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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

      Seiring dengan berkembangnya waktu, tingkat 

pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kebutuhan 

gizi bagi kesehatan tubuh semakin bertambah, sehingga 

menyebabkan permintaan masyarakat akan pangan 

sumber protein hewani semakin meningkat. Hal ini dapat 

dilihat dengan meningkatnya konsumsi protein hewani 

seperti telur, daging, dan susu dari tahun 2004 hingga 

2009 masing-masing adalah 4,15 %; 4,18 %; 4,19 %; 4,18 

%; 4,33 %; dan 4,32 % (Anonimus, 2009
a
).  

      Salah satu pangan sumber protein hewani yang mulai 

disukai oleh masyarakat adalah daging puyuhSelama ini 

hal yang menjadi kendala adalah ketersediaanya yang 

masih rendah, sehingga produksinya harus ditingkatkan 

lagi agar dapat memenuhi jumlah permintaan tersebut. 

Puyuh merupakan salah satu ternak unggas yang 

mempunyai potensi besar untuk dibudidayakan karena 

dalam pemeliharaanya tidak membutuhkan area yang 

luas, pakan yang relatif sedikit jika dibandingkan dengan 

jenis unggas lain seperti ayam sehingga modal yang 

diperlukan juga relatif kecil, disamping itu pertumbuhan 

puyuh lebih cepat dan dalam waktu relatif singkat kurang 

lebih 50 hari sudah dapat diperoleh hasilnya, yaitu daging 

maupun telurnya (Mahfudz, Ratnawati, Supriyatna, dan 

Sarengat, 2009). Puyuh (Coturnix-coturnix japonica) ini 

hanya dikembangkan untuk tujuan penghasil telur, tetapi 

daging puyuh afkir juga banyak dijual di pasar-pasar, 
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bahkan sampai tingkat swalayan. Terjadi peningkatan 

populasi ternak puyuh sebesar 66,30%, yaitu dari 

4.121.510 menjadi 6.854.071 juta ekor pada tahun 2011-

2012 (Anonimus, 2013). Hal ini terjadi karena puyuh 

memang memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan 

sebagai penghasil daging dan telur. 

      Pemeliharaan puyuh perlu memperhatikan faktor 

pakan karena ini merupakan hal terpenting dalam 

beternak. Untuk mencapai pertumbuhan yang maksimal 

diperlukan pakan dengan kandungan nutrisi yang sesuai 

dan seimbang berdasarkan kebutuhan di setiap fase 

pertumbuhannya. Adanya kecenderungan harga pakan 

yang fluktuatif mengharuskan peternak harus mampu 

memilih pakan yang harganya lebih murah dan 

berkualitas baik menurut kebutuhan nutrisi bagi ternak, 

sehingga dapat menekan biaya pakan karena merupakan 

bagian terbesar dari biaya produksi. Sampai saat ini masih 

banyak berbagai jenis limbah pertanian yang belum 

dimanfaatkan secara maksimal, salah satunya adalah kulit 

singkong.  

      Kulit singkong merupakan limbah dari pengupasan 

umbi singkong. Potensi singkong di Indonesia sangatlah 

besar. Produksi singkong Indonesia sebesar 20.794.929 

ton/tahun (Anonimus, 2008). Setiap singkong akan 

menghasilkan kulit singkong sebesar 16% dari berat 

totalnya (Supriyadi, 1995), oleh karena itu jumlah kulit 

singkong yang dihasilkan diperkirakan mencapai 

3.327.188,6 ton/tahun. Sinurat, Setiadi, Purwadaria, 

Setioko, dan Dharma (1999) menyatakan bahwa ada 

beberapa syarat agar suatu bahan yang belum umum 

dipakai dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak yaitu 
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berapa banyak jumlah atau ketersediaannya, 

keseimbangan kandungan nutrisinya, ada tidaknya zat anti 

nutrisi, serta perlu tidaknya bahan tersebut diolah sebelum 

dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak. Kulit 

singkong mengandung zat anti nutrisi yang disebut (HCN) 

atau asam sianida yang berbahaya bila dikonsumsi oleh 

ternak. Hidayat (2009) menyatakan bahwa kulit singkong 

memiliki kandungan protein yang rendah (4,8%), serat 

kasar yang tinggi (21,2%), BETN (68%) serta memiliki 

kandungan HCN di dalamnya yang mencapai 143,3 

mg/kg. HCN ini merupakan zat anti nutrisi yang 

merugikan terhadap ternak, bahkan dapat menimbulkan 

kematian ternak pada dosis (0,5-3 mg/kg) bobot badan. 

Kulit singkong yang rendah nutrisi dan mengandung zat 

anti nutrisi tersebut menjadi faktor pembatas dalam 

penggunaanya sebagai bahan pakan ternak.  

     Untuk menanggulangi masalah tersebut perlu 

dilakukan pengolahan atau perlakuan agar kandungan 

HCN bisa turun atau hilang 100%. Ada beberapa cara 

yang bisa dilakukan, yaitu dengan perendaman, 

pemanasan dengan sinar matahari, pengukusan, 

pencucian, perebusan, dan fermentasi. Dari beberapa 

perlakuan diatas yang paling efektif untuk mengurangi 

bahkan menghilangkan HCN adalah dengan fermentasi. 

Bahan pakan hasil fermentasi akan memiliki kandungan 

protein yang lebih tinggi dan aroma yang lebih disukai 

ternak daripada bahan yang tidak difermentasi 

(Mirwandhono, Bachari, dan Situmorang, 2006). 

Penelitian lain mengemukakan bahwa proses fermentasi 

dapat meningkatkan kandungan protein dan menurunkan 

kadar serat kasar serta HCN kulit singkong (Supriyadi, 
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1995). Penerapan teknologi fermentasi ini diharapkan 

dapat menjadikan kulit singkong sebagai salah satu 

alternatif bahan pakan untuk ternak unggas khususnya 

puyuh yang harganya murah dan ketersedianya melimpah. 

      Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dikaji tentang 

penambahan tepung kulit singkong fermentasi dalam 

pakan terhadap persentase karkas dan persentase giblet 

(hati, jantung, gizzard, limpa). 

1.2 Rumusan Masalah 

      Untuk mendapatkan pertumbuhan, perkembangan dan 

produksi yang maksimal, puyuh membutuhkan pakan 

yang seimbang, baik dari segi kualitas maupun 

kuantitasnya. Kandungan protein dalam pakan merupakan 

salah satu hal penting untuk menunjang tingkat 

produktifitas puyuh, sehingga hal ini menjadi faktor yang 

harus diperhatikan dalam usaha peternakan. Tepung kulit 

singkong fermentasi diketahui mengandung protein kasar 

sebanyak 14,64% dan berpotensi sebagai bahan pakan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan 

penelitian untuk mengetahui pengaruh penambahan 

tepung kulit singkong fermentasi ke dalam pakan basal 

terhadap persentase karkas dan persentase giblet  

(jantung, hati, gizzard, dan limpa) puyuh. 

 

1.3 Tujuan 

      Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh penambahan tepung kulit singkong fermentasi 

dalam pakan basal terhadap persentase karkas dan 

persentase giblet  (jantung, hati, gizzard, dan limpa).  
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1.4 Kegunaan 

      Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan informasi atau sumber acuan dalam 

menggunakan tepung kulit singkong fermentasi ke dalam 

pakan basal untuk meningkatkan produksi karkas puyuh. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

      Puyuh merupakan salah satu jenis ternak unggas yang 

mulai dikembangkan oleh masyarakat karena memiliki 

beberapa kelebihan yaitu ukuran tubuhnya yang kecil, 

sehingga hanya membutuhkan ruang yang sedikit untuk 

kandang, kebutuhan pakan lebih sedikit, dan 

pertumbuhanya lebih cepat jika dibandingkan dengan 

ayam, serta dagingnya mengandung protein yang tinggi. 

Harga daging puyuh juga relatif lebih murah jika 

dibandingkan dengan harga daging sapi maupun daging 

kambing, sehingga sekarang ini mulai banyak masyarakat 

yang suka mengkonsumsi daging puyuh sebagai pangan 

sumber protein hewani. Hal ini terbukti dengan 

meningkatnya populasi ternak puyuh sebesar 66,30%, 

yaitu dari 4.121.510 menjadi 6.854.071 juta ekor pada 

tahun 2011-2013 (Anonimus, 2013). 

      Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat 

produktifitas ternak adalah pakan. Pemberian pakan yang 

bagus dan sesuai dengan tingkat kebutuhan nutrisi baik 

dari segi kualitas maupun kuantitas sangatlah penting, 

terutama kandungan protein kasar untuk meningkatkan 

produktifitas puyuh, baik produksi telur maupun 

karkasnya. Harga pakan yang semakin mahal menjadi 

faktor pembatas dalam pengembangan usaha puyuh, 
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sehingga perlu sumber pakan alternatif yang harganya 

lebih murah, ketersediaanya melimpah dan bernutrisi 

tinggi. Saat ini ada banyak sekali limbah pertanian 

maupun perkebunan yang belum diintegrasikan dengan 

bidang peternakan. Salah satunya adalah kulit singkong 

yang merupakan limbah dari pengupasan singkong. Kulit 

singkong di Indonesia memiliki potensi yang sangat baik, 

terbukti dengan produksi nasional dari kulit singkong 

sebesar 3.327.188,6 ton/tahun. 

      Faktor penghambat dari kulit singkong untuk menjadi 

pakan ternak adalah adanya HCN yang sangat berbahaya 

bila dikonsumsi ternak dalam jumlah tertentu dan dapat 

menimbulkan kematian. Untuk mengatasi masalah 

tersebut perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu untuk 

mengurangi atau menghilangkan kandungan HCN 

tersebut sehingga tidak berbahaya untuk menjadi bahan 

pakan. Salah satu cara pengolahan bahan pakan yang 

dapat diterapkan dan memiliki tingkat keefektifan lebih 

tinggi dari perlakuan fisik adalah dengan cara biologis 

menggunakan teknologi fermentasi. 

      Fermentasi merupakan proses pembiakkan mikro- 

organisme (inokulum) pada media kulit singkong dengan 

keadaan tertentu sehingga mikroorganisme tersebut dapat 

berkembang dan merubah komposisi kimia media tersebut 

sehingga menjadi bernilai nutrisi lebih baik (Hidayat, 

2009). Salah satu jenis kapang yang digunakan dalam 

proses fermentasi adalah Aspergillus niger yang mampu 

menghilangkan kandungan HCN dalam kulit singkong 

tersebut. Dalam proses fermentasi dengan Aspergillus 

niger, akan terjadi pembentukan miselia yang mampu 

menyelimuti sebagian atau seluruh bagian dari substrat, 
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dimana miselia tersebut mampu menghasilkan enzim 

hidrolisis yang dapat menurunkan lignin, selulosa, dan 

hemiselulosa pada substrat sehingga dapat menguraikan 

polisakarida kompleks menjadi gula sederhana yang 

berupa oligosakarida dan monomer. Gula sederhana 

tersebut akan digunakan oleh kapang sebagai sumber 

karbon atau sumber energi bagi kelangsungan hidupnya 

dan sebagian digunakan untuk membentuk protein sel 

kapang serta untuk menghasilkan biomassa. Protein dari 

biomassa ini akan mampu meningkatkan protein setelah 

fermentasi (Iyayi, 2004). Tingginya kandungan protein 

kasar pada bahan pakan setelah fermentasi disebabkan 

oleh pertumbuhan kapang yang subur, yang 

menyumbangkan protein lebih banyak ke dalam substrat 

karena tubuh kapang mengandung protein yang cukup 

tinggi yaitu 40-50%. (Crueger dan Crueger, 1989). 

      Peningkatan nilai nutrisi (peningkatan kandungan 

protein, peningkatan energi metabolis, penurunan serat 

kasar, dan penurunan HCN) dalam kulit singkong 

fermentasi diharapkan akan mampu meningkatkan 

produktifitas ternak, terutama peningkatan produksi 

karkasnya. Protein dalam pakan akan berfungsi sebagai 

penghasil energi dan pembentuk jaringan baru, selain itu 

juga mempertahankan jaringan lama dan mengganti 

jaringan yang rusak sehingga akan berhubungan langsung 

dengan laju pertumbuhan puyuh itu sendiri. Laju 

pertumbuhan yang tinggi akan mampu meningkatkan 

bobot hidup. Produksi karkas erat hubungannya dengan 

dengan bobot hidup. Broiler dengan bobot hidup yang 

rendah akan menghasilkan bobot karkas yang rendah pula 

(Karouglu and Durdag, 2005). Artinya bobot hidup 
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memiliki korelasi positif terhadap produksi karkas. 

Pemberian produk terfermentasi pada itik sedang tumbuh 

hingga 15% tidak menimbulkan dampak negatif 

(abnormalitas) terhadap pertumbuhan, karkas dan organ 

dalam itik (Bintang, Sinurat, Murtisari, Pasaribu, 

Purwadaria, dan Haryati. 1999). Indarto, Widiastuti, dan 

Adi (2000) menyatakan bahwa penggunaan ampas tahu 

fermentasi dalam pakan memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap bobot hidup dan bobot karkas. 

      Hasil penelitian dari Supriyadi (1995) bahwa 

penggunaan kulit singkong fermentasi sampai dengan 

10% ke dalam pakan tidak mengakibatkan penurunan 

pertambahan bobot badan ayam pedaging, tetapi pada 

tingkat penggunaan di atas 10% menyebabkan penurunan 

pertambahan bobot badan. Hasil penelitian lain 

menunjukkan bahwa penggunaan kulit singkong 

fermentasi sampai dengan tingkat 10% dalam pakan ayam 

pedaging periode starter  tidak memberikan dampak 

negatif (Hidayat, 2009). 

       Dengan peningkatan kualitas pakan (peningkatan 

protein, peningkatan energi metabolis, penurunan serat 

kasar, dan penurunan HCN) diharapkan penambahan kulit 

singkong fermentasi dapat menggantikan sebagian pakan 

basal tanpa menurunkan penampilan produksi. 

1.6 Hipotesis 

      Penambahan tepung kulit singkong fermentasi ke 

dalam pakan basal berpengaruh terhadap persentase 

karkas dan persentase giblet (jantung, hati, gizzard, dan 

limpa) puyuh. 

 


