
BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 LatarBelakang 
Usaha peternakan ayam pedaging di Indonesia 

mengalami peningkatan produksi dari tahun ke tahun, 
karena permintaan masyarakat akan kebutuhan protein 
hewani meningkat. Salah satu faktor yang mempengaruhi 
produksi ayam pedaging adalah pakan, yaitu sebesar 60-
80 % dari biaya total produksi, selain  manajemen dan 
bibit DOC. Biaya pakan terus meningkat seiring dengan 
meningkatnya harga jagung di Indonesia, sehingga 
memunculkan ide baru yaitu mengganti jagung dengan 
bahan lain agar harga pakan menurun, namun pada 
kenyataannya belum terdapat bahan lain yang dapat 
menggantikan fungsi jagung seutuhnya dalam pakan. 

Kandungan utama jagung adalah pati (72-73 %), 
dengan kandungan amilosa 25-30 % dan amilopektin 70-
75 %. Jagung memiliki energi metabolisme sebesar 3350 
Kkal/kg (NRC, 1994). Beragam varietas jagung di 
Indonesia  diantaranya varietas jagung kuning hibrida, 
varietas jagung pulut (waxy corn), varietas jagung kuning 
lokal (inbreed line) dan varietas jagung ungu (purple 
corn). Jagung kuning hibrida adalah varietas jagung yang 
mengandung zat santofil. Jagung pulut (waxy corn) 
adalah varietas jagung lokal yang memiliki kadar 
amilopektin tinggi. Jagung kuning lokal adalah varietas 
jagung lokal yang memiliki kandungan santofil. Jagung 
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ungu adalah varietas jagung lokal yang memiliki 
kandungan antosianin. 

Pemilihan varietas jagung diharapkan 
meringankan biaya pakan, karena pemberian varietas  
yang tepat meningkatkan kecernaan dan produktivitas 
ternak. Berdasarkan uraian tersebut, yang 
melatarbelakangi penelitian ini adalah bagaimana 
pengaruh penggunaan beberapa varietas tepung jagung 
dalam pakan terhadap penampilan produksi  ayam 
pedaging. 
 
1.2 Rumusan Masalah 

Harga jagung meningkat dari tahun ke tahun, 
sehingga para peneliti melakukan beberapa penelitian 
mengenai substitusi bahan pengganti jagung dalam 
pakan, namun belum ada penelitian yang dapat 
mengganti penggunaan jagung dalam pakan hingga 100 
%. Permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian, 
yaitu bagaimana pengaruh penggunaan beberapa varietas 
tepung jagung dalam pakan terhadap penampilan 
produksi ayam pedaging. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh penggunaan beberapa varietas tepung jagung 
dalam pakan terhadap penampilan produksi ayam 
pedaging, sehingga peternak dapat memanfaatkan 
varietas tepung jagung untuk meningkatkan hasil 
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produksi secara maksimum. Varietas tepung jagung yang 
digunakan meliputi jagung kuning hibrida, jagung kuning 
lokal, jagung ketan (waxy corn) dan jagung ungu. 
 
1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan 
dapat memberikan gambaran pola pemilihan varietas 
jagung dalam pakan ayam pedaging yang mampu 
meningkatkan efisiensi pakan dan hasil produksi 
sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi dan 
dapat diterapkan pada peternakan yang berada di 
Indonesia. 
 
1.5 KerangkaPikir 

Kebutuhan zat makanan ayam pedaging 
mengandung protein kasar sebesar 20-25 % pada fase 
starter dan 18% pada fase finisher (Singh and Earl, 
1978). Bahan utana penyusun pakan adalah jagung 
dengan proporsi 15-70 % dari total pakan. Kandungan 
energi metabolisme yang terdapat di dalam jagung adalah 
3350 Kkal/kg (NRC, 1994).  

Penyebaran jagung di Indonesia sangat luas 
karena mampu beradaptasi dengan baik pada berbagai 
lingkungan. Indonesia memiliki beragam varietas jagung 
dengan kandungan nutrisi dan kadar pati yang berbeda 
(Alam dan Nurhaeni, 2008). Varietas jagung yang 
digunakan dalam penelitian antara lain P0 (jagung kuning 
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hibrida), P1 (jagung pulut atau waxy corn), P2 (jagung 
kuning inbreed line) dan P3 (jagung ungu).  

Jagung kuning hibrida mempunyai kandungan zat 
santofil dan sebagai sumber energi, sebagian besar 
peternak di Indonesia menggunakan jagung kuning 
dalam pakan ayam pedaging. Waktu panen jagung 
kuning hibrida relatif cepat dan ketersediaan jagung yang 
melimpah (Ingtyas, 2012). Jagung pulut (waxy corn) 
mengandung amilopektin mencapai 100 %. Endosperm 
jagung biasa terdiri atas campuran 72 % amilopektin dan 
28 % amilosa (Azrai, Made dan Yasin, 2007). Jagung 
kuning lokal (inbreed line) merupakan persilangan dalam 
satu galur. Jagung kuning lokal memiliki kelebihan yaitu 
sebagai sumber energy dan zat xanthofil (Suarni, 2009). 
Jagung ungu merupakan jagung varietas baru yang 
memiliki kandungan senyawa anthocyanin yang yang 
dikenal sebagai flavonoid dan dapat menjadi antioksidan 
pada tubuh ternak (Anonimus, 2012b).  

Bentuk varietas jagung yang digunakan dalam 
penelitian berupa tepung dengan diameter alat 
penggrinding 2 mm. Ragam varietas jagung yang 
digunakan dalam penelitian memiliki potensi untuk 
digunakan sebagai pakan ternak. Berdasarkan hasil 
survey di pasar Batu Malang pada bulan Juni 2013 harga 
jagung kuning hibrida mencapai Rp 4000,- /kg 
sedangkan harga jagung lokal sebesar Rp 2900,- /kg. 
Sehingga perlu adanya penelitian mengenai penggunaan 
ragam varietas jagung pada ayam pedaging  agar dapat 
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menemukan varietas jagung yang paling efisien untuk 
pakan ternak.  

Hal ini ditinjau dari beragam varietas jagung 
dengan kandungan zat makanan dalam pakan berbeda, 
dapat dilakukan percobaan pada ayam pedaging untuk 
meningkatkan penampilan produksi ayam pedaging 
meliputi konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, 
konversi pakan, indeks produksi dan IOFC. Penggunaan 
beberapa varietas tepung jagung seperti jagung ungu dan 
jagung pulut (waxy corn) dalam pakan dapat digunakan 
sebagai perkenalan pada peternak Indonesia, serta 
memperluas pemasaran jagung lokal yang sudah jarang 
digunakan. 

 
1.6 Hipotesis 

Penggunaan beberapa varietas tepung jagung 
yang terdiri dari jagung hibrida, jagung lokal (inbreed 
line), jagung pulut (waxy corn)  dan jagung ungu dalam 
pakan dapat meningkatkan konsumsi pakan, pertambahan 
bobot badan, konversi pakan, indeks produksi, dan IOFC  
yang berbeda pada ayam pedaging. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian. 
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