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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ayam Pedaging

Ayam pedaging yang sering disebut sebagai ayam broiler merupakan jenis

ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya

produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam. Menurut

Yuwanta (2004), ayam pedaging adalah jenis ternak bersayap dari kelas aves yang

telah didomestikasi dan cara hidupnya diatur oleh manusia dengan tujuan

memberikan nilai ekonomis dalam bentuk daging.

Ayam pedaging memiliki ciri-ciri yaitu memiliki tekstur kulit dan daging

yang lembut serta tulang yang merupakan tulang rawan yang fleksibel. Kondisi

ayam pedaging yang baik dipengaruhi oleh bibit, pakan dan frekuensi (Ensminger,

1992).

Pada umumnya ternak unggas, khususnya ayam pedaging termasuk

golongan yang memiliki pertumbuhan yang cepat. Pertumbuhan ayam yang cepat

ini harus diimbangi dengan ketersediaan pakan yang cukup, karena kekurangan

pakan akan sangat mengganggu laju pertumbuhan (Amrullah, 2004).

2.2. Performan Ayam Pedaging

Performan merupakan penilaian suatu tindakan untuk mengumpulkan

informasi tentang bentuk perilaku yang diharapkan muncul dari ternak yang

dijadikan obyek dalam penelitian (Ensminger, 1992). Performan juga diartikan

North and Bell (1990) sebagai bentuk penilaian pada ternak yang dijadikan obyek

untuk mendapatkan informasi terkait berbagai perilaku yang dimiliki sesuai

kriteria yang diinginkan.



5

Peternakan ayam pedaging dapat berkembang maju apabila produktivitas

ayam yang bersangkutan tinggi. Pencapaian produktivitas ayam pedaging yang

tinggi banyak menemui kendala dan hambatan yang harus dihadapi. Salah satunya

adalah adanya performan ayam pedaging yang rendahdan tidak memenuhi standar

(Djunaidi, 2009).

Performan ayam pedaging dapat dilihat dari konsumsi ransum dan

pertambahan berat badan (Parakkasi, 1999). Pertambahan berat badan tidak

terlepas dari pertumbuhan ayam pedaging. Ensminger (1992) menyatakan bahwa

pertumbuhan adalah proses peningkatan ukuran tulang, otot, organ dalam dan

bagian tubuh lainnya yang terjadi sebelum lahir (prenatal) dan setelah lahir

(postnatal) sampai mencapai dewasa. Korelasi dari kedua hal tersebut diwujudkan

dalam bentuk pencapaian nilai konversi ransum (Ensminger, 1992).

Berdasarkan hasil penelitian Asmarasari dan Suprijatna (2008) perlakuan

pemberian ransum ayam pedaging dengan penambahan kunyit (Curcuma

domestica Val.) terhadap performan ayam pedaging dapat disimpulkan bahwa

pemberian ransum dengan penambahan kunyit sampai tingkat 9% ternyata tidak

memberikan pengaruh yang nyata terhadap semua parameter yang diamati

(pertambahan bobot hidup, kadar lemak abdominal dan kadar lemak subkutan

bagian dada dan paha).

2.3. Konsumsi Ransum

Konsumsi ransum merupakan jumlah ransum yang dimakan dalam jangka

waktu tertentu dan ransum yang dikonsumsi oleh ternak akan digunakan untuk

memenuhi kebutuhan energi dan zat nutrsi yang lain (Wahju, 1997). Konsumsi



6

ransum dipengaruhi oleh besar dan bangsa ayam, temperatur lingkungan,

perkandangan, kesehatan ternak dan imbangan zat-zat ransum (Rasyaf, 2007).

Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi ransum adalah bobot tubuh

ayam, jenis kelamin, aktivitas sehari-hari, suhu lingkungan serta kualitas dan

kuantitas ransum. Ransum yang diberikan pada ternak harus disesuaikan dengan

umur dan berdasarkan kebutuhan, hal ini bertujuan selain untuk mengefisiensikan

jumlah ransum pada ternak juga untuk mengetahui sejauh mana pertambahan

berat badan yang dicapai (Anggorodi, 1979). Samarasinghe et al. (2003)

menyatakan bahwa tepung kunyit tidak menyebabkan perubahan konsumsi

ransum bila diberikan dalam ransum ayam broiler hingga 0,3%.

Bila ayam pedaging diberi ransum dengan kadar protein rendah dan energi

tinggi, maka ayam akan mengkonsumsi ransum dalam jumlah sedikit. Sebaliknya

bila ransum yang dikonsumsi memiliki protein yang tinggi dan energi rendah,

maka ayam akan mengkonsumsi lebih banyak, namun biasanya ransum yang

memiliki protein tinggi juga memiliki kadar energi yang tinggi (Murtidjo, 1990).

2.4. Pertambahan Bobot Badan

Tillman et al. (1991) menyatakan bahwa pertumbuhan umumnya

dinyatakan dengan pengukuran kenaikan bobot melalui penimbangan berulang-

ulang yaitu, setiap hari, setiap minggu, atau setiap waktu lainnya.

Pertumbuhan pada ayam pedaging dimulai dengan perlahan-lahan

kemudian berlangsung cepat sampai dicapai pertumbuhan maksimum setelah itu

pertumbuhan kembali menurun dan akhirnya terhenti, pertumbuhan yang paling

cepat terjadi setelah ayam pedaging menetas sampai umur 4-6 minggu, setelah itu

pertumbuhan mengalami penurunan.
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Menurut Kusumawardhani (1988) dan Agustiana (1996), laju

pertumbuhan yang cepat pada ayam pedaging selalu diikuti perlemakan yang

cepat, dimana penimbunan lemak yang cenderung meningkat sejalan dengan

meningkatnya bobot badan. Pertumbuhan yang cepat pada ayam pedaging yang

sering diikuti pelemakan yang tinggi, keadaan ini menjadi masalah bagi

konsumen yang menginginkan daging ayam dengan perlemakan yang rendah.

Bertolak pada masalah tersebut perlu dilakukan usaha penurunan perlemakan pada

ayam pedaging. Pemberian ransum dengan pelet kunyit diduga dapat

meningkatkan pertumbuhan ayam pedaging dengan penimbunan lemak yang

semakin menurun.

Berdasarkan penelitian Asmarasari dan Suprijatna (2008) menyatakan

bahwa pemberian ransum dengan pelet kunyit mampu meningkatkan metabolisme

lemak melalui daya kerja kurkuminoid minyak atsiri. Hasil penelitian

menunjukkan rata-rata bobot hidup akhir ayam pedaging selama penelitian pada

perlakuan T0, T1, T2 dan T3 berturut-turut adalah 2517 g, 2477 g, 2595 g dan

2545 g. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan ransum ayam pedaging

dengan penambahan kunyit sampai taraf 9% tidak menunjukkan pengaruh yang

nyata (P > 0,05) terhadap bobot hidup akhir ayam.

1.5. Konversi Ransum

Koversi ransum merupakan pembagian antara jumlah pakan yang

dikonsumsi pada minggu tertentu dengan pertambahan bobot badan yang dicapai

pada minggu itu pula (Masruhah, 2008). Angka konversi ransum menunjukkan

tingkat efesiensi penggunaan ransum yaitu angka konversi ransum semakin besar

maka penggunaan ransum kurang ekonomis (Julferina, 2008).
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Menurut Irawan (1996), konversi pakan adalah jumlah ransum yang habis

dikonsumsi oleh seekor ayam dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai bentuk

dan berat yang optimal. Konversi ransum dapat digunakan untuk mengukur

keefisienan penggunaan ransum. Semakin tinggi nilai konversi ransum

menunjukkan semakin banyak ransum yang dibutuhkan untuk meningkatkan berat

badan per satuan berat dan semakin rendah nilai konversi berarti kualitas ransum

semakin baik (Wahju, 2004).

Penambahan tepung kunyit dalam ransum menunjukkan hasil yang

berbeda nyata (P<0,05) terhadap konversi ransum. Konversi ransum yang

mendapat 0,08% nyata (P<0,05) lebih tinggi, kecuali dengan 0,12% tidak berbeda

nyata (P>0,05). Antara kontrol, penambahan tepung kunyit 0,04 dan 0,16% tidak

berbeda nyata. Hal ini disebabkan penambahan 0,08% tepung kunyit

mengkonsumsi ransum lebih tinggi dan PBH yang dihasilkan lebih rendah.

Konversi ransum terendah pada ayam yang mendapat 0,04% tepung kunyit

disebabkan PBH yang dihasilkan lebih tinggi (Bintang et al., 2003).

1.6. Kunyit (Curcuma domestica Val.)

Kunyit atau Curcuma domestica Val termasuk salah satu tanaman rempah

yang berasal dari wilayah Asia khususnya Asia Tenggara. Klasifikasi tanaman

kunyit berdasarkan penggolongan dan tata nama tumbuhan adalah sebagai

berikut; Kingdom Plantae (tumbuh-tumbuhan), Divisi Spermathpyta (tumbuhan

berbiji), Subdivisi Angiospermae (berbiji tertutup), Kelas Zingiberales, Famili

Zingiberaceace, Genus curcuma, dan Speciess Curcuma domestica (Purseglove et

al., 1981). Akar dan serbuk kunyit dapat diihat pada Gambar 2.1, sedangkan

komposisi kimia kunyit disajikan pada Tabel 2.1.



9

Gambar 2.1. Akar dan Serbuk Akar Kunyit
Sumber : Rukmana (1994)

Tabel 2.1. Komposisi Kimia Kunyit (%)

Komposisi kimia kunyit Komposisi jumlah (%)
Kadar air 6,0
Protein 8,0
Karbohidrat 57,0
Serat kasar 7,0
Bahan mineral 6,8
Minyak volatil 3,0
Kurkuma 3,2
Bahan non volatil 19,0

Sumber : Riduwanto (2010)

Kunyit termasuk tanaman tahunan yang tumbuh merumpun, susunan

tubuh tanaman terdiri dari akar, rimpang, batang semu, pelepah daun, daun,

tangkai bunga dan kuntum bunga (Rahmat, 1994). Rimpang kunyit bercabang-

cabang, dan secara keseluruhan membentuk rumpun. Bentuk rimpang sangat

bervariasi, umumnya bulat panjang dan kulit rimpang muda berwarna kuning.

Rimpang tua kulitnya berwarna jingga kecoklatan dan dagingnya jingga tua agak

kuning. Rasa rimpang enak dan berbau khas aromatik sedikit agak pahit serta

pedas (Rahmad, 1994). Daunnya berkelopak panjang menutupi batang. Bunga

kunyit yang berbentuk malai tumbuh dari kelopak ketiak daun, rata-rata terdiri

dari tujuh bunga berwarna kuning atau agak kuning (Rismunandar, 1988).

Kunyit memiliki bahan aktif kurkumin dan minyak atsiri. Minyak atsiri

mempunyai sifat mudah hilang dengan pemanasan sedangkan kurkumin berupa
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serbuk kristal berwarna kuning jingga, tidak mudah hilang dengan pemanasan,

tidak larut dalam air, agak larut dalam eter dan asam asetat peka serta memiliki

titik leleh 1830C. Kandungan kurkumin dari rimpang kunyit bervariasi antara 1,8-

5,4%. Kurkumin merupakan suatu persenyawaan fenolik sehingga mekanisme

kerjanya sebagai zat anti mikroba akan mirip dengan sifat persenyawaan fenol

lainnya.

Kurkumin mempunyai suatu senyawa fenolik yang disebut bis-fenol

karena mempunyai dua cincin fenolik. Sebagai suatu senyawa anti mikroba, bis-

fenol bersifat lebih aktif dari pada monofenolnya. Oleh karena itu efek anti

mikroba pada kunyit sebagian besar akan ditentukan oleh kandungan kurkumin

yang terdapat pada kunyit. Zat kurkumin yang terkandung dalam kunyit

mempunyai khasiat anti bakteri dan dapat merangsang dinding kantong empedu

untuk mengeluarkan cairan empedu supaya pencernaan lebih sempurna (Darwis et

al., 1991).

Minyak atsiri merupakan suatu zat berbentuk cair yang terkandung dalam

simplisia nabati atau hewani dan berbau harum (Sidik et al., 1995). Purseglove et

al. (1981) menyatakan bahwa minyak atsiri pada kunyit mengandung empat

komponen utama antara lain sesquiterpen teroksigenasi, sesquiterpen hidrokarbon,

monoterpen hidrokarbon dan monoterpen teroksigenasi. Nataamijaya et al.,

(2000), menyatakan bahwa minyak atsiri dan kurkumin mengandung zat anti

bakteri yang terdapat pada gugus hidroksil fenolat, yaitu suatu senyawa yang

dapat menangkal bakteri yang merugikan didalam tubuh sehingga dapat menjaga

keseimbangan populasi bakteri yang mengungkan didalam tubuh.


