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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Cairan Rumen Kerbau  

Kerbau tropis dapat tumbuh baik dengan pakan berupa hijauan berkualitas 

rendah, limbah pertanian dan industri yang struktur dasarnya mengandung 

lignoselusosa tinggi dapat digunakan sebagai sumber energi utama (Wanapat, 

2001). Namun sesungguhnya konversi serat kasar menjadi produk pada 

ruminansia yang dipelihara intensif belum optimal, karena hanya 10-35% energi 

dari serta kasar yang dapat dimanfaatkan. Ternak kerbau dan sapi secara umum 

mempunyai sistem pencernaan yang sama. Tetapi, secara fisiologis antara rumen 

kerbau dan sapi terdaat perbedaan,yaitu pada kecepatan laju pergerakan pakan, 

volume cairan pada rumen-retikulum, dan efektivitas pencernaan pakan (Haryanto 

and Thalib, 2009). Pada kondisi pakan kurang baik, kerbau dapat tumbuh dan 

berkembangbiak dengan baik (Agarwal et al., 2009). Bhatia et al., (1998) 

menyatakan bahwa perbedaan pada konsumsi bahan kering, bahan organik, dan 

kecernaan selulosa dipengaruhi oleh mikroba rumen. Perbedaan proporsi dan 

jumlah mikroba dalam rumen mempengaruhi proses dan produk akhir fermentasi.  

Pada penelitin sebelumnya Astuti (2010) dan Gayatri (2010) telah berhasil 

mengisolasi 18 isolat murni untuk mendegradasi serat yang berasal dari rumen 

kerbau. Kerbau dipilih sebagai sumber mikrobia karena yang berasal dari 

kemampuan memanfaatkan pakan berserat lebih efisien (Kennedy et al., 1992) 

Suryahadi et al., (1996) melaporkan beberapa bakteri selulotik yang dapat 

diisolasi dan diidentifikasi dari cairan rumen kerbau diantaranya adalah 

Ruminococcus flavefaciens, R. albus dan Bacteroides ruminicola yang memiliki 

aktivitas selulolitik sebesar 43,2% /hari. Menurut Gayatri (2010) dan Astuti 

(2010), bakteri penghasil enzim selulolitik yang dapat diidentifikasi di dalam 

rumen adalah Bacteroides amylophilus, Butirivibro sp., Selenomonas 

ruminantium, Lachnospiro multipharus, dan Peptosterptococcus elsdenii.  

Menurut Pradhan (1994) menyatakan bahwa total bakteri antara 13,20 x 

10
8
/ml pada sapi dan pada kerbau 16,20 x 10

8
/ml, jumlah bakteri lebih besar pada 

cairan rumen kerbau. Terlihat bahwa selulolitik 2-3 kali lipat lebih besar pada 

kerbau dibandingkan sapi. Persentase bakteri selulolitik pada sapi sebesar 19,5% 
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dari pada kerbau 42,3% dari total bakteri. Dalam rumen kerbau terdapat bakteri 

pencerna serat kasar yang efisien yang tidak ditemukan pada sapi, sehingga daya 

cerna pakan pada kerbau lebih baik dibandingkan dengan sapi. Hal ini diduga 

disebabkan oleh tingginya populasi mikroba selulolitik pada ternak kebau 

(Wanapat, 1990). Selanjutnya dinyatakan oleh Suryahadi et al., (1996), bahwa 

aktivitas selulolitik dari ternak kerbau lebih tinggi dibanding ternak sapi  

(43,2%/hari vs 16,3%/hari). Kerbau umumnya cukup dipelihara dengan pakan 

berkualitas rendah karena bakteri rumen kerbau telah beradaptasi dengan baik 

terhadap pakan hijauan dan sisa pertanian yang umumnya berkualitas rendah 

dengan kandungan lingoselulosa tinggi (Pandya et al., 2010).  

Tingginya aktivitas bakteri didalam rumen kerbau ditunjukkan dengan laju 

produksi volatile fatty acids (VFA) yang lebih cepat dan lebih tinggi 

dibandingkan dengan sapi (NRC, 1994). Hifizah (2013), menyatakan bahwa 

inokulum asal cairan rumen kerbau merupakan yang terbaik dalam mendegradasi 

pakan serat yang berasal dari limbah pertanian. Hal ini disebabkan karena kerbau 

mampu memanfaatkan pakan dengan kualitas rendah karena didukung oleh 

volume rumen kerbau yang besar, sekresi saliva tinggi, laju pakan meninggalkan 

rumen lambat serta aktivitas selulolitik dan populasi mikroba yang lebih tinggi. 

Tinggi kemampuan isolat bakteri asal rumen dalam mendegradasi bahan 

pakan sumber serat dimungkinkan karena ternak-ternak ruminansia dikawasan 

tropis cenderung mengkonsumsi pakan dalam bentuk limbah pertanian yang 

memiliki kandungan lignoselulosa tinggi (Pandya et al., 2010). Pradhan (1994) 

menyebutkan bahwa jumlah total bakteri rumen kerbau lebih tinggi dibandingkan 

sapi (18,45 x 108CFU/ml vs 11,62 x 108CFU/ml) dengan jenis bakteri seglulolitik 

2-3 kali lebih besar dibandingkan dengan sapi (6,86 x 108CFU vs 2,58 x 

108CFU/ml).  

2.2. Cairan Rumen sebagai Sumber Enzim 

Cairan rumen mengandung enzim alfa amylase, galaktosidase, 

hemiselulase, dan selulase. Rumen merupakan tabung besar untuk menyimpan 

dan mencampur ingesta bagi fermentasi mikroba. Kerja ekstensif bakteri dan 

mikroba terhadap zat-zat makanan menghasilkan produk akhir yang dapat 
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diasimilasi. Kondisi dalam rumen adalah anaerobik dengan temperature 38-42
0
C 

(Cruch dan Pond, 1979).  

Mikroba rumen melalui enzim-enzimnya memainkan peranan dalam 

proses pencernaan yang komplek dari makanan, ratusan enzim-enzim dibutuhkan 

untuk mencerna makanan tersebut (Moharrey dan Des, 2002). Enzim-enzim 

tersebut antara lain adalah enzim yang mendegradasi subtrat selulosa yaitu 

selulase, vilan adalah xilanase, pati adalah amilase, pektin adalah pektinase, 

lipid/lemak adalah lipase, protein dalah protese (Kamra, 2005; Lee et al., 2002; 

Morgavi et al., 2000). 

2.3. Enzim Dalam Ransum Unggas 

Karbohidrat menyusun sebagian besar komponen pakan ternak, umumnya 

berasal dari tanaman terutama biji-bijian dan berfungsi sebagai sumber energi. 

Beberapa bentuk karbohidrat tidak dapat didegradasi oleh enzim-enzim 

karbohidrase yang dihasilkan oleh unggas, oleh karena itu suplementasi enzim 

tertentu yang mampu mendegradasi karbohidrat tersebut ke dalam ransum unggas 

perlu dipertimbangkan, dan suplementasi akan meningkatkan nilai nutrisi ransum 

(Bedford, 2002). Enzim-enzim karbohdrase efektif untuk meningkatkan laju 

kecernaan ransum, terutama biji-bijian seperti jagung dan gandum (wheat), 

sehingga lebih banyak zat-zat makanan yang dapat digunakan oleh ternak 

(Bedford, 2002). 

Penggunaan enzim komplek dalam ransum dilakukan oleh beberapa 

peneliti (Francesch, et al., 1994) melaporkan bahwa penggunaan enzim dari 

Trichoderma viride yang terdiri atas selulase, beta-glukanase dan xilanase pada 

ransum unggas yang berbasis barley dapat memperbaiki pertambahan bobot badan 

1-3% dan efisiensi ransum 2-9% serta mengurangi kejadian ekskreta yang pekat 

berkaitan dengan kekentalan (viskositas) barley yang digunakan. Penambahan 

enzim cairan rumen tidak menyebabkan terjadinya peningkatan atau penurunan 

konsumsi ransum ayam broiler. Dalam enzim cairan rumen mengandung enzim 

selulase, xilanase, mannanase, amilase, protease, dan fitase yang mampu 

menghidrolisis bahan pakan lokal, Budiansyah (2010). 
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2.4. Konsumsi Ransum dan Kebutuhan Zat Makanan 

Konsumsi ransum adalah sejumlah ransum yang dimakan dalam jangka 

waktu tertentu dengan tujuan untuk dapat hidup, meningkatkan pertumbuhan 

bobot badan dan untuk produksi (Anggorodi, 1996). Konsumsi ransum 

dipengaruhi beberapa faktor antara lain bangsa, jenis kelamin, umur, kualitas dan 

palatabilitas ransum. Konsumsi ransum akan bertambah dengan bertambahnya 

ukuran berat badan unggas, dimana semakin besar hewan maka semakin besar 

pula bagian ransum yang diperlukan untuk pertumbuhan (Anggorodi, 1985). 

Konsumsi pakan menurun 1,72 % pada setiap kenaikan 1
0
C dari suhu 

ambang antara 18
0
C sampai 32

0
C. Penurunan menjadi lebih cepat (5 % untuk 

setiap 10C) apabila suhu meningkat ke 32-38
0
C (Rao et al., 2002). Kandungan 

energi ransum menentukan besarnya konsumsi ransum karena ayam merupakan 

ternak yang mengkonsumsi ransum untuk memenuhi kebutuhan energi (Maryuni, 

2005).  

Adrizal et al., (2011) pentingnya palatabilitas sebagai penentu tingkat 

konsumsi. Menurut Schaible (1979) yang menyatakan ransum dengan 

palatabilitas tinggi akan meningkatkan konsumsi ransum juga sebaliknya. 

Kartasudjana dan Suprijatna (2006) menyatakan bahwa bentuk fisik ransum juga 

mempengaruhi banyaknya ransum yang dikonsumsi, unggas cendrung 

mengkonsumsi dalam bentuk crumble dan pellet. Sumiati et al., (2011) yang 

menyatakan bahwa rataan konsumsi ransum fase starter berkisar antara 154,40-

451,10 gram/ekor/minggu dan fase finisher berkisar 380,60-2188,80 

gram/ekor/minggu. 

 

2.5. Bobot Potong 

Menurut Anggorodi (1994) bahwa berat badan akhir dipengaruhi oleh 

pertambahan berat badan dan konsumsi ransum. Murtidjo (2003) menyatakan 

bobot potong erat hubungannya dengan konsumsi ransum, dengan meningkatnya 

konsumsi maka bobot potong didapat semakin meningkat demikian sebaliknya. 

Amrullah (2004) menyatakan bahwa bobot potong dipengaruhi oleh jumlah 

ransum yang dikonsumsi dan kualitas dari ransum.   
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Rasyaf (2002) menyatakan bahwa bobot badan unggas dipengaruhi antara 

lain oleh kualitas dan kuantitas makanan yang diberikan.sedangkan Rose (1997) 

menyatakan kenaikan bobot karkas erat kaitanya dengan bobot potong. Soeparno 

(1994) menyatakan bahwa kenaikan bobot potong cenderung akan meningkatkan 

konsumsi karkas yang diikuti dengan kenaikan persentase tulang dan daging. 

Rizal (2006) menyatakan protein mempunyai pengaruh sangat besar dalam 

pertumbuhan jaringan tubuh ayam. Sedangkan pendapat Anggorodi (1996) 

menyatakan jumlah ransum yang dimakan dalam jangka waktu tertentu 

menentukan tingkat pertumbuhan bobot badan dan produksi.  

Sinuraya (2015) yang  melaporkan bahwa rataan bobot potong  ayam 

broiler umur 5 minggu berkisar 927,75 gram/ekor. Noferdiman (2012) 

melaporkan bahwa rataan bobot potong ayam broiler umur 5 minggu berkisar 

antara 1365,50-1416,00 gram/ekor. Rasyaf (2010) bahwa bobot badan unggas 

dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas bahan makanan yang diberikan. 

 

2.6. Karkas Ayam Broiler 

Karkas ayam pedaging adalah bagian tubuh ayam broiler hidup setelah 

dikurangi bulu, dikeluarkan viscera dan lemak abdominalnya, dipotong kepala 

dan leher serta kedua kakinya (Sulandari et al., 2007). Selanjutnya Nahashon et 

al., (2005) bahwa bobot karkas sangat dipengaruhi oleh bobot hidup yang 

dihasilkan. Semakin tinggi bobot hidup, bobot karkas akan semakin tinggi begitu 

juga sebaliknya. Haroen (2003) dan Brake et al., (1993) menyatakan produksi 

karkas erat hubungannya dengan bobot potong karena semakin bertambahnya 

bobot potong maka bobot karkas akan meningkat, begitu pula sebaliknya. 

Firdawan (2015) melaporkan bobot karkas ayam broiler umur lima minggu yaitu 

1078,00 gram/ekor/minggu. 

Bobot karkas normal adalah 60 -70 % dari berat tubuh, persentase karkas 

adalah perbandingan antara bobot karkas dengan bobot hidup dikalikan 100 % 

(Siregar, 1994). Sedangkan menurut Siregar (1994) bahwa karkas yang normal 

berbentuk padat dan tidak kurus, tidak terdapat kerusakan kulit ataupun 

dagingnya. Sedangkan karkas yang tidak normal mempunyai daging yang kurang 

padat pada bagian dada sehingga kelihatan panjang dan kurus. Amrullah (2004) 
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menyatakan, bahwa rata-rata berat karkas ayam berkisar antara 65-75% dari berat 

hidup. Menurut Soeparno (2005) bahwa bobot karkas mutlak sejalan dengan 

bobot hidup, semakin tinggi bobot hidup maka bobot karkas akan semakin tinggi.  

Menurut Young (2001), faktor lain yang mempengaruhi produksi karkas 

ayam broiler antara lain strain, jenis kelamin, usia, kesehatan, nutrisi, bobot 

badan, dan pemuasaan sebelum dipotong. 


