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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Ayam pedaging adalah jenis ayam jantan maupun

betina muda berumur sekitar 6 -8 minggu yang dipelihara
secara intensif, guna memperoleh daging yang optimal.
Daging ayam memiliki nilai gizi yang tertinggi dibandingkan
ternak lainnya ditinjau dari segi mutu. Khususnya ayam ras
pedaging atau ayam negeri yang sudah populer ini, merupakan
ayam negeri yang biasa diusahakan secara efisien dan cepat
dalam pemanenan  apabila ditinjau dari segi ekonomis (Karo -
karo, 2008).

Pakan dapat digolongkan berkualitas baik jika mampu
memberikan seluruh kebutuhan nutrisi secara tepat, baik jenis,
jumlah, serta imbangan nutrisi tersebut bagi ternak. Pakan
yang berkualitas baik, proses metabolisme yang terjadi di
dalam tubuh ternak akan dapat memberikan hasil akhir berupa
daging sesuai dengan harapan (Wawan, 2003) .

Pakan merupakan salah satu faktor yang dapat
mempengaruhi produksi daging dan telur diinginkan oleh
peternak. Berkembangnya industri pakan untuk mendukung
perkembangan unggas terli hat dari berkembangnya pabrik
pakan yang memproduksi pakan unggas.

Biaya produksi ditekan dengan penggunaan pakan
unggas harus efisien, sehingga peternak harus mampu
memanfaatkan ketersediaan bahan pakan yang ada tanpa
mengabaikan segi kualitas bahan pakan tersebut. Pemilihan
bahan pakan yang tepat sebagai campuran maupun tambahan
dalam pakan sangat berperan penting dalam produktifitas
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ayam pedaging yang dihasilkan. Pemanfaatan limbah  industri
sebagai salah satu bahan penyusun  pakan ternak, misalnya
limbah mie instan, penting sebagai suatu usaha  untuk
mengefisienkan biaya pakan. Total biaya produksi peternakan
ayam pedaging sebesar 60 -70% disumbangkan dari pakan.
Fungsi pakan yang diberikan kepada ayam pada prinsipnya
memenuhi kebutuhan pokok untuk hidup, membentuk sel-sel
dan jaringan tubuh, serta menggantikan bagian -bagian yang
rusak. Selanjutnya, pakan itu digunakan untuk keperluan
produksi (Karo-karo, 2008).

Bekatul merupakan hasil samping proses penggilingan
padi yang berasal dari lapisan terluar be ras yaitu bagian antar
butir beras dan kulit padi berwarna coklat. Bekatul
mengandung minyak yang cukup tinggi sekitar 10 -23%.
Minyak bekatul mengandung 20% asam lemak jenuh dan 80%
asam lemak tak jenuh. Kandungan asam lemak tak jenuh yang
paling banyak dalam minyak bekatul adalah asam oleat dan
linoleat (Most et al., dalam Sukma, 2010). Kondisi musim
mempengaruhi ketersediaan suatu bahan pakan. Bekatul
umumnya mudah didapatkan pada saat musim panen padi atau
musim penghujan, sehingga harga bekatul pada saat tersebut
umumnya relatif lebih murah dibandingkan pada saat musim
kemarau. Bekatul sifatnya yang mudah rusak serta menjadi
kebutuhan utama bagi pete rnak yang membuat pakan
campuran sendiri sehingga menyebabkan tingginya harga jual
bekatul di pasaran. Harga bahan pakan merupakan pertim -
bangan utama bagi peternak untuk menyusun pakan. Semakin
murah harga suatu bahan pakan, maka akan semakin menarik
bagi peternak.

Ketersediaan nasi aking yang melimpah dan selalu
tersedia tanpa mengenal musim panen atau m usim hujan
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maupun kemarau dan untuk mengurangi ketergantungan
penggunaan bekatul dalam pakan ayam menjadi alternatif saat
ketersediaan bekatul menipis atau harganya naik maka
digunakanlah nasi aking. Secara kasat mata menilai
kandungan bahan nasi sisa atau biasa disebut nasi aking lebih
banyak mengandung zat karbohidratnya dari pada zat nutrisi
lainnya. Akan tetapi perlu diingat bukankah salah satu zat
nutrisi yang dibutuhkan untuk usaha penggemukan ayam dan
lainnya adalah karbohidrat . Nasi aking merupakan bahan
pakan sumber energi dengan penyusun utamanya adalah
karbohidrat dan nasi aking juga mengandung protein yang
baik untuk tubuh ternak (Anonymous, 2011). Nasi Aking
adalah nasi yang dibuat dari nasi yang sudah tidak dimakan
kemudian dijemur sampai kerin g lalu disimpan. Biasanya
diberikan sebagai campuran makanan ternak unggas.

Hasil Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan
Pangan Fakultas Teknologi Pertanian serta Nutrisi Makanan
Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang
menunjukan bahwa nasi aking memiliki kandungan GE
3465,51 Kkal/kg; PK 8,42%; LK 0,06%; SK 0,59% Karbo -
hidrat 76,94%; Abu 0,49%; Kadar air 14,09%. Berdasarkan
kandungan zat makanan nasi aking memiliki potensi sebagai
pengganti bekatul karena energi metabolis dan zat pati da lam
nasi aking lebih besar dari pada bekatul. Akan tetapi, nasi
aking juga memiliki kelemahan yaitu kandungan protein dan
lemak yang rendah dibanding bekatul. Menurut Rizal (2006)
Pemeliharaan pada ternak unggas yang diberikan bukanlah
lemak dalam jumlah besar, melainkan karbohidrat (pati), hal
ini dikarenakan pati mudah dicerna, diserap dan diubah
menjadi lemak dalam tubuh unggas . Berdasarkan hal-hal
tersebut diatas peneliti tertarik untuk menggunakan tepung
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nasi aking sebagai pengganti bekatul yang diguna kan dalam
pakan untuk mengetahui kualitas karkas ayam pedaging.

1.2. Rumusan Masalah
Bagaimana pengaruh substitusi bekatul dengan tepung

nasi aking dalam pakan terhadap kualitas karkas ayam
pedaging yang meliputi persentase karkas, persentase lemak
abdominal, persentase deposisi daging dada, warna kaki dan
kolesterol daging.

1.3. Tujuan penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh

substitusi bekatul dengan tepung  nasi aking dalam pak an
terhadap kualitas karkas ayam pedaging yang meliputi
persentase karkas, persentase lemak abdominal, persentase
deposisi daging dada, warna kaki dan kolesterol daging.

1.4. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan

sebagai bahan informasi dan kajian ilmiah tentang penggunaan
tepung nasi aking sebagai pengganti bekatul dalam pakan
ayam pedaging yang meliputi persentase karkas, persentase
lemak abdominal, persentase deposisi d aging dada, warna kaki
dan kolesterol daging.
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1.5. Kerangka Pikir
Ditinjau dari aspek ekonomis, pakan berperan sangat

strategis pada usaha peternakan, karena biaya pakan dapat
mencapai 70% dari biaya produksi. Bahan makanan yang
murah biasanya adalah bahan yang tidak dikonsumsi oleh
manusia dan mudah didapatkan di daerah tersebut. Zat
makanan adalah zat gizi yang terkandung dalam bahan
makanan yang dibutuhkan ternak untuk dapat hidup,
berproduksi, dan berkembang biak. Zat -zat makanan tersebut
adalah: air, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral.

Pakan merupakan salah satu faktor utama dalam
menentukan keberhasilan usaha peternakan. Menurut
Nataliningsih (2010) bahwa b ekatul merupakan bahan pakan
sumber energi dalam menyusun pakan ayam. Bekatu l adalah
hasil samping penggilingan padi, setelah beras dipisahkan dari
sekam (kulit luar gabah), kemudian dilakukan penyosohan.
Proses penyosohan di lakukan dua kali, penyosohan pertama
menghasilkan dedak (seratnya masih kasar), sedangkan
penyosohan ke dua menghasilkan bekatul (Rice Bran) yang
bertekstur halus. Kandungan gizi bekatul padi yang diperoleh
pada penyosohan ke dua antara lain protein 14,5 -15,7 gr,
lemak 2,9-4,3 gr, serat kasar 6,8-10,4 gr, karbohidrat 50,7-59,2
gr, tiamin (vitamin B1) 3-19 mg, riboflavin  (vitamin B2) 1,7 -
2,4 mg, niasin 224-389 mg (Depkes RI, 2005) . Penggunaan
bekatul sebagai pakan dapat dikombinasikan dengan pakan
lain. Bekatul mempunyai berbagai kelemahan sebagai pakan.
Kelemahan tersebut antara lain kandungan serat yang tingg i,
kandungan asam lemak tak jenuh yang tinggi, proporsi
Kalsium dan Fosfor berbeda dari yang disarankan sebagai
pakan, kandungan gizi yang bervariasi antar jenis bekatul dan
tingkat kestabilan yang rendah.
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Ketersediaan dan harga bekatul yang fluktuatif aka n
berdampak pada ketersediaan dan harga pakan di pasaran.
Selama ini para peternak berupaya mengurangi keter -
gantungan terhadap bekatul dengan memanfaatkan bahan
pakan sumber energi lain yang harganya lebih murah dan
tersedia di sekitar mereka. Harga bekatul (separator) yang
dinilai cukup mahal yaitu sekitar Rp 3.500,00 -4.500/Kg,
sehingga salah satu bahan pakan alternatif yang dapat diman -
faatkan adalah nasi aking dengan harga yang murah yaitu
berkisar antara Rp 2.000,00-2.500,00/Kg.

Nasi aking merupakan l imbah rumah tangga dan
restoran yaitu berupa sisa nasi yang tidak termakan yang
dibersihkan dan dikeringkan di bawah terik matahari. Nasi
aking cukup memiliki kandungan zat makanan yang potensial
untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Umumnya,
masyarakat di Indonesia membuat perkiraan berapa banyak
beras yang dimasak setiap harinya, meskipun demikian masih
saja kita jumpai adanya nasi sisa. Nasi tersebut biasanya
dijadikan sebagai campuran makanan ternak utamanya unggas.
Nasi aking biasanya banyak diberik an pada pakan campuran
pakan bebek atau itik guna memenuhi kebutuhan karbohidrat
pada unggas tersebut. Nasi aking sebagai bahan pakan sumber
energi sebagian besar karbohidrat yang dikandungnya
merupakan pati. Pemeliharaan pada ternak unggas yang
diberikan bukanlah lemak dalam jumlah besar, melainkan
karbohidrat (pati), hal ini dikarenakan pati mudah dicerna,
diserap dan diubah menjadi lemak dalam tubuh unggas (Rizal,
2006). Nasi aking memiliki kandungan protein mencapai
10,89% sehingga cukup berpotensi sebagai sumber protein
untuk pakan ayam (Zainudin dan Nazar, 1999).
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Menurut Zainudin dan Nazar (1999), penggunaan
nasi aking sebanyak 50-75% dari jumlah konsentrat yang
diberikan dapat menekan biaya produksi dari 25,42 hingg a
35,13%. Nasi aking dalam penggunaannya dapat digunakan
dengan kadar air mencapai 10%. Penelitian Puspita (2009)
menyimpulkan bahwa Nasi aking dapat digunakan sampai
60% dalam pakan (100% sebagai pengganti jagung) tanpa
mempengaruhi bobot dan presentase k arkas, presentase bobot
potongan karkas, presentase lemak abdominal dan kadar
lemak daging ayam pedaging.

Berdasarkan uraian diatas diperoleh gambaran bahwa
dengan pengaruh substitusi bekatul dengan tepung nasi aking
dalam pakan dapat meningkatkan kualitas karkas ayam
pedaging.

1.6. Hipotesis
Penggunaan nasi aking dalam pakan sebagai

pengganti bekatul dapat menaikan persentase karkas,
persentase lemak abdominal, persentase deposisi daging dada,
warna kaki dan menurunkan  kolesterol daging ayam
pedaging.


