar 0,83%, pH sebesar 8,18 dan kadar abu sebesar 

13,98 % , setelah difermentasi menggunakan BAL (Bakteri Asam Laktat) 

kandungan air sebesar 75,23%, kandungan protein sebesar 39,11 %, kandungan 



20 

 

 

 

lemak sebesar 0,75%, pH sebesar 4,97 dan kadar abu sebesar 3,62 %. Sejalan 

dengan penelitian Noviana (2012) bahwa silase keong mas yang difermentasi 

menggunakan BAL kadar protein silase keong mas cenderung turun. 

2.3 Silase Keong Mas (Pomacea canaliculata) sebagai Pakan Ayam Kampung 

(Gallus gallus) 
 

Penambahan silase dalam ransum pakan ayam dapat mempercepat 

pertumbuhan ayam kampung, dikarenakan kandungan protein yang tinggi dan 

silase merupakan pakan fermentasi yang baik bagi kecernaan pakan sehingga 

penyerapan nutrisi dapat terserap maksimal. Silase kimiawi dengan cara 

penambahan asam organic dalam proses fermentasi sangat baik bagi pencernaan 

ayam. menyebutkan Acidifier (asam organik yang dicampurkan dalam pakan) 

berfungsi memperbaiki saluran pencernaan agar proses pencernaan dan proses 

penyerapan nutisi tidak terganggu. Asam organik mampu meningkatkan sekresi 

enzim pencerna protein (protease) dan pelepasan hormon kolesistokinin yang  

diproduksi oleh usus halus dan berfungsi sebaga pengontrol sekresi enzim 

protease dari pankreas.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rahayu (2017) kandungan silase 

keong mas antara lain air, protein, karbohidrat, lemak, kadar abu dan sedikit 

kandungan serat kasar. Kandungan nutrisi tersebut umumnya dibutuhkan ternak 

ayam untuk menunjang pertumbuhan, terutama kandungan protein yang tinggi 

mampu meningkatkan pertumbuhan pada ayam. Ketaren (2010) menyebutkan 

bahwa unggas mampu tumbuh besar dan produktif apabila terdapat 6 kandungan 

gizi dalam pakan yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air. Zat 

gizi tersebut akan diserap oleh usus halus, lalu dipergunakan untuk kelangsungan 
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hidup ayam termasuk proses pertumbuhan. Sebelum diserap oleh sel mukosa usus, 

zat kompleks seperti karbohidrat, protein dan lemak harus dipecah terlebih dahulu 

menjadi zat yang lebih sederhana, pemecahan ini dibantu oleh enzim pencernaan. 

Aqsa, Kiramang dan Hidayat (2016) menyebutkan pankreas mensekresikan enzim 

amilase, tripsin dan lipase untuk mencerna karbohidrat, protein dan lemak di 

duodenum. 

Ransum yang mengandung silase ketika dimakan oleh ayam akan terjadi 

serangkaian proses pencernaan zat gizi yang diperlukan tubuh. Protein dicerna 

oleh enzim pepsin (dalam proventriculus dan gizard) dan enzim proteolitik (tripsin 

dan chimotripsin) dalam usus halus yang akan menghasilkan peptida dan asam 

amino, peptida dan asam amino tersebut kemudian akan diserap oleh sel mukosa 

pada usus halus (Ketaren, 2010). Asam amino dibutuhkan unggas untuk proses 

pembentukan jaringan seperti pembentukan daging, kulit, bulu dan kuku. 

Karbohidrat dibagi menjadi dua kelompok yaitu karbohidrat yang tidak dapat 

dicerna oleh unggas dan karbohidrat yang dapat dicerna oleh unggas. Karbohidrat 

yang tidak dapat dicerna oleh unggas yaitu terutama pada jenis serat antara lain 

selulosa, hemiselulosa dan lignin. Karbohidrat yang dapat dicerna oleh unggas 

antara lain polisakarida-pati, disakarida dan monosakarida (Ketaren, 2010). Proses 

pencernaan karbohidrat menurut Siregar (2014) karbohidrat akan dicerna di usus 

halus oleh enzim amilase yang dikeluarkan pankreas, amilum akan dipecah 

menjadi dekstrin dan maltose. Selanjutnya pencernaan akhir karbohidrat 

dilakukan oleh enzim-enzim disakaridase (maltase, sukrase dan laktase) yang 

dikeluarkan oleh sel mukosa usus halus, maltase akan memecah maltosa menjadi 
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dua mol glukosa, sukrase memecah sukrosa menjadi satu mol glukosa dan satu 

mol fruktosa, laktase akan memecah laktosa menjadi satu mol glukosa dan satu 

mol galaktosa. Glukosa, fruktosa dan galaktosa selanjutnya diserap oleh dinding 

usus halus. Karbohidrat dibutuhkan tubuh unggas sebagai pembangun energi yang 

digunakan untuk beraktivitas untuk menunjang kehidupannya. Lemak dibutuhkan 

unggas untuk produksi telur dan sebagai sumber energi, pencernaan lemak terjadi 

dengan pemecahan lemak menjadi asam lemak dengan bantuan enzim lipase. 

Mineral merupakan zat gizi yang dibutuhkan unggas dalam jumlah yang sangat 

sedikit. Pencernaan mineral dimulai ketika bahan pakan yang mengandung 

mineral yang dikonsumsi unggas akan dicerna menjadi ion mineral sehingga dapat 

diserap kedalam tubuh unggas dan digunakan tubuh. Fungsi mineral yaitu untuk 

pertumbuhan tulang, pembentukan kerangka telur, membantu sistem transportasi 

zat gizi dalam tubuh. Jenis mineral yang dibutuhkan unggas antara lain kalsium 

(Ca) dan fosfor (P) untuk pembentukan tulang, natrium (Na), kalium (K), 

magnesium (Mg), dan klorida (Cl). Vitamin dibutuhkan unggas untuk menjaga 

kesehatan secara umum, membantu pembekuan darah dan pembentukan tulang. 

Air penting bagi kehidupan unggas, menurut (Ketaren, 2010) unggas akan 

bertahan hidup jika diberikan pakan basah atau diberikan pakan kering dan air 

minum yang mencukupi. Kebutuhan air pada uanggas yaitu dua sampai tujuh kali 

berat pakan kering. Silase keong mas memiliki kandungan air yang tinggi, 

sehingga baik bagi menunjang kehidupan ayam kampung. 
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2.4 Tinjauan Umum Sumber Belajar Biologi 

2.4.1 Pengertian Sumber Belajar 

Pengajar bukan satu-satunya sumber belajar, peserta didik dapat belajar 

dengan menggunakan sumber lain baik berupa buku, lingkungan, hasil penelitian 

dan lain sebagainya. Sumber belajar merupakan semua sumber baik berupa pesan, 

orang, bahan, alat, teknik, dan latar yang dapat dimanfaatkan peserta didik dalam 

suatu kegiatan pembelajaran demi terciptanya peningkatan kualitas belajar 

(Supriadi, 2015). Pemilihan suatu objek sebagai sumber pembelajaran tidak dapat 

sembarangan, harus memenuhi persyaratan tertentu sehingga objek tersebut layak 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar. 

Menurut Siregar (2014) Sumber belajar memiliki ciri-ciri antara lain  

mampu memberikan sesuatu yang diperlukan dalam proses pembelajaran artinya 

sumber tersebut mampu membantu proses pembelajaran agar tujuan pembelaran 

dapat tercapai, sumber belajar mampu merubah tingkah laku peserta didik 

menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan pembelajaran, sumber belajar dapat 

digunakan secara terpisah namun dapat pula digunakan dengan cara kombinasi. 

Sumber belajar dibedakan menjadi dua yaitu sumber belajar yang dirancang dan 

sumber belajar yang tinggal pakai. Sumber belajar yang dirancang adalah sesuatu 

yang memang dari semula dirancang untuk keperluan belajar, sedangkan sumber 

belajar yang tinggal pakai adalah sesuatu yang mulanya tidak dimaksudkan untuk 

kepentingan belajar, tetapi kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan belajar. 
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2.4.2 Syarat Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar 

Menurut Situmorang (2016) pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber 

belajar harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: kejelasan potensi, 

kesesuaian dengan tujuan belajar, kejelasan sasaran, kejelasan informasi yang 

dapat diungkap, kejelasan pedoman eksplorasi dan kejelasan perolehan yang 

diharapkan. Menurut Susilo dan Munajah (2015) syarat hasil penelitian dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Kejelasan Potensi 

Kejelasan potensi dapat dilihat dari objek dan permasalahan yang dapat 

diungkapkan dalam suatu penelitian, dimana penelitian tersebut akan  

menghasilkan suatu fakta-fakta dan konsep. Maksud dari kejelasan potensi ini 

yaitu permasalahan yang diungkap melalui suatu penelitian diharapkan mampu 

memberikan kemampuan pada peserta didik sesuai dengan kemampuan yang 

diharapkan pada kurikulum.  

2. Kesesuaian dengan Tujuan Belajar 

Kesesuaian tujuan yang dimaksud yaitu kesesuaian konsep dan fakta dari 

hasil penelitian dengan kompetensi dasar (KD) yang tercantum berdasarkan 

kurikulum yang berlaku.  

3. Kejelasan Sasaran 

Kejelasan sasaran yang dimaksud adalah sasaran objek dan subjek 

penelitian. Sasaran objek atau sasaran pengamatan yaitu pada suatu proses untuk 

pengamatan dari topik penelitian yang dilakukan sesuai dengan kompetensi yang 
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ingin dicapai. Sasaran subjek atau sasaran peruntukan yaitu jenjang kelas peserta 

didik yang sesuai dengan topik penelitian. 

4. Kejelasan Informasi yang diungkap 

Kejelasan informasi yang diungkap dalam suatu penelitian dilihat dari 

dua aspek, yaitu proses dan produk penelitian yang disesuaikan dengan 

kurikulum. 

5. Kejelasan Pedoman Eksplorasinya 

Kejelasan pedoman eksplorasi terdapat pada prosedur kerja penelitian 

yang meliputi penentuan sampel penelitian, alat dan bahan, cara kerja, pengolahan 

data dan penarikan kesimpulan. Kemampuan siswa dalam bereksplorasi pada 

suatu kegiatan penelitian dapat menambah kreativitas dan pengetahuan yang luas 

dari topik pembelajaran yang sedang dipelajari. 

6. Kejelasan Perolehan yang diharapkan 

Kejelasan perolehan yang didapatkan berupa proses dan produk 

penelitian yang dapat digunakan sebagai sumber belajar, aspek-aspek yang 

diharpakan dapat diperoleh peserta didik melalui suatu penelitian biologi yang 

meliputi :  

1) Perolehan kognitif  

2) Perolehan afektif  

3) Perolehan Psikomotorik   

2.4.3 Langkah Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar 

Berbagai permasalahan yang terdapat di lingkungan sekitar dapat 

dijadikan sebagai sumber belajar, dengan cara mengangkat persoalan tersebut 
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dalam sebuah penelitian ilmiah. Menurut Susilo dan Munajah (2015) sumber 

belajar dari hasil penelitian dapat digunakan melalui beberapa tahap, yaitu: 

a. Identifikasi Proses dan Produk penelitian... 

Pengkajian kurikulum yang berlaku merupakan langkah utama dalam 

proses pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar biologi. Selanjutnya 

dilakukan pengkajian proses dan produk penelitian dengan melihat kejelasan 

potensi, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, sasaran materi dan informasi 

yang akan diungkap, pedoman eksplorasi dan perolehan yang akan dicapai. 

Pengkajian proses diuraikan dalam langkah-langkah kerja ilmiah diantaranya, 

yaitu: Identifikasi dan perumusan masalah, perumusan tujuan penelitian, 

perumusan hipotesis, penyusunan prosedur penelitian, pelaksanaan kegiatan, 

pengumpulan dan analisis data, pembahasan hasil penelitian, dan penarikan 

kesimpulan. Sedangkan, pengkajian produk penelitian dapat dilakukan dengan 

menggeneralisasi fakta-fakta hasil penelitian menjadi konsep dan prinsip.  

b. Seleksi dan Modifikasi hasil penelitian sebagai sumber belajar biologi... 

 Hasil penelitian yang memenuhi syarat untuk digunakan sebagai sumber 

belajar selanjutnya diseleksi dan dimodifikasi dengan menyesuaikan prosedur 

kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan, seperti 

menyediakan objek dan media penelitian dan melaksanakan penelitian bagi 

peserta didik baik dilaksanakan di dalam laboratorium atau di lapangan. Produk 

penelitian berupa fakta, konsep dan prinsip disesuikan dengan kurikulum biologi 

yang sedang berlaku. 
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c. Penerapan dan Pengembangan Hasil penelitian sebagai sumber belajar 

biologi... 

 Setelah melakukan seleksi dan modifikasi hasil penelitian yang akan 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi, selanjutnya dilakukan penerapan 

hasil penelitian sebagai sumber belajar biologi, penerapan ini dapat diwujudkan 

dalam rancangan proses pembelajaran (RPP). RPP merupakan salah satu 

perencanaan pembelajaran selain silabus. Perencanaan pembelajaran meliputi 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan sumber belajar 

yang didapatkan dari hasil penelitian yang disesuaikan tujuan yang ingin dicapai 

dalam proses pembelajaran yang dirancang tersebut. 
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2.5 Kerangka Konseptual 
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Ayam Kampung (Gallus 

gallus) 

Populasi ayam kampung lebih rendah 

dibanding ayam broiler, Data populasi 

ayam di Jawa Timu tahun 2013-2017: 

Ayam kampung : 33 juta-37 juta ekor 

Ayam broiler: 162 juta-203 juta ekor 

Pertumbuhan ayam kampung lambat 

Pakan tidak mengacu pada 

kaidah nutrisi 

Pakan bernutrisi 

mahal 
Silase keong mas 

Keong mas 

mudah 

didapatkan 

Daya cerna baik, 

penyerapan nutrisi 

maksimal 

Kandungan 

protein tinggi 

48,94% 

dimanfaatkan sebagai 

pakan ayam kampung  

Meningkatkan pertumbuhan ayam 

kampung 

Kebutuhan protein ayam 

kampung masa 

pertumbuhan yaitu 16-18% 

Keterangan: 

 : Diteliti 
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2.6 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan pustaka, dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian yaitu: 

1. Pemberian silase keong mas (Pomacea canaliculata) berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ayam kampung (Gallus gallus). 

2. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi kelas XII 

SMA dengan topik pertumbuhan dan perkembangan, dengan mengetahui 

pengaruh faktor pakan bernutrisi berupa silase keong mas terhadap 

pertumbuhan ayam kampung.  

 


