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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keberhasilan usaha peternakan ayam petelur 

dipengaruhi oleh tiga faktor penting, yaitu bibit, pakan, dan 

manajemen. Pakan merupakan faktor utama yang 

mempengaruhi keberhasilan usaha peternakan ayam petelur 

dan mempunyai kontribusi sekitar 60 – 70 % dari biaya 

pakan. Oleh karena itu, pakan yang digunakan harus 

memenuhi semua kebutuhan zat makanan ayam petelur, 

selain itu tidak mengandung zat-zat kimia yang berbahaya 

bagi ternak maupun konsumen yang akan mengkonsumsi 

hasil ternak tersebut. Tujuan lain dari pemeliharaan ayam 

petelur adalah untuk mendapatkan produksi telur yang 

maksimal, rendah tingkat kontaminasi mikrobia patogen dan 

residu senyawa kimia sintetik serta mengandung protein dan 

β-karoten yang tinggi (Santoso et al., 2008).   

Menurunnya keuntungan dalam usaha ayam petelur 

dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain tidak 

seimbangnya antara harga pakan dan harga hasil produksi, 

produktivitas yang rendah ataupun karena kualitas produksi 

yang kurang baik (Amrullah, 2003). Salah satu alternatif 

adalah pemanfaatan Protein Sel Tunggal yaitu Fermented 

Mother Liquor (FML). 

Protein Sel Tunggal adalah protein tinggi yang 

berasal dari mikroorganisme bersel satu, mengandung banyak 

asam nukleat dan mempuyai kandungan protein kasar sekitar 

50 – 70 %. Penggunaa PST tidak menyebabkan kanker 

(karsinogenik), mutasi gen (mutagenik) atau kelainan embrio 

(embriotoksis) terhadap kualitas unggas yang dihasilkan PST 
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yang digunakan pada pakan kurang dari 2,5 % (Anonimous, 

2003). 

 Protein Sel Tunggal (PST) akan memperbaiki mutu 

pakan sehingga mampu merangsang pertumbuhan ternak, 

meningkatkan efisiensi penggunaan pakan dan mengurangi 

faktor resiko serangan penyakit. Untuk keperluan tersebut, 

pilihan yang tepat adalah pakan diberi tambahan bahan pakan 

sumber PST khamir. PST merupakan aditif yang dapat 

mendukung keseimbangan mikroba dalam saluran 

pencernaan, meningkatkan efisiensi pakan dan pertambahan 

bobot badan, selain itu PST juga dapat menghambat produksi 

amonia. Penghambatan amonia dan aktivitas urease dapat 

menguntungkan bagi kesehatan ternak dan juga dapat 

meningkatkan pertumbuhan, sebab amonia dihasilkan oleh 

lisisnya urea, dalam sel mukosa usus dapat menyebabkan 

kerusakan nyata pada permukaan sel mukosa usus.  

 Pemanfaatan limbah industri pangan sebagai sumber 

bahan pakan non konvensional pada ternak merupakan 

terobosan untuk mnegurangi penggunaan bahan pakan yang 

penggunaannya bersaing dengan manusia. Adapun industri 

pangan yang termasuk mampu manghasilkan limbah cair atau 

co-product dalam jumlah yang banyak di Indonesia adalah 

industri bumbu penyedap rasa dari proses produksi 

Monosodium Glutamate (MSG) yang berupa Fermented 

Mother Liquor (FML). 

Fermented Mother Liquor (FML) merupakan suatu 

bahan yang mengandung protein dan senyawa asam-asam 

amino bebas yang cukup tinggi (Anonimous, 2009). 

Kandungan protein FML yang cukup tinggi dan berasal dari 
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bahan utama cane mollases  yang difermentasi dalam industri 

pengolahan pakan ternak, FML dapat diaplikasikan sebagai 

sumber protein alternatif (Anonimous, 2009). FML memiliki 

kandungan nutrisi yaitu bahan kering (28 %), protein kasar 

(69 %) dan Total digestible nutriens (65 %) (Anonimous, 

2008).  

Ayam petelur adalah ayam-ayam betina dewasa yang 

dipelihara khusus untuk diambil telurnya. Asal mula ayam 

unggas adalah berasal dari ayam hutan dan itik liar yang 

ditangkap dan dipelihara serta dapat bertelur cukup banyak. 

Tahun demi tahun ayam hutan dari wilayah dunia diseleksi 

secara ketat oleh para pakar. Arah seleksi ditujukan pada 

produksi yang banyak, karena ayam hutan tadi dapat diambil 

telur dan dagingnya maka arah dari produksi yang banyak 

dalam seleksi tadi mulai spesifik. Ayam yang terseleksi untuk 

tujuan produksi daging dikenal dengan ayam broiler, 

sedangkan untuk produksi telur dikenal dengan ayam petelur. 

Selain itu, seleksi juga diarahkan pada warna kulit telur 

hingga kemudian dikenal ayam petelur putih dan ayam 

petelur cokelat. Persilangan dan seleksi itu dilakukan cukup 

lama hingga menghasilkan ayam petelur seperti yang ada 

sekarang ini. Dalam setiap kali persilangan, sifat jelek 

dibuang dan sifat baik dipertahankan (“terus dimurnikan”). 

Inilah yang kemudian dikenal dengan ayam petelur unggul 

(Anonimus, 2012). 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh penggunaan 

Fermented Mother Liquor (FML) yang ditambahkan dalam 
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pakan jadi terhadap penampilan produksi ayam petelur. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

pengaruhnya terhadap penampilan ayam petelur. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 

adalah bagaimana pengaruh level penggunaan FML dalam 

pakan terhadap penampilan produksi ayam petelur yang 

meliputi konsumsi pakan, konversi pakan, produksi telur, egg 

mass dan IOFC (Income Over Feed Cost). 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan Fermented Mother Liquor (FML) dalam pakan 

terhadap penampilan produksi ayam petelur yang meliputi 

konsumsi pakan, konversi pakan, produksi telur, egg mass, 

efisiensi pakan dan IOFC (Income Over Feed Cost). 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Hasil yang didapatkan pada penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pertimbangan 

tentang penggunaan Fermented Mother Liquor (FML) dalam 

pakan ayam petelur. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Pakan merupakan komponen yang sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan suatu usaha peternakan. 

Manajemen pakan harus dilakukan baik yaitu 

mempertimbangkan segi kualitas dan kuantitas pakan, 

sehingga efisiensi penggunaan pakan bisa maksimal. Biaya 

terbesar dalam usaha peternakan adalah biaya pakan yang 



5 
 

mencapai 60 – 70 % sehingga menyebabkan peternak 

mencoba meminimalisasikan biaya pakan yaitu dengan 

mencari pakan alternatif untuk mengganti sumber pakan. 

Produksi bahan pakan tambahan (feed additive) bertujuan 

untuk mempercepat pertumbuhan dan peningkatan kualitas 

maupun kuantitas produksi (Olson, 1986).  

 FML merupakan salah satu jenis PST yang 

bersumber dari limbah bumbu masak dan dihasilkan dari 

proses fermentasi, sehingga terjadi peningkatan zat-zat 

makanan lainnya seperti vitamin dan asam-asam amino. 

Mikroorganisme dapat pula mensintesa vitamin seperti niasin 

mikroorganisme bersifat katabolik atau memecah komponen-

komponen yang lebih kompleks menjadi lebih sederhana 

sehingga mudah diserap (Anonimous, 2008). 

 Kandungan protein yang cukup tinggi dan berasal 

dari bahan utama cane mollases yang difermentasi dalam 

industri pengolahan pakan ternak, FML dapat diaplikasikan 

sebagai sumber protein alternatif (Anonimous, 2009). Protein 

Sel Tunggal mempunyai kandungan protein yang tinggi. 

Protein adalah unsur pokok tubuh dan jaringan lunak tubuh 

ternak unggas. Zat tersebut diperlukan untuk pertumbuhan, 

pengolahan dan produksi serta merupakan bagian semua 

enzim dalam tubuh (Cahyaningrum, 2008). Protein tersusun 

dari asam amino yang berjumlah 20 sampai 22 buah sehingga 

kebutuhan protein pada dasarnya adalah kebutuhan akan 

masing-masing asam amino. Menurut Surisdiarto (1999) 

kebutuhan asam amino merupakan faktor pembatas utama 

pertumbuhan anak ayam, pemenuhan kebutuhan asam amino 

pada ayam sangat penting agar dapat tumbuh dan berproduksi 

secara maksimal. 
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Keunggulan FML adalah mempunyai potensi untuk 

memperbaiki efektivitas produksi dan efisiensi ekonomi 

usaha peternakan dengan kandungan protein yang cukup 

tinggi dan berasal dari bahan utama cane mollases yang 

difermentasi, dalam industri pengolahan pakan ternak FML 

dapat diaplikasikan sebagai sumber protein alternatif. Fungsi 

dari FML yaitu mempunyai potensi untuk memperbaiki 

efektifitas produksi dan efisiensi ekonomi, menambah nafsu 

makan ternak karena menjadikan rasa dan aroma pakan lebih 

baik, aman bagi ternak karena sudah melalui proses 

penelitian yang intensif oleh Balai Pengkajian Teknologi 

Pertanian Jawa Timur dengan Nopel. 

224/LB.150/J.7.15/03/07 (Anonimous, 2010). 

 Berdasarkan uraian diatas maka peneliti melakukan 

penelitian tentang penggunaan Fermented Mother Liquor 

(FML) dalam pakan terhadap penampilan produksi ayam 

petelur. FML mengandung protein tinggi nantinya 

diharapkan mampu meningkatkan penampilan produksi ayam 

petelur. 

1.6 Hipotesis 

 Hipotesis dari penelitian ini adalah penggunaan 

fermented mother liquor (FML) dalam pakan dapat 

meningkatkan penampilan produksi ayam petelur. 


