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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ayam Pedaging

Ayam pedaging (Gallus domesticus) merupakan salah satu contoh spesies

yang termasuk ke dalam ordo Galliformes, famili Phasianidae, genus Gallus dan

spesies Gallus gallus (Blakely and Bade, 1998). Ayam ini merupakan jenis ayam

ras unggul yang dikelompokkan atas tujuan pemeliharaan yakni sebagai

pengahasil daging (broiler) dan ditujukan untuk penghasil telur (layer). Ayam

pedaging merupakan hasil budidaya teknologi yang memiliki karakteristik

ekonomis dengan ciri khas yakni pertumbuhan cepat, konversi ransum baik dan

dapat dipotong pada usia yang relalatif muda sehingga sirkulasi pemeliharaannya

lebih cepat dan efisien serta menghasilkan daging yang berkualitas baik (Rasyaf,

2002).

Ayam pedaging di Indonesia pada umumnya dipanen pada umur 5-6

minggu dengan berat badan antara 1,7-2,0 kg (Muchtadi dan Sugiono, 1992).

Berbagai strain unggul ayam pedaging banyak tersedia di pasaran, salah satunya

adalah Cobb. Ciri-ciri dari strain ini adalah warna bulu putih, kulit kuning,

jengger merah terang serta berkaki pendek dan besar. Pemeliharaan dalam waktu

35 hari dapat mencapai berat badan hidup 1,6 kg/ekor (Unandar, 2003).

2.2. Performans Ayam Pedaging

Performans merupakan tampilan yang dapat diukur dari efisiensi ransum,

pertambahan berat badan, nilai konversi ransum dan air minum, menurunkan

angka kematian atau mortalitas. Performans yang baik dapat dilihat dari konsumsi

ransum, pertambahan berat badan, dan konversi ransum (Ensminger, 1992)
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Ayam pedaging yang performansnya rendah mengakibatkan kekebalan

terhadap penyakit rendah, sehingga memungkinkan ayam mudah terserang

penyakit (Mulyana, 2008). Penyebab inti permasalahan  performans ayam

pedaging yang rendah diakibatkan oleh asal bibit dan manajemen pemeliharaan,

sarana dan prasarana yang kurang,  serta terlambatnya pemberian pakan dapat

menyebabkan peformans ayam pedaging rendah. Pemecahan masalah untuk ayam

pedaging yang performansnya rendah dan tidak memenuhi standar adalah dengan

pemilihan bibit yang baik, pemilihan anak ayam yang baik, mengetahui

pertumbuhan dan standar produksi serta pemberian ransum (Marjuman, 1995).

Ayam pedaging yang dapat meningkatkan keuntungan adalah ayam

pedaging yang mempunyai berat yang tinggi dan sehat. Ayam pedaging yang

mempunyai berat tinggi dan sehat  akan mempunyai performans yang baik. Hal

ini dapat dilihat dari bentuk tubuh, ukuran tubuh, kelincahan, dan tidak

menunjukkan gejala yang abnormal. Tapi, kadang harapan peternak tidak

sepenuhnya dapat tercapai. Banyak terdapat ayam pedaging yang mempunyai

performans tidak sesuai harapan peternak. Hal tersebut menunjukkan bahwa

produktifitas ayam pedaging tidak maksimal, sehingga peternak harus mampu

mengendalikan munculnya performans ayam pedaging yang rendah atau tidak

memenuhi standar (Malik, 2003).

2.2.1. Konsumsi Ransum

Rasyaf (1994) menyatakan bahwa pertumbuhan yang cepat adakalanya

didukung dengan konsumsi ransum yang banyak pula. Bila ransum diberikan

tidak terbatas atau ad libitum, ayam dapat makan sepuasnya hingga kenyang.

Setiap bibit ayam sudah ditentukan konsumsi ransumnya pada batas tertentu
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sehingga kemampuan prima ayam akan muncul. Konsumsi itulah yang disebut

konsumsi standar atau baku, sesuai dengan arah pembentukan bibit itu.

Ransum merupakan salah satu kebutuhan utama bagi ayam untuk

mendukung pertumbuhan dan produktivitasnya. Pemberian ransum yang nilai

nutrisinya tidak sesuai dengan kebutuhan ternak dapat langsung berefek pada

produksi daging dan telur. Produktivitas ayam pedaging yang optimal didapat jika

pemberian ransum sesuai dengan jumlah dan kualitasnya (Wahju, 1997). Melihat

peran penting dan signifikannya biaya ransum ini maka perihal ransum tetap

utama dalam budidaya ayam pedaging. Setiap penghematan Rp. 1000 harga

ransum akan mampu menekan biaya pemeliharaan ternak sebesar 25% dari total

biaya pemeliharaan. Meskipun demikian, yang perlu menjadi pedoman adalah

jangan sampai penghematan biaya ransum berakibat pada penurunan kualitas

ransum maupun mengurangi asupan nutrisi yang diperlukan ayam untuk tumbuh

dan menghasilkan telur. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk menekan biaya

ransum tersebut, antara lain seleksi supplier ransum secara ketat, memastikan

ransum yang diterima berkualitas, manajemen gudang penyimpanan yang optimal,

tatalaksana pemberian ransum yang baik, serta modifikasi ransum yang diberikan

pada ternak (Zuprizal, 1998).

2.2.2. Pertambahan Berat Badan

Pertumbuhan murni menurut Anggorodi (1979) adalah pertambahan dalam

bentuk dan bobot jaringan-jaringan tubuh seperti urat daging, tulang, jantung, otak

dan semua jaringan tubuh lainnya kecuali lemak. Kemampuan ternak mengubah

zat-zat nutrisi ditunjukkan dengan pertambahan berat badan. Pertambahan berat



7

badan merupakan salah satu kriteria yang digunakan untuk mengukur

pertumbuhan.

Tillman dkk (1991) menyatakan bahwa pertumbuhan umumnya dinyatakan

dengan pengukuran kenaikan berat badan yang dengan mudah dilakukan dengan

penimbangan berulang-ulang dan diketengahkan dengan pertumbuhan badan tiap

hari, tiap minggu, atau tiap waktu lainya.

2.2.3. Konversi Ransum

Konversi ransum (Feed Conversion Ratio) adalah perbandingan jumlah

konsumsi ransum pada satu minggu dengan pertambahan berat badan yang

dicapai pada minggu tersebut. Bila rasio kecil berarti pertambahan berat badan

ayam memuaskan atau ayam makan dengan efisien. Konversi ransum dipengaruhi

oleh besar badan dan bangsa ayam, tahap produksi, kadar energi dalam ransum,

dan temperatur lingkungan (Rasyaf, 2000). Indeks konversi ransum hanya akan

naik jika hubungan antara jumlah energi dalam formula dan kadar protein telah

disesuaikan secara teknis. Perbandingan tersebut bervariasi dalam hubungannya

terhadap sejumlah faktor, seperti umur hewan, bangsa, daya produksi dan suhu.

Nilai protein dalam ransum tergantung dari asam amino pembatas (methionin +

sistin). Methionin mengambil bagian dalam metabolisme lemak dalam hati

(Anggorodi, 1985).

Kemampuan ayam pedaging mengubah ransum menjadi berat hidup jauh

lebih cepat dibandingkan dengan ayam kampung. ayam pedaging. Kemampuan

ini, menyamai ternak poikilothermik seperti ikan emas. Konversi ransum

mencapai nilai di bawah 2. Hal ini dapat di capai jika angka kematian normal.
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Ayam pedaging hanya memerlukan ransum kurang dari 2 kg untuk menghasilkan

1 kg bobot hidup (Amrullah, 2004).

2.2.4. Konsumsi Air Minum

Air merupakan senyawa penting dalam kehidupan. Dua pertiga dari

bagian tubuh makhluk hidup adalah air dalam berbagai peranan untuk kehidupan

(Parakkasi, 1999). Menurut Scott et al. (1982), air mempunyai fungsi sebagai

berikut (1) zat dasar dari darah, cairan interseluler dan intraseluler yang bekerja

aktif dalam transformasi zat-zat makanan, (2) penting dalam mengatur suhu tubuh

karena air mempunyai sifat menguap dan panas khusus (specific heat), (3)

membantu mempertahankan homeostatis dengan ikut dalam reaksi dan perubahan

fisiologis yang mengontrol pH, osmostis dan kosentrasi elektrolit.

Kandungan air dalam tubuh anak ayam umur satu minggu adalah 85 %.

Kehilangan air tubuh 10% dapat menyebabkan kerusakan yang sangat hebat dan

kehilangan air 29% akan mengakibatkan kematian (Wahju, 1997). Pada ayam

pedaging, konsumsi air minum erat hubungannya dengan berat badan dan

konsumsi ransum. Menurut Ensminger (1990) pada umumnya ayam

mengonsumsi dua kali dari berat ransum yang dikonsumsi. Konsumsi air minum

akan meningkat pada saat ayam pada temperatur lingkungan yang tinggi.

Berdasarkan NRC (1994) konsumsi air minum bertambah sekitar 7%

setiap peningkatan suhu 10C di atas 210C . Konsumsi air minum ayam pedaging

per minggu disajikan pada tabel 2.1.
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Tabel 2.1. Konsumsi Air Minum Ayam Pedaging per Minggu pada Umur yang
Berbeda
Umur (minggu) Konsumsi air minum( ml/ekor)

1
2
3
4
5
6
7
8

225
480
425
1000
1250
1500
1750
2000

Sumber: NRC, (1994)

2.3. Buah Mahkota Dewa (Phaleria macrocharpa L.)

Mahkota dewa (Phaleria macrocarpa L.) adalah tanaman perdu dari suku

Thymelaceae yang tumbuh subur pada dataran rendah hingga ketinggian 1.200 m

di atas permukaan laut (Burkill, 1966). Tanaman mahkota dewa banyak

digunakan sebagai obat tradisional, baik secara tunggal maupun dicampur dengan

obat-obatan tradisional lainnya. Disisi lain, tanaman ini beracun dan telah

menyebabkan kematian pada sebagian hewan di Afrika dan Australia. Sebagian

orang memanfaatkan mahkota dewa sebagai racun ikan, terutama di daerah

Indonesia Timur seperti Papua dan Kepulauan Solomon (Borris et al., 1988).

Menurut Harmanto (2003), akibat dari mengonsumsi biji buah mahkota dewa

adalah bengkak, sariawan, mati rasa pada lidah, kaku, demam, bahkan dapat

menyebabkan pingsan. Gambar tanaman buah mahkota dewa.
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Gambar 2.1. Tanaman Buah Mahkota Dewa
Sumber: Yogi (2013)

Di dalam daun mahkota dewa mengandung alkaloid, saponin, serta

polifenol. Senyawa saponin merupakan larutan berbuih yang diklasifikasikan

berdasarkan struktur aglycon ke dalam triterpenoid dan steroid saponin (Gotawa

dkk. 1999). Triterpenoid dan steroid mempunyai efek antiinflamasi, analgesik,

dan sitotoksik (De Padua dkk. 1999). Mahkota dewa biasanya digunakan untuk

mengobati berbagai penyakit dari mulai flu, rematik, paru-paru, sirosis hati

sampai kanker. Menurut  Gotawa dkk. (1999) di dalam kulit buah mahkota dewa

terkandung senyawa alkaloid, saponin, dan flavonoid. Bijinya dianggap beracun,

sehingga hanya digunakan sebagai obat luar untuk mengobati penyakit kulit.

Batang tanaman mahkota dewa yang bergetah digunakan untuk mengobati

penyakit kanker tulang, sehingga mungkin hanya akar dan bunganya saja yang

jarang dipergunakan sebagai obat (Harmanto, 2002).

Kandungan buah mahkota dewa adalah alkaloid yang bersifat detoksifikasi

yang dapat menetralisir racun di dalam tubuh. Saponin, yang bermanfaat sebagai

sumber antibakteri dan antivirus, meningkatkan sistem kekebalan tubuh,

meningkatkan vitalitas, mengurangi kadar gula dalam darah, dan mengurangi

penggumpalan darah. Flavonoid berfungsi melancarkan peredaran darah ke

seluruh tubuh dan mencegah terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah,
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mengurangi kandungan kolesterol serta mengurangi penimbunan lemak pada

dinding pembuluh darah, mengurangi kadar risiko penyakit jantung koroner,

mengandung antiinflamasi (antiradang), berfungsi sebagai antioksidan, dan

membantu mengurangi rasa sakit jika terjadi pendarahan atau pembengkakan

(Hermanto, 2008). Adapun kandungan kimia daging buah mahkota dewa

disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Kandungan Kimia Flavonoid Daging Buah Mahkota Dewa
Kandungan Kimia Daging Buah

Mahkota Dewa
Jumlah

Naringin 1,90 µ/g BK
Quercetin 31,80 ± 0,002 µ/g BK

Sumber: Hendra et al. (2011)

2.4. Feed Additive

Feed additive merupakan zat tambahan yang bersifat non-nutritif (bukan

termasuk zat nutrisi), contohnya ialah enzim, hormon, zat pewarna ransum dll.

Peran feed additive dalam ransum tergantung dari jenis kandungan zat additive-

nya. Feed additive dengan kandungan enzim dan hormon berfungsi meningkatkan

proses pencernaan dan penyerapan ransum, sedangkan feed additive dengan

kandungan zat perwarna dan aroma ransum berfungsi untuk memperbaiki

penampilan fisik ransum sehingga dapat meningkatkan nafsu makan ayam (Rizal,

2006).

Latar belakang perlunya melakukan suplementasi ransum antara lain :

Melengkapi kandungan nutrisi mikro, terutama vitamin yang kemungkinan

berkurang karena proses penanganan dan penyimpanan ransum yang kurang baik,

Meningkatkan kualitas fisik ransum, terutama penambahan feed additive.

Meningkatkan ketersediaan nutrisi maupun proses pencernaan dan penyerapan zat

nutrisi dalam ransum.


