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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ayam pedaging merupakan ayam ras yang mampu 

tumbuh cepat dengan tujuan dapat dipanen dalam waktu 

yang relatif singkat yaitu sekitar lima hingga enam 

minggu. Pertumbuhan cepat pada ayam pedaging selain 

disebabkan oleh faktor genetik juga didukung oleh faktor 

luar, salah satunya adalah pemeliharaan yang efektif. 

Pakan merupakan salah satu hal penting dalam 

pemeliharaan hewan ternak. Selain itu, optimalisasi 

performa ternak unggas hanya dapat tercipta apabila 

diberi pakan bermutu yang memenuhi persyaratan 

tertentu dalam jumlah yang cukup. Penyusunan pakan 

juga sebaiknya menggunakan campuran beberapa macam 

bahan pakan agar terjadi efek saling menutup kekurangan 

dari masing-masing bahan pakan, kebutuhan protein dan 

energi ayam pedaging lebih tinggi dibandingkan ayam 

buras, ayam pedaging tidak dapat mencapai pertumbuhan 

maksimal bila diberi pakan dengan kandungan energi 

kurang dari 2.400 kkal dan kebutuhan protein ayam 

pedaging sebesar 20-23 g/ekor/hari. 

Daging merupakan salah satu hasil peternakan yang 

hampir tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, 

karena banyak mengandung protein dan zat-zat lainnya 

seperti lemak, mineral, vitamin yang penting untuk 

kelancaran proses metabolisme di dalam tubuh. Salah 

satu jenis ternak yang dapat diandalkan dalam 

penyediaan daging adalah ayam pedaging. Namun 
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peranan ayam pedaging yang besar tersebut masih harus 

ditunjang dengan upaya peningkatan kualitas dagingnya. 

Karena kualitas daging merupakan salah satu faktor 

penentu nilai bahan pangan dan kesukaan konsumen. 

Pakan sebagai salah satu faktor yang besar 

pengaruhnya terhadap pertumbuhan ayam pedaging perlu 

mendapat perhatian yang serius, pakan yang baik adalah 

pakan yang mengandung semua zat-zat makanan berupa 

protein, lemak, air, vitamin, karbohidrat, mineral dan 

energi yang dibutuhkan ternak. 

Sukarini (2003) mengatakan ampas kecap sebagai 

salah satu limbah industri kecap mempunyai kandungan 

nutrisi cukup baik, terutama protein sekitar 20 – 27 % 

sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusun 

pakan ayam pedaging, namun kendala yang dihadapi 

adalah tingginya kadar NaCl. Kadar NaCl dalam ampas 

kecap adalah 20,25 %, sekitar 19,37 % kadar NaCl 

tersebut cukup tinggi apabila digunakan dalam pakan, 

kadar NaCl yang ideal dalam pakan ayam pedaging 

sampai umur 6 minggu berkisar antara 0,15–0,20%. 

Melihat kenyataan tersebut, maka usaha mengurangi 

kadar NaCl ampas kecap sebelum diberikan pada ayam 

perlu diupayakan.  

Penggunaan ampas kecap sebagai penyusun pakan 

unggas perlu dibatasi karena kandungan serat kasar yang 

tinggi yaitu 16,30%, ampas kecap dapat digunakan dalam 

pakan ayam pedaging menggantikan bungkil kedelai 

sampai batas 14% dan pemakaian yang optimal hanya 

sampai batas 5%, kelemahan dari ampas kecap adalah 

karena tingginya kadar NaCl yang diperoleh dari 
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ekstraksi dalam penyaringan dan pengepresan dimana 

prosesnya diulang 4-5 kali Sukarini (2003). Winarsi 

(2010) mengatakan saponin terdapat pada semua produk 

protein kedelai, kecuali yang di ekstrak dengan alkohol. 

Saponin menurunkan kolesterol bersamaan dengan 

ekskresi empedu yang meningkat. Awalnya para peneliti 

mencatat dalam hewan coba, asam amino lisin dan 

metionin cenderung meningkatkan kadar kolesterol, 

sedangkan arginin berefek sebaliknya yaitu menurunkan. 

Protein kedelai bila di bandingkan protein hewani 

memiliki ratio arginin/lisin dan arginin/metionin lebih 

tinggi, artinya protein kedelai kaya dengan arginin yang 

mampu menurunkan kadar kolesterol. Kenyataannya 

makin tinggi ratio arginin/lisin dari protein kedelai maka 

makin menurunkan sekresi insulin dan glukagon. 

Penelitian tentang pemanfaatan ampas kecap dalam 

bidang peternakan belum banyak dilakukan, berdasarkan 

pada kandungan zat aktif yang dimiliki oleh ampas kecap 

dan terbatasnya informasi tentang pemanfaatannya dalam 

bidang peternakan maka perlu dilakukan penelitian 

penambahan ampas kecap untuk menguji kualitas daging. 

Selain berdasarkan komposisi kimia daging (kadar air, 

protein, lemak, dan mineral) juga didasarkan parameter 

fisik, di antaranya adalah pH, Water Holding Capacity 

(WHC), susut masak, keempukan, warna, dan 

penyebaran lemak marbling. Daging yang berkualitas 

tinggi adalah daging yang memiliki konsistensi kenyal, 

tekstur halus, warna terang dan marbling yang cukup 

(Dhuljaman, Sugana, Natasasmita, dan Lubis, 1984) 
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Kualitas daging juga dipengaruhi oleh jumlah nutrisi 

konsumsi pakan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka 

diperoleh rumusan masalah bagaimana pengaruh 

penggunaan ampas kecap ke dalam pakan terhadap 

karakteristik fisik daging daging pada ayam pedaging. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah mengkaji pengaruh penggunaan 

ampas kecap dalam pakan terhadap karakteristik fisik 

daging dada ayam pedaging. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Sebagai bahan informasi bagi peternak dan dapat 

mendukung konsep nutrisi dalam peternakan tentang 

pengaruh penggunaan ampas kecap kedalam pakan 

terhadap karakteristik fisik daging dada ayam pedaging. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Pakan dalam usaha peternakan memiliki peranan 

penting yang perlu mendapat perhatian, oleh karena itu 

masalah ketersediaan pakan ternak sangat terkait dengan 

pengembangan usaha peternakan. Menunjang hal 

tersebut diperlukan pakan alternatif yang masih 

mempunyai kualitas bagus sehingga mampu meberikan 

fungsi yang sama dengan pakan komersial. Pakan 

komersial yang berkualitas sangat tergantung pada harga 
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bahan baku sebagian impor dan rawan mengalami 

kenaikan harga, oleh karena itu dibutuhkan langkah 

alternatif untuk menekan biaya pakan namun tetap 

mempertahankan kualitas bahan pakan dan produksi 

penampilan ternak tetap tinggi. 

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan penampilan produksi ternak adalah dengan 

tetap mempertahankan kualitas dan kuantitas pakan dan 

menambahkan ampas kecap yang sudah diproses menjadi 

tepung dalam pakan.  

Ampas kecap adalah bahan yang tidak termasuk zat 

makanan yang ditambahkan pada pakan dengan jumlah 

yang sedikit dan bertujuan untuk memacu pertumbuhan 

dan meningkatkan efisiensi pakan. Perlakuan 

pertambahan tersebut diharapkan dapat memberikan 

inovasi bagi peternak sehingga mampu memberikan 

kontribusi terhadap perbaikan penampilan produksi 

ternak. 

Ampas kecap merupakan limbah padat hasil 

penyaringan dan pengepresan dari proses pembuatan 

kecap. Ampas kecap mempunyai kandungan nutrien yang 

baik terutama kandungan protein yang mencapai 20–27% 

(Sukarini, 2003), diduga dapat digunakan sebagai 

campuran bahan pakan itik. Widayati dan Widalestari 

(1996) melaporkan bahwa ampas kecap mengandung 

protein 24,90%, kalsium 0,39%, dan fosfor 0,33%. 

Ampas kecap dapat diberikan secara langsung dalam 

pakan ayam pedaging sampai 20% tanpa diproses. 

Sukarini, (2003) menyimpulkan penggunaan ampas 

kecap yang tanpa di proses untuk pakan ayam pedaging 
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memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap 

komposisi kimia dan karakter fisik daging dada ayam 

pedaging. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka 

dilakukan penelitian tentang pengaruh penggunaan 

ampas kecap dalam pakan terhadap karakteristik fisik 

daging dada ayam pedaging. 
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Gambar 1. Skema kerangka pikir 

 

 

Kebutuhan daging 

berkualitas semakin 
meningkat. 

 

Pemanfaatan limbah produksi 

kecap 

Pakan salah satu faktor penentu 

kualitas daging (Soeparno, 2005) 

 

Pakan : biaya terbesar dalam 

sistem produksi ayam pedaging. 

(Syahruddin, dkk. 2014). 

 

 

Ampas Kecap 

Mengandung protein 20-27% 
Sukarini (2003) 

 

Pemanfaatan ampas kecap dalam pakan. 

Penambahan ampas kecap dalam pakan memberikan 

pengaruh sama dengan pakan kontrol terhadap kualitas 

fisik daging ayam pedaging (WHC, dan Susut masak 

(Cooking Loss) dan Keempukan)   

 

Peningkatan  atau  penurunan  
konsumsi pakan mempengaruhi  

karakteristik atau  kualitas  

daging (Hartono, dkk. 2013) 

Ampas kecap aroma khas, 
meningkatkan palatabilitas  dan 

konsumsi pakan (Wiryawan, 

dkk. 2006). 

 

Ampas kecap dapat diberikan secara langsung tanpa 

di proses(Sukarini, 2003) 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis Penelitian ini adalah penggunaan ampas 

kecap dalam pakan dapat memberikan pengaruh yang 

sama dengan pakan kontrol terhadap karakteristik fisik 

(WHC, susut masak dan keempukan) daging dada ayam 

pedaging. 

 

 

 

 

 

 

 

 


