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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Konsumsi daging dan telur ayam di Indonesia semakin 

meningkat seiring dengan pertambahan populasi penduduk. Konsumsi 

rata-rata daging ayam pedaging per kapita dalam lima tahun terakhir 

mengalami peningkatan pertumbuhan 11,76 %, konsumsi daging ayam 

per kapita pada tahun 2010 – 2014 adalah 3.546, 3.650, 3.494, 3.650, 

dan 3.963 kg (SUSENAS, 2015). Peningkatan ini disebabkan berbagai 

faktor antara lain: populasi penduduk yang meningkat, meningkatnya 

pengetahuan masyarakat tentang gizi, peningkatan pendapatan 

masyarakat, dan meningkatnya produk turunan dari hasil peternakan. 

Ariningsih (2009) menyatakan bahwa pendapatan yang semakin tinggi 

menunjukkan daya beli yang semakin meningkat, dan semakin 

meningkat pula aksesibilitas terhadap pangan yang berkualitas lebih 

baik. Peningkatan konsumsi ayam pedaging tersebut harus diimbangi 

dengan produksi yang tinggi. 

Faktor penentu keberhasilan di dalam usaha peternakan ayam 

pedaging adalah pemilihan bibit, pemberian pakan, dan manajemen 

pemeliharaan. Pakan merupakan faktor yang paling dominan 

dibandingkan dengan bibit dan manajemen faktor lainnya. Kompiang 

(2009) menyatakan bahwa pada usaha intensif, pakan merupakan biaya 

tertinggi, dapat mencapai 70% atau lebih dari total biaya produksi. 

Ketersediaan pakan baik dari segi kualitas maupun kuantitas perlu 

ditingkatkan mengingat konsumsi dan produksi ayam pedaging 

meningkat setiap tahun. Pakan untuk ternak unggas umumnya berasal 

dari biji-bijian, daun leguminosa, dan hasil limbah agroindustri. Bahan 

pakan dapat diklasifikasikan berdasarkan kandungan nutrisinya, 

klasifikasi tersebut antara lain: sumber energi, protein dan vitamin. 

Nutrisi utama penyusun pakan ternak terdiri dari protein dan energi. 
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Bahan pakan sumber energi yang sering digunakan dalam penyusunan 

pakan ayam pedaging adalah jagung dan bekatul. 

Bekatul adalah hasil samping dari proses pemisahan antara kulit 

dan isi padi. Ketersediaan bekatul mengikuti ketersediaan padi karena 

limbah dari pemisahan padi menghasilkan bekatul. Permasalahan yang 

terjadi yaitu penanaman padi dilakukan pada musim penghujan 

sehingga ketersediaan bekatul pada musim kemarau lebih sedikit. 

Hasilnya adalah ketersediaan pakan (bekatul) menjadi tidak kontinyu 

dan menyebabkan fluktuasi harga pakan di pasaran. 

Azolla pinnata merupakan tanaman yang biasa hidup diatas 

permukaan air. Azolla banyak ditemukan pada persawahan dan 

permukaan air yang tenang. Azolla pinnata berpotensi untuk dijadikan 

pakan unggas karena kandungan protein kasar yang tinggi. 

Pemanfaatan Azolla pinnata belum maksimal, karena hanya digunakan 

untuk pembuatan pupuk tanaman. Azolla pinnata juga dimanfaatkan 

petani dalam budidaya mina padi. Serat kasar yang terkandung dalam 

Azolla pinnata bervariasi tergantung pada umur tanaman, semakin tua 

tanaman maka serat kasar akan tinggi (Chutmanop, Chuichulcherm, 

Chisti, dan Srinophaku, 2008). Pengurangan serat kasar tersebut dapat 

dilakukan dengan membuang akar tanaman dan hanya menyisakan 

bagian batang dan daun.  

Menurut Mahfudz, Sarengat, dan Srigandono (2000) bahan 

pakan yang mengandung serat kasar yang tinggi dapat mengganggu 

pencernaan unggas. Oleh karena itu, untuk memberdayagunakan 

Azolla pinnata perlu diberikan perlakuan, salah satunya adalah dengan 

fermentasi. Teknologi fermentasi dapat meningkatkan kualitas dari 

bahan pakan khususnya yang memiliki serat kasar tinggi dan anti 

nutrisi. Fermentasi dapat meningkatkan kecernaan bahan pakan  

melalui penyederhanaan zat yang terkandung dalam bahan pakan oleh 

enzim-enzim yang diproduksi oleh fermentor (mikroba). Pada 

penelitian ini, Azolla pinnata akan di fermentasi menggunakan 

Aspergillus oryzae, tujuan dari fermentasi ini adalah untuk 

meningkatkan kecernaan dan mengurangi serat kasar Azolla pinnata. 
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Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini dilakukan untuk 

menguji pengaruh substitusi bekatul menggunakan tepung Azolla 

pinnata fermentasi terhadap kualitas karkas ayam pedaging, selain itu 

penelitian ini dilakukan untuk mencari persentase penggunaan tepung 

Azolla pinnata yang terbaik. Kualitas karkas ayam pedaging meliputi 

persentase karkas, persentase potongan karkas paha, persentase 

potongan karkas sayap, persentase potongan karkas dada, dan 

persentase lemak abdominal. 

  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka dapat 

dirumuskan permasalahan, bagaimana pengaruh pengunaan substitusi 

tepung Azolla pinnata terfermentasi sebagai pengganti bekatul dalam 

pakan terhadap kualitas karkas ayam pedaging yang meliputi 

persentase karkas, persentase potongan karkas paha, persentase 

potongan karkas sayap, persentase potongan karkas dada, dan 

persentase lemak abdominal. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pangaruh substitusi 

tepung Azolla pinnata terfermentasi sebagai pengganti bekatul dalam 

pakan terhadap kualitas karkas ayam pedaging yang meliputi 

persentase karkas, persentase potongan karkas paha, persentase 

potongan karkas sayap, persentase potongan karkas dada, dan 

persentase lemak abdominal. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi 

bagi mahasiswa maupun peternak, sebagai bahan pakan alternatif yang 

mampu menggantikan ketergantungan pada bekatul. 
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1.5. Kerangka Pikir 

Keberhasilan usaha peternakan ayam pedaging ditentukan oleh 

tiga faktor utama yaitu manajemen, bibit dan pakan. Beberapa faktor 

yang dipertimbangkan dalam pemilihan bahan pakan antara lain 

mengandung nutrisi, mudah di dapat, tersedia sepanjang tahun dan 

harga yang relatif lebih murah. Bahan pakan utama ayam pedaging 

terdiri dari sumber energi dan protein. Bahan pakan sumber energi 

pada ternak unggas yaitu jagung dan bekatul. 

Bekatul memiliki kandungan lemak kasar tinggi yakni 21,3 % 

(Gopinger, Ziegler, Catalan, Krabbe, Elias, dan Xavier, 2015) kondisi 

tersebut menyebabkan bekatul tidak dapat disimpan dalam waktu yang 

lama karena kandungan lemak tersebut mudah teroksidasi sehingga 

menyebabkan ketengikan dan menurunnya kualitas nutrisi. Menurut 

Wahju (2004), ketengikan pada bahan pakan bekatul dapat 

menimbulkan penyakit encephalomacia pada anak ayam. Pemakaian 

bekatul dalam jumlah banyak dalam pakan, akan terjadi kekurangan 

isoleusin dan treonin yang gejala-gejalanya sama dengan kekurangan 

lisin. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

masalah tersebut adalah dengan mengganti bekatul dengan tepung 

Azolla pinnata. 

Penggantian bahan pakan (substitusi) harus memperhatikan 

kandungan nutrisi dari kedua bahan pakan, pakan pengganti harus 

memiliki kualitas nutrsi yang sama dengan pakan yang digantikan. 

Kandungan energi metabolis tepung Azolla pinnata mencapai 2039 

kkal/kg, sedangkan kandungan energi metabolis bekatul 2521 kkal/kg, 

kandungan protein kasar tepung Azolla pinnata adalah 21,4 % lebih 

tinggi dibandingkan dengan bekatul yang hanya berjumlah 13,13 % 

dan kandungan serat kasar tepung Azolla pinnata adalah 12,7-12,71 % 

lebih tinggi dari kandungan serat kasar bekatul, 11,4 %. Berdasarkan 

kondisi tersebut maka dimungkinkan untuk mengganti bekatul dengan 

tepung Azolla pinnata.  

Basak, Pramanik,  Rahman, Tarafdar, dan Roy, (2002) 

melaporkan bahwa ayam pedaging Vencobb yang mendapat pakan 
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mengandung 5 % tepung Azolla pinnata menghasilkan bobot hidup 

dan efisiensi protein tertinggi diantara perlakuan. Penelitiannya juga 

menyatakan pemberian tepung Azolla pinnata hingga 15 % dalam 

pakan ayam pedaging tidak menunjukkan adanya perbedaan terhadap 

persentase kandungan lemak abdominal. Naghshi, Khojasteh, dan 

Jafari, (2014) melaporkan bahwa penggunaan tepung Azolla pinnata 5 

% dalam pakan ayam pedaging Cobb pada fase stater dan finisher 

mampu meningkatkan secara nyata pertambahan bobot badan di antara 

perlakuan dan menurunkan nilai efisiensi pakan. Penggunaan tepung 

Azolla pinnata di atas 10 % dalam pakan pedaging fase starter dan 

finisher menurunkan performa ayam pedaging. 

Alalade dan Iyayi (2006) menyatakan bahwa performa ayam 

petelur Nera Brown umur dua minggu yang mendapat pakan 

mengandung 10 % tepung Azolla pinnata menghasilkan pertambahan 

bobot badan tertinggi di antara perlakuan yaitu 98,62 g/ekor/minggu 

dan menghasilkan konsumsi pakan terendah di antara perlakuan 

sebesar 231,28 g/ekor/minggu. Penggunaan tepung Azolla pinnata 

10% juga menghasilkan efisiensi pakan terendah di antara perlakuan 

sebesar 2,54. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dilakukan penelitian 

mengenai pengaruh substitusi bekatul dengan tepung Azolla pinnata 

terfermentasi dalam pakan terhadap kualitas karkas ayam pedaging 

yang meliputi persentase karkas, persentase potongan karkas paha, 

persentase potongan karkas sayap, persentase potongan karkas dada, 

dan persentase lemak abdominal. Skema kerangka berfikir dapat di 

lihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 
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1.6. Hipotesa 

Penggunaan substitusi bekatul dengan tepung Azolla pinnata 

terfermentasi dalam pakan dapat meningkatkan kualitas karkas ayam 

pedaging yang meliputi persentase karkas, persentase potongan karkas 

paha, persentase potongan karkas sayap, persentase potongan karkas 

dada, dan persentase lemak abdominal. 
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