
II.  TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Tanaman Binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis)

Binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) merupakan tanaman obat yang

tumbuh di dataran rendah atau dataran tinggi (Shabella, 2013). Tanaman ini

berasal dari dataran Cina dengan nama asalnya adalah Dheng shan chi, sedangkan

di Inggris disebut madeira vine. Di Indonesia tanaman ini dikenal sebagai

gendola yang sering digunakan sebagai gapura yang melingkar di atas jalan taman

(Setiaji, 2009).

Tanaman binahong berupa tumbuhan menjalar, berumur panjang (perenial),

panjang tanaman dapat mencapai ± 5 m (Gambar 1). Akar binahong berbentuk

rimpang, berdaging lunak. Batang bertekstur lunak, berbentuk silindris, saling

membelit, berwarna merah, bagian dalam solid, permukaan halus, kadang

membentuk semacam umbi yang melekat di ketiak daun dengan bentuk tak

beraturan dan bertekstur kasar. Tipe daun binahong adalah daun tunggal,

bertangkai sangat pendek (subsessile), tersusun berseling, berwarna hijau,

berbentuk jantung (cordata), panjang 5--10 cm, lebar 3--7 cm, helaian daun tipis

lemas, ujung runcing, pangkal berlekuk (emerginatus), tepi rata, serta permukaan

licin (Manoi, 2009).
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Gambar 1.  Tanaman binahong

Dijelaskan lebih lanjut oleh Manoi (2009) bahwa tipe bunga binahong adalah

bunga majemuk berbentuk tandan, bertangkai panjang, muncul di ketiak daun,

mahkota berwarna krem keputih-putihan berjumlah lima helai tidak berlekatan,

panjang helai mahkota 0,50--1,00 cm, dan berbau harum. Perbanyakan biji

binahong secara generatif, namun lebih sering berkembang atau dikembangbiakan

secara vegetatif melalui akar rimpangnya.

B. Ekstrak Daun Binahong

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan cara ekstraksi zat aktif

simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai.  Setelah

itu, semua pelarut diuapkan dan masa yang tersisa diperlakukan sedemikian rupa,

sehingga memenuhi standar baku yang digunakan (Depkes RI, 1995)

Ekstraksi merupakan proses penarikan komponen aktif menggunakan pelarut

tertentu. Metode ekstraksi yang dilakukan adalah metode maserasi (perendaman).
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Metode ini merupakan cara dingin, sehingga senyawa kimia yang terdapat

didalamnya tidak mengalami kerusakan (Setiaji, 2009).

Proses ekstraksi yang dilakukan menggunakan larutan methanol teknis yang telah

didestilasi, sehingga diperoleh larutan methanol murni.  Penggunaan senyawa

methanol didasarkan pada sifat senyawa ini yang mampu melarutkan senyawa

yang bersifat polar, semipolar, dan non polar.  Selain itu, senyawa methanol dapat

menyetabilkan bahan terlarut dan efisien dalam menghasilkan senyawa aktif yang

optimal (Harbone, 1987).

Ekstraksi dilakukan dengan cara maserasi, yaitu merendam tepung daun binahong

dalam larutan methanol selama 5 hari dan dilakukan pengadukan setiap harinya.

Tujuan pengadukan adalah untuk menghomogenkan larutan selama proses

perendaman dan mempercepat kontak antara sampel dan pelarut.  Setelah 5 hari

dilakukan pengambilan filtrat dan dilakukan pemekatan dengan rotary vacuum

evaporator. Tujuan pemekatan adalah memekatkan ekstrak dan memisahkan

antara pelarut dan senyawa aktif daun binahong.  Proses pemekatan menggunakan

suhu 500C, sehingga komponen senyawa metabolit sekunder tidak mengalami

kerusakan (Khunaifi, 2010).

Dijelaskan lanjut oleh Khunaifi (2010) bahwa pemekatan dengan menggunakan

bantuan rotary vacuum evaporator akan menurunkan tekanan uap pelarut,

sehingga pelarut akan menguap di bawah titik didih normalnya.  Tujuannya

adalah agar komponen fitokimia yang terdapat dalam ekstrak tidak mengalami

kerusakan akibat pemanasan yang berlebihan.  Adanya tekanan yang diberikan
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oleh pompa vakum mengakibatkan pelarut menguap dari campuran kemudian

terkondensasi dan masuk dalam labu penampung.

Faktor-faktor yang menentukan hasil ekstraksi adalah jangka waktu sampel

kontak dengan cairan pengekstraksi (waktu ekstraksi), perbandingan antara

jumlah sampel terhadap jumlah cairan pengekstraksi (jumlah bahan

pengekstraksi), ukuran bahan dan suhu ekstraksi. Lama waktu ekstraksi

berpengaruh terhadap kontak dengan sampel, sehingga titik jenuh larutan akan

bertambah. Perbandingan jumlah pelarut dengan jumlah bahan berpengaruh

terhadap efisiensi ekstraksi.  Jumlah pelarut yang berlebihan tidak akan

mengekstrak lebih banyak, namun dalam jumlah tertentu pelarut dapat bekerja

optimal. Ekstraksi akan lebih cepat dilakukan pada suhu tinggi, tetapi hal ini

dapat mengakibatkan beberapa komponen mengalami kerusakan. Penggunaan

suhu 50°C menghasilkan ekstrak yang optimum dibandingkan dengan suhu 40°C

dan 60°C (Voight, 1994).

C. Senyawa Aktif Daun Binahong

Senyawa kimia tanaman terdiri dari dua bagian, yaitu senyawa metabolit primer

dan metabolit sekunder.  Senyawa metabolit primer merupakan senyawa yang

bermolekul besar, sedangkan senyawa metabolit sekunder merupakan senyawa

yang bermolekul kecil (Sirait, 2007). Senyawa aktif yang terdapat pada daun

binahong berupa senyawa metabolit sekunder, terdiri dari flavonoid, alkaloid,

terpenoid atau steroid, dan saponin (Astuti, 2012).
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1. Flavonoid

Flavonoid merupakan senyawa polar yang mudah larut dalam pelarut polar seperti

etanol, methanol, butnol, aseton, dan lainnya.  Flavonoid memiliki cincin benzene

dan gugus gula yang reaktif terhadap radikal bebas, serta bertindak sebagai

senyawa penangkap radikal bebas (Shabella, 2013).  Flavonoid dalam tumbuhan

berperan sebagai glikosida dan aglikogen flavonoid. Hasil penelitian Astuti

(2012) menyebutkan bahwa bagian daun binahong yang diekstraksi dengan etanol

mengandung flavonoid berkisar 20--70 mg/l.

Menurut Astuti (2012), senyawa flavonoid mempunyai aktivitas fitokimia yang

berfungsi menghancurkan mikroba, terutama bakteri gram positif.  Selain itu,

senyawa aktif flavonoid berperan sebagai antibiotik dengan mengganggu fungsi

dari mikroorganisme.  Aktivitas farmakologi dari flavonoid adalah sebagai anti

inflamasi, analgesik, dan antioksidan (Shabella, 2013).

2. Saponin

Berdasarkan ketidaklarutannya dalam air dan tidak beracun terhadap hewan,

saponin merupakan glikosida sterol, sedangkan berdasarkan gugusnya saponin

dibedakan menjadi saponin terpenoid dan saponin steroid (Robinson, 1995).

Saponin terperoid tersusun dari sistem cincin oleanana atau ursana.  Glikosida

sterol mengandung 1--6 unit monosakarida (glukosa, galaktosa, dan ramnosa) dan

aglikonnya disebut sapogenin, yang mengandung satu atau dua gugus karboksil

(Poedjiadi dan Supriyanti, 2009).
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Menurut Astuti (2012), saponin merupakan senyawa bioaktif pada pertumbuhan

hewan dan saluran pencernaan. Kandungan saponin dalam daun binahong adalah

28,14 gram per gram daun. Menurut FAO (2005), pemberian maksimal senyawa

saponin dalam ransum adalah 3,70 g/kg ransum. Saponin memiliki sifat seperti

busa (sabun) yang dapat membersihkan materi-materi yang menempel pada

dinding usus, sehingga memudahkan penyerapan molekul-molekul besar terserap

dalam tubuh dan terjadi peningkatan zat nutrisi yang dideposit dalam tubuh,

sehingga berpengaruh terhadap pertambahan berat tubuh (Francis dkk., 2002).

3. Terpenoid atau steroid

Terpenoid atau steroid merupakan senyawa organik yang terbentuk dari isoprena

(CH3=C(CH3)-CH=CH2). Terpenoid merupakan komponen dari minyak atsiri.

Minyak atsiri merupakan senyawa folatil yang dihasilkan oleh jaringan tertentu

disuatu tanaman.

Fungsi minyak atsiri adalah membantu pencernaan dengan merangsang sistem

syaraf eksresi, sehingga mengeluarkan getah lambung yang mengandung enzim

amilase, lipase, tripsin, dan pepsin yang diekskresikan kedalam lambung dan usus

(Habibah dkk., 2012).

Menurut Poedjiadi dan Supriyanti (2009), enzim amilase, lipase, tripsin, dan

pepsin merupakan enzim yang terdapat dalam cairan pankreas.  Enzim amilase

berfungsi sebagai katalis dalam proses hidrolisis amilum, dekstrin, dan glikogen

menjadi maltosa.  Enzim ini akan bekerja optimal pada kisaran pH 6,60.  Enzim

lipase, tripsin, dan pepsin  berfungsi sebagai pemecah lemak, protein, dan pepton.
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4. Alkaloid

Alkaloid merupakan senyawa metabolit sekunder terbesar tumbuhan.  Alkaloid

mengandung atom nitrogen basa sebagai gabungan dari sistem heterosiklik (Sirait,

2007). Alkaloid mempunyai kegiatan fisiologi yang menonjol dan bersifat optis

aktif (Harbone, 1987).

Fungsi senyawa alkaloid adalah menghambat pertumbuhan bakteri gram positif

dan gram negatif.  Mekanisme kerjanya adalah mengganggu terbentuknya

jembatan seberang silang komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri,

sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan

kematian sel (Robinson, 1995).

D. Performa Broiler

Menurut North dan Bell (1990), broiler adalah galur ayam hasil rekayasa oleh

teknologi yang memiliki karakteristik ekonomi dengan ciri khas pertumbuhan

cepat sebagai penghasil daging, masa panen pendek dan menghasilkan daging

berserat lunak, timbunan daging baik, dada lebih besar, dan kulit licin. Broiler

merupakan ayam ras yang bersifat unggul sesuai dengan pemeliharaannya dan

telah mengalami perbaikan mutu genetik (Suprijatna dkk., 2008).

Broiler secara genetis merupakan ayam ras unggul yang direkayasa sedemikian

rupa, sehingga dalam waktu singkat dapat dimanfaatkan hasilnya. Broiler

memiliki sifat pertumbuhan cepat, efisien dalam mengonversi ransum menjadi
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daging, ukuran badan besar dengan bentuk dada yang lebar, adat, dan berisi, serta

mempunyai daging yang lunak (Aksi Agraris Kanisius, 2003).  Menurut Unandar

(2003), adanya rekayasa genetik menuntut perbaikan dalam aspek-aspek lainnya,

termasuk dalam kualitas ransum yang diberikan dan tata laksana

pemeliharaannya.

North dan Bell (1990) berpendapat bahwa broiler merupakan hasil interaksi

antara faktor genetik dan lingkungan.  Faktor lingkungan, kecuali iklim alami,

berada langsung dibawah kemampuan peternak, terutama dalam hal tata laksana

pemeliharaan.  Selain itu, faktor lingkungan memberikan peluang yang besar

dalam penyempurnaan dan keserasian bagi berkembangnya potensi genetik.

Potensi genetik yang dicapai ditampilkan sebagai performa yang meliputi

berat badan, pertumbuhan berat badan, konsumsi ransum, konversi ransum,

presentase karkas, dan lain-lain (Sudono dkk., 1985).

1. Konsumsi ransum

Konsumsi ransum merupakan jumlah ransum yang dimakan ayam selama

pemeliharaan.  Menurut Nova dkk. (2002), konsumsi ransum diukur dalam satu

minggu, sedangkan konsumsi ransum menurut standar produksi dihitung per hari,

per minggu, atau konsumsi kumulatif setiap kali produksi.

Menurut Rasyaf (2011), konsumsi ransum broiler merupakan cermin dari

masuknya sejumlah unsur nutrien ke dalam tubuh ayam.  Jumlah nutrien yang

masuk ke dalam tubuh harus disesuikan dengan kebutuhan untuk produksi dan

hidupnya.  North dan Bell (1990) berpendapat bahwa konsumsi ransum diatur
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oleh mekanisme lain yang berlangsung terus menerus sampai batas toleransi

tembolok.  Apabila batas toleransi tercapai, maka konsumsi ransum akan terhenti.

Kebutuhan ransum broiler per ekor per minggu adalah : minggu I = 170 g;

minggu II = 350 g; minggu III = 600 g; minggu IV = 750 g; minggu V = 900 g;

dan minggu VI = 1.100 g (Nova dkk., 2002).  Menurut North dan Bell (1990),

konsumsi ransum broiler dipengaruhi oleh suhu lingkungannya. Rata-rata

konsumsi ransum broiler dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.  Rata-rata konsumsi ransum broiler.

Sumber : Zulkarnaen (2013)

Hasil penelitian Andriani (2012) menunjukkan bahwa konsumsi ransum broiler

di kadang semi closed house dengan kepadatan yang berbeda berkisar 113,94--

137,64 g/ekor/hari.  Menurut Triyanto (2006), konsumsi ransum broiler yang

dipelihara di kandang panggung dengan ventilasi terbuka sebesar 603,31

g/ekor/minggu, sedangkan pada kandang postal dengan ventilasi terbuka sebesar

630,52 g/ekor/minggu.

Faktor-faktor yang memengaruhi konsumsi ransum adalah bangsa ayam, suhu

lingkungan, tahap produksi, dan energi ransum.  Selain itu, bentuk ransum, ukuran

ransum, penempatan ransum, dan cara pengisian ransum juga berpengaruh

Umur
(minggu)

Rata-rata konsumsi
Mingguan Kumulatif

g/ekor/minggu
1 149 149
2 322 171
3 515 986
4 764 1.750
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terhadap konsumsi ransum (Aksi Agraris Kanisius, 2003).  Menurut NRC (1994),

faktor-faktor yang memengaruhi konsumsi ransum adalah bentuk serta kualitas

ransum, kecepatan pertumbuhan, kesehatan ternak dan lingkungan.  Suhu

lingkungan yang tinggi dapat menurunkan konsumsi ransum, sehingga tingkat

produksi ternak menurun (Yousef, 1985).

2. Konsumsi air minum

Air merupakan komponen utama protoplasma dan berperan penting dalam

metabolism sel. Persentase air dalam tubuh mencapai 70% berat badan, setelah

dikurangi lemak tubuh.  Keseimbangan air dalam tubuh berkaitan langsung

dengan fungsi homoestasis lingkungan, yaitu konsentrasi ion hidrogen,

konsentrasi air dan elektrolit, tekanan osmotik, suhu, dan keseimbangan tubuh

lain dalam cairan intestin (Poedjiadi dan Supriyanti, 2009).

Menurut Tilman dkk. (1991), air dalam tubuh ternak berasal dari air minum, air

yang terkandung dalam makanan, dan air metabolik.  Air yang hilang dalam tubuh

ternak disebabkan oleh ekskresi melalui usus dalam bentuk feses, ekskresi ginjal

dalam bentuk urin, pernafasan dalam bentuk uap, dan penguapan melalui

permukaan tubuh.  Kekurangan air minum pada broiler dapat mengakibatkan

perubahan fisiologis dan menurunkan kecepatan pertumbuhan (Wahju, 1992).

Konsumsi air minum dipengaruhi oleh berat tubuh, temperatur, bangsa, aktivitas,

palatabilitas, konsumsi ransum, konversi ransum, tingkat produksi, dan tingkat

energi dalam ransum.  Kebutuhan air minum broiler adalah dua kali lebih banyak
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dari pada konsumsi ransum (Wahju, 1992).  North dan Bell (1990) berpendapat

bahwa konsumsi air minum dipengaruhi oleh suhu lingkungan

Air minum yang diberikan pada broiler secara ad libitum, bebas dari logam berat,

kuman, dan memiliki pH netal (6,5--7,2).  Konsumsi air minum broiler sangat

bergantung pada suhu lingkungannya.  Setiap kenaikan suhu sebesar 100C, broiler

akan mengalami peningkatan konsumsi air minum sebanyak 6,50%. Konsumsi

air minum broiler dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.  Konsumsi air minum broiler

Umur
(minggu)

Temperatur lingkungan
200C 320C

(l/1.000 ekor/hari)
1 24 40
3 100 190
6 240 500
9 300 600

Sumber : Lesson dan Summer (2005)

Hasil penelitian Andriani (2012) menunjukkan bahwa konsumsi air minum

broiler di kadang semi closed house dengan kepadatan berbeda berkisar 200,89--

218,24 ml/ekor/hari.  Menurut Fahmi (2004), konsumsi air minum broiler yang

dipelihara di kandang panggung dengan ventilasi terbuka sebesar 1.578,21--

1.740,39 ml/ekor/minggu pada suhu ±27,340C.

3. Pertambahan berat tubuh

Menurut Anggorodi (1980), pertumbuhan merupakan pertambahan dalam bentuk

dan berat jaringan seperti otot, tulang, jantung, dan semua jaringan tubuh yang

lain.  Proses pertumbuhan membutuhkan energi dan substansi penyusun sel atau
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jaringan yang diperoleh ternak melalui ransum yang dikonsumsinya (Wahju,

1992).

Pertumbuhan broiler dimulai perlahan-lahan kemudian berlangsung cepat sampai

dicapai pertumbuhan maksimum.  Setelah itu menurun kembali hingga akhirnya

terhenti (Kartasudjana dan Suprijatna, 2006).  Menurut North dan Bell (1990),

variasi kecepatan pertumbuhan dipengaruhi oleh tipe unggas, jenis kelamin, umur,

galur, tata laksana, suhu lingkungan, serta kualitas ransum, sedangkan Jull (1992)

menyatakan bahwa kecepatan pertumbuhan dipengaruhi oleh genetik, pola

pemeliharaan, makanan, dan cara pemberiannya serta pengendalian penyakit.

Kecepatan pertumbuhan seekor  ternak dapat diketahui dengan cara melakukan

perhitungan secara berulang yang dinyatakan dengan pertambahan berat tubuh

setiap hari, setiap minggu, atau setiap waktu lainnya (Tillman dkk., 1991).

Berikut adalah standar bobot tubuh broiler setiap minggu.

Tabel 3.  Berat tubuh broiler

Umur
(minggu)

Berat tubuh Pertambahan berat tubuh
g/ekor/minggu

1 175 135
2 440 265
3 795 355
4 1.250 455

Sumber : Zulkarnaen (2013)

Hasil penelitian Andriani (2012) menunjukkan bahwa rata-rata pertambahan berat

tubuh broiler berkisar 57,23 dan 78,75 g/ekor/hari.  Menurut Fahmi (2004), rata-

rata pertambahan berat tubuh broiler yang dipelihara selama 6 minggu dengan
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pembagian persentase pemberian ransum siang dan malam di kandang postal

berkisar 310,54--376,99 g/ekor/minggu.

4. Konversi ransum

Konversi ransum merupakan pembagian antara konsumsi ransum pada minggu ini

dengan pertambahan berat tubuh yang dicapai pada kurun wantu tertentu (Nova

dkk., 2002).  Konversi ransum dapat digunakan sebagai gambaran untuk

mengetahui tingkat efisiensi produksi.  Angka konversi ransum yang kecil berarti

banyaknya ransum yang digunakan untuk menghasilkan satu kilogram daging

semakin sedikit (Kartasudjana dan Suprijatna, 2006).

Menurut Rasyaf (2011), bila rasio kecil berarti pertambahan berat tubuh

memuaskan atau ayam tidak banyak makan. Rasio yang diperoleh dapat

dibandingkan dengan rasio pada standar.  Konversi ransum broiler dapat dilihat

pada Tabel 4.

Tabel 4.  Konversi ransum broiler

Umur (minggu) Jantan Betina Jantan dan betina
1 0,80 0,80 0,80
2 1,20 1,22 1,21
3 1,37 1,41 1,39
4 1,70 1,78 1,74
5 1,98 2,08 2,03
6 2,29 2,35 2,32

Sumber : Kartasudjana dan Suprijatna, 2006

Angka konversi ransum menunjukkan tingkat efisiensi dalam penggunaan

ransum.  Jika angka konversi ransum semakin besar, maka penggunaan ransum
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tersebut kurang ekonomis. Sebaliknya, jika angka konversi ransum semakin kecil

berarti semakin ekonomis (Aksi Agraris Kanisius, 2003).  Konversi ransum

bernilai 1 artinya untuk menghasilkan 1 kg daging diperlukan ransum sebanyak 1

kg (Rasyaf, 2011).

Menurut Card dan Nesheim (1972), konversi ransum dipengaruhi oleh

pertumbuhan, produksi telur, lingkungan, dan kandungan energi dalam ransum.

Menurut Scott dkk. (1982), konsumsi ransum semakin baik dengan semakin

tinggginya energi dan protein dalam ransum.  Sastradipraja (1987) menambahkan

bahwa jenis ternak, jenis kelamin, dan jenis ransum memengaruhi konversi

ransum, serta terdapat interaksi didalamnya.

Rata-rata konversi ransum broiler yang dipelihara pada kandang semi closed

house dengan kepadatan yang berbeda adalah 1,97--2,27 (Andriani, 2012).

Menurut North dan Bell (1990), konversi ransum kumulatif di akhir minggu ke-4

adalah 1,45 pada rata-rata suhu lingkungan 32,200C.

5. Income Over Feed Cost (IOFC)

Income Over Feed Cost (IOFC) merupakan indikasi ekonomis dalam

pemeliharaan broiler.  Pendapatan usaha merupakan perkalian antara hasil

produksi peternakan dalam kilogram hidup, sedangkan biaya ransum adalah

jumlah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan bobot ayam hidup (Nova

dkk., 2002)
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Menurut Rasyaf (2011), IOFC adalah hasil perhitungan dengan cara

membandingkan jumlah penerimaan rata-rata dari hasil penjualan ayam dan

jumlah biaya pengeluaran untuk ransum.  Total biaya yang dikeluarkan untuk

ransum adalah berkisar 40--70%.  Hal inilah yang menjadi tolak ukur IOFC

dengan biaya ransum.  Nilai IOFC yang dihasilkan akan memperlihatkan

keterpaduan antara segi teknis dan ekonomis. Hasil perhitungan IOFC berkaitan

dengan pegangan produksi dari segi teknis, sehingga dapat diduga tingkat

efisiensi ayam mengubah makanan menjadi daging (Nova dkk., 2002).

Dijelaskan lebih lanjut oleh Nova dkk. (2002) bahwa nilai IOFC dipengaruhi oleh

bibit ayam, ransum, dan harga. Biaya ransum memegang peran penting karena

merupakan biaya terbesar dari total biaya yang dikeluarkan selama pemeliharaan

ayam. Menurut Soewardi (1974), pada prinsipnya pemberian ransum pada ternak

harus memperhatikan efisiensi biologis maupun efisiensi ekonomis. Penggunaan

ransum yang berkualitas baik dan harga yang relatif murah merupakan tuntutan

ekonomis untuk mencapai tingkat efisiensi ransum (Yahya, 2003).

Hasil penelitian Andriani (2012) menunjukkan bahwa nilai IOFC broiler berkisar

1,91--2,18, artinya setiap pengeluaran Rp 1,00 akan mendapat penerimaan sebesar

Rp 1,91--2,18.  Menurut Rasyaf (2011), besarnya nilai IOFC yang baik untuk

usaha peternakan adalah lebih besar dari satu.


