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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Usaha peternakan ayam pedaging di Indonesia merupakan usaha yang masih banyak 

diminati karena karakteristiknya yang dapat tumbuh dengan cepat, efesiensi dalam 

penggunaan pakan, menghasilkan daging berserat lunak, timbunan daging baik,  serta kulit 

yang licin dan dengan waktu relatif singkat dapat segera dipanen dan dipasarkan. Survey 

Sosial  Ekonomi Nasional (2013) menyatakan bahwa konsumsi karkas daging ayam (broiler 

meat) rata-rata perkapita setahun pada tahun 2009-2013 mengalami peningkatan, yaitu pada 

tahun 2009 adalah 3,076 kg dan pada tahun 2013 konsumsi mencapai 3,650, dengan rata-rata 

pertumbuhan 4,60 %. Hal tersebut merupakan dasar utama usaha peternakan, berhubungan 

terhadap kebutuhan protein. Peningkatan jumlah penduduk akan diiringi oleh peningkatan 

pemenuhan kebutuhan akan protein hewani, oleh karenanya peternakan ayam pedaging yang 

potensial ini perlu ditingkatkan pengembangan usahanya. 

Masyarakat di Indonesia memanfaatkan organ dalam untuk dikonsumsi selain karkas. 

Pemanfaatan organ dalam ayam pedaging juga masih banyak digunakan untuk berbagai 

macam bahan olahan makanan. Semakin meningkatnya jumlah pemotongan ayam secara 

nasional juga akan meningkatkan proporsi hasil sampingan dari ayam tersebut berupa kepala, 

bulu, kaki bawah (shank), darah dan organ dalam. Hasil sampingan tersebut jika tidak 

dimanfaatkan dengan baik maka dapat berpotensi menjadi limbah terutama di daerah-daerah 

yang terdapat tempat pemotongan unggas maupun rumah pemotongan unggas, yaitu 

berpotensi menjadi pencemar lingkungan karena baunya, maka diperlukan upaya untuk 

memanfaatkannya. 

Salah satu faktor penentu keberhasilan suatu usaha peternakan adalah faktor pakan, 

disamping faktor genetik dan tatalaksana pemeliharaan, sedangkan pada kandungan pakan itu 

sendiri juga mempengaruhi kemampuan untuk pertumbuhan. Penyediaan pakan yang 

memadai, dalam arti cukup jumlah dan cukup kandungan zat makanannya pada suatu 

peternakan unggas sangat menunjang keberhasilan. Pertumbuhan yang digunakan dalam 

pembentukan daging pada ayam pedaging ini adalah hal yang utama harus diperhatikan 

karena yang dimanfaatkan pada ternak ini tentu saja daging atau karkasnya. 

 Dedak padi merupakan bahan yang masih populer digunakan sebagai pembuatan 

pakan unggas, selain ketersediannya yang melimpah dan kontinyu juga karena harganya yang 

murah dan belum bersaing dengan bahan baku yang lain dalam penggunaannya. Menurut data 
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BPS (2011) Indonesia merupakan penghasil padi terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan 

India, pada tahun 2011 produksi padi Indonesia mencapai 67,3 juta ton, dengan jumlah ini, 

dedak padi yang dihasilkan sebagai hasil samping penggilingan padi dapat mencapai 8-10 %, 

maka dedak yang dihasilkan mencapai 6,73 juta ton. Dedak padi merupakan salah satu bahan 

utama yang digunakan dalam formulasi pakan unggas dengan kandungan serat kasar 6-12 %, 

kandungan lemak 14,1 %, dan protein kasar 13,8 % (Hartadi dkk.,1997) sedangkan menurut 

National Research Council (1994) dedak padi mengandung energi metabolis sebesar 2100 

kkal/kg, protein kasar 12,9 %, lemak 13 %, serat kasar 11,4 %, Ca 0,07 %, P tersedia 0,21 %, 

serta Mg 0,22 %. Pengujian in-vitro kandungan dedak padi sebanding dengan sereal atau 

produk lain yang sejenis dan bahkan secara in-vivo nilai kandungan gizinya lebih rendah, 

terutama disebabkan oleh adanya serat, antinutrisi yaitu fitat, dan lipase yaitu zat 

antiproteolitik (Ersin et al., 2005). 

Nilai biologis dedak padi dapat ditingkatkan yaitu dengan cara menurunkan 

kandungan serat kasar yang terkandung dalam bahan tersebut. Hal ini dilakukan karena 

kandungan serat kasar yang tinggi pada dedak dapat menggangu kecernaan pakannya yaitu 

dapat menghalangi proses penyerapan asam amino dan mineral dalam saluran pencernaan. 

Cairan rumen sapi, selain mengandung mikroba rumen dan enzim-enzim yang disekresikan 

oleh mikroba rumen, juga mengandung zat-zat makanan hasil perombakan mikroba rumen 

dan enzim, serta vitamin-vitamin dan mineral-mineral yang larut dalam cairan rumen juga 

dapat digunakan sebagai sumber asam amino, vitamin dan mineral untuk meningkatkan 

kualitas pakan ternak, serta identifikasi terhadap  komposisi  zat-zat makanan serta sifat-sifat 

fisik maupun kimia terhadap bahan hasil pengendapan cairan rumen (Budiansyah, dkk,. 

2011). 

Cairan rumen yang diperoleh dari rumah potong hewan kaya akan kandungan enzim 

pendegradasi serat. Cairan rumen mengandung enzim α-amilase, galaktosidase, hemisellulosa, 

sellulosa dan xilanase (Pantaya, 2005). Berkaitan  dengan pemanfaatan bakteri cairan rumen 

sapi asal Rumah Potong Hewan (RPH)  sebagai  starter fermentasi dedak merupakan upaya 

untuk menurunkan kandungan serat pada dedak dengan cara fermentasi dengan cairan rumen 

ternak sapi. Pertimbangan kandungan nutrisi dalam dedak padi yang cukup dan memenuhi 

syarat untuk menjadi subtrat yang baik bagi mikroba yang ada dalam rumen, maka dilakukan 

penelitian pengaruh fermentasi dedak padi dengan cairan rumen terhadap persentase karkas 

dan organ dalam ayam pedaging. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana 

penggantian dedak padi dengan dedak padi terfermentasi cairan rumen terhadap persentase 

karkas dan berat organ dalam ayam pedaging. 

 

1.3 Tujuan Peneltian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan level terbaik dari penggantian dedak padi 

terfermentasi cairan rumen terhadap persentase karkas dan berat organ dalam ayam pedaging. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber referensi dan informasi yang 

berkaitan dengan dedak padi terfermentasi dengan cairan rumen terhadap persentase karkas 

dan organ dalam ayam pedaging, juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk menyusun 

pakan ternak ayam pedaging. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Dedak padi merupakan limbah penggilingan padi yang masih mempunyai potensi 

sebagai bahan pakan unggas yang tidak bersaing dengan manusia, harganya murah dan 

ketersediaanya cukup banyak. Kendala yang sering dihadapi dalam pemanfaatannya yaitu 

adanya fitat sebagai zat anti nutrisi karena mampu mengikat mineral (P, Ca, Zn, Mg, Fe) dan 

protein. Rata-rata dedak padi mengandung 80 % fitat-fosfor dari P total. Forfor sendiri adalah 

mineral kritis dan relatif mahal yang diperlukan didalam ransum ternak monogastrik (Rao, et 

al., 1999). 

 Penelitian yang dilakukan Pujaningsih (2004) adalah bahwa penggunaan cairan rumen 

untuk fermentasi dedak padi adalah untuk memanfaatkan ketersediaan akan dedak padi, 

sebagai solusi sederhana dalam meningkatkan nilai kandungan fosfor di peternak, 

memanfaatkan limbah cairan rumen dan dapat mengurangi kecemaran terhadap lingkungan. 

Degradasi kandungan pada fitat fosfor dan aktivitas enzim fitase dengan pengaruh lama 

inkubasi merupakan hasilnya. 

 Menurut penelitian Sukaryana, dkk., (2011) menunjukan bahwa keberhasilan suatu 

produk fermentasi secara nyata dapat ditentukan melalui kecernaan. Kegunaan penentuan 

kecernaan adalah untuk mendapatkan nilai bahan makanan secara kasar, sebab hanya bahan 

makanan yang dapat dicerna yang dapat diserap oleh tubuh. Kecernaan suatu bahan pakan 

merupakan pencerminan dari tinggi rendahnya nilai manfaat dari bahan pakan tersebut, 
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apabila kecernaannya rendah, maka nilai manfaatnya rendah pula dan sebaliknya, apabila 

kecernaannya tinggi, maka nilai manfaatnya tinggi pula. Upaya fermentasi akan bernilai guna 

apabila diketahui nilai kecernaannya. Perlakuan fermentasi nyata dapat meningkatkan nilai 

nutrisi dari campuran bungkil inti sawit 80 % dengan dedak padi 20 % dalam hal peningkatan 

daya cerna protein kasar dan lemak kasar pada ternak ayam pedaging dengan peningkatan 

masing-masing sebesar 19,36 % dan 15,86 %. 

  Menurut Wardani (2004) bahwa enzim yang terdapat pada cairan rumen yang didapat 

setelah pengendapan dengan 70 % amonium sulfat memiliki aktivitas xilanase sebesar 1085 

U/ml. Stabilitas enzim yang didapat bertahan diatas 85 % pada pH 5 sampai 7 dan suhu 30 oC 

sampai 50 oC. Waktu yang efektif bagi enzim untuk mereduksi kandungan gula pada wheat 

pollard adalah 10 jam pada suhu 38 oC (Pantaya, 2003). Penelitian yang dilakukan oleh 

Wahyuni, dkk., (2011), pada dedak padi hasil fermentasi oleh Aspergillus ficum dapat 

dijadikan bahan pakan dalam penyusunan pakan ayam petelur dengan tingkat penggunaan 50 

% dapat menurunkan indeks kuning telur dan retensi fosfor tertinggi diperoleh pada 

penggunaan dedak padi fermentasi sebanyak 40 %. Wahyuni (2011), pada tingkat pemberian 

dedak padi hasil fermentasi oleh Aspergillus ficum dapat dijadikan bahan pakan dalam 

penyusunan pakan ayam pedaging terhadap persentase karkasnya adalah tidak mempengaruhi 

persentase bobot badannya dengan rataan tertinggi dicapai oleh kelompok ayam yang 

mendapat pakan control yaitu 72,00 % dan terendah adalah pada kelompok ayam yang 

mendapatkan pakan mengandung 25 % dedak padi fermentasi, yaitu 70,21 %, disebabkan 

oleh adanya hubungan yang erat antara bobot badan yang dihasilkan dengan bobot karkas 

yang diperoleh, dimana keduanya tidak dipengaruhi oleh tingkat penggunaan dedak padi 

fermentasi. 

 Penelitian yang dilakukan Rumiyati, dkk., (2011) pada persentase karkas ayam pada 

perlakuan pakan menunjukkan perbedaan yang tidak nyata dan interaksi antara perlakuan 

pakan dan fase juga menunjukkan perbedaan yang tidak nyata dalam arti persentase karkas 

pada jenis kelamin adalah sama. Persentase karkas meningkat setiap fase. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh (Rezaei et al., 2006) yaitu pembatasan pakan 

dengan menggunakan wood charcoal (arang kayu) pada umur 8-14 hari dengan persentase 4-

20 % tidak mempengaruhi persentase karkas yang dihasilkan, hal ini menunjukan bahwa 

ayam akan terus mengalami pertumbuhan dan semakin bertambah umur maka berat badan 

meningkat dan persentase karkas juga meningkat. 

 Pemberian tepung cacing tanah 15 % dalam pakan yang diberikan menunjukan 

persentase bobot karkas rata-rata berkisar anatar 68,0-71,8 % (Resnawati, 2002). Pemberian 
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tepung cacing tanah sampai 15 % dalam pakan ternyata tidak mempengaruhi komposisi fisik 

tubuh ayam pedaging, karena disebabkan oleh kualitas pakan yang digunakan pada penelitian 

ini mempunyai imbangan protein dan energi yang sama. Hasil persentase organ dalam, yaitu 

pada hati tidak mengalamai gangguan anatomi sehingga proses metabolisme tubuh tetap 

berjalan normal dan persentase bobot hati relatif terhadap bobot hidup berkisar antara 1,7-1,9 

% juga masih dalam kisaran normal. Hasil persentase jantung juga normal, yaitu 0,40-1,42 %. 

Pada hasil persentase rempela bobot rempela berkisar 1,53-1,6 %, keadaan ini lebih rendah 

dari yang dilaporkan oleh (Leeson and Summers, 1980) yaitu 1,9 %. Persentase bobot limpa 

dari masing-masing perlakuan substitusi tepung ikan dan tepung cacing tanah adalah 0 %, 5 

%, 10 %, dan 15 % berturut-turut adalah 0,08 %, 0,11 %, 0,11 %, dan 0,08 %. Persentase 

bobot usus pada masing-masing perlakuan adalah 4,84 %, 4,58 %, 4,78 % dan 4,74 % rataan 

persentase bobot usus dari hasil penelitian ini tidak mempengaruhi perkembangan organ 

dalam keadaan seimbang dengan meningkatnya laju pertumbuhan. 

 

1.6 Hipotesis 

 Hipotesis untuk penelitian ini adalah penggantian dedak padi dengan dedak padi 

terfermentasi cairan rumen dalam pakan dapat meningkatkan persentase karkas dan berat 

organ dalam ayam pedaging. 



 

2.1 De

 

menir,

nencap

bahan 

diman

curah 

pengg

dedak 

rendem

1 dan 

Gamb

 

Padi m

% em

misaln

dedak 

pati. S

lemak 

macam

 

dalam 

edak Padi  

Beras mer

, beras pecah

pai 63,48 jut

dalam pemb

nfaatkan seba

maupun br

ilingan padi 

8-10 %. In

men dedak 8

Gambar 2. 

ar 1. Anatom

Dedak ada

memiliki kom

mbrio. Peman

nya dapat m

padi sendir

Serat kasar s

k masing-ma

m komponen

Dedak pad

m dedak padi

rupakan prod

h, sekam da

ta ton gabah

butan kue da

agai sumber

riket, sedang

yang berkad

ndonesia mem

8-10%. Anat

mi beras (sum

alah bagian 

mposisi 70-7

nfaatan ded

menurunkan 

i mengandun

eperti selulo

asing 1-2 %

n bioaktif sep

di memiliki 

i yang cuku

TINJA

duk utama d

an dedak. M

h kering gilin

an bahan ma

r panas, pupu

gkan dedak 

dar air 14 %

miliki poten

tomi beras da

mber: Anoni

luar (kulit a

72 % endosp

dak padi di 

kandungan 

ng karbohid

osa dan hem

% dan 7-14 %

perti fitoster

kandungan

up tinggi, na

6

BAB  II 

AUAN PUST

dari padi ya

Menurut data 

ng. Beras pe

akanan lainn

uk kompos 

saat ini dim

% akan dihasi

nsi untuk ded

an bulir pad

im, 2012). 

ari) beras ya

perm, 20 % 

Indonesia j

kolesterol d

drat mencapa

miselulosa da

%. Dedak p

ol, tokoferol

n energi, pro

amun bebera

TAKA 

ang mempun

BPS (2011)

ecah dan me

nya setelah d

atau bahan b

manfaatkan 

ilkan beras 5

dak padi seb

i serta bagia

ang dibuang

sekam padi, 

uga dapat d

dan sebagai 

ai 79-83 % b

an pentose di

padi juga ba

l, tokotrieno

otein, vitam

apa hasil pe

nyai produk 

) di Indones

enir dapat di

digiling. Sek

bakar lain d

untuk pakan

57-60 %, sek

banyak 5 ju

annya disajik

 pada saat p

7-8,5 % ded

digunakan u

sumber ant

berat kering 

itemukan se

anyak menga

l, dan juga o

min B dan b

enelitian me

samping be

ia produksi 

igunakan seb

kam sendiri d

dalam pembu

n ternak. Pr

kam 18-20 %

uta ton/tahun

kan pada Gam

pemutihan b

dak padi dan

untuk keseh

tioksidan, ka

didominasi 

kitar 6 %. K

andung berb

orizanol.  

beberapa min

nunjukan ba

erupa 

pada 

bagai 

dapat 

uatan  

roses 

% dan 

n jika 

mbar 

beras. 

n 2-3 

hatan, 

arena 

oleh 

Kadar 

bagai 

neral 

ahwa 



7 
 

pada penyusunan pakan ayam pedaging dedak padi dapat digunakan antara 5-15 %. Hal 

tersebut disebabkan karena dedak padi mengandung kandungan serat kasar yang cukup tinggi 

sehingga dapat menurunkan ketersediaan biologis mineral tertentu, dan dedak padi sendiri 

mempunyai anti nutrisi yaitu fitat kandungan fosfor 1,44 %, yang 80 % diantaranya terikat 

dalam fitat (Wahyuni, 2011). 

 

Gambar 2. Bulir padi dan bagiannya (sumber : Anonim, 2002) 

2.1.1 Penggunaan Dedak Padi Pada Pakan Unggas 

 Dedak padi merupakan bahan berbentuk tepung yang terdiri dari lapisan pericarp, 

seed coat, nucellus, dan aleurone. Dedak padi kaya akan vitamin B, tokoferol, kepadatan 

nutrisi, asam amino dan asam lemak. Asam lemak tak jenuh yang dimiliki oleh dedak padi 

sebesar 74 % lebih unggul daripada bahan sejenis lainnya. Protein dan lemak dedak memiliki 

nilai biologis yang relatif tinggi. Penggunaan dedak padi pada unggas akan mengubah 

komposisi gizinya secara signifkan di lambung unggas (Ersin et al., 2005).  

 Penangan pada dedak padi juga berpengaruh terhadap kandungan di dalam dedak padi 

seperti protein, lemak dan serat.  Menurut Ersin et al., (2005) bahwa kerusakan lebih lanjut 

melalui hidrolitik dan oksidatif yang berbau tengik dapat mengakibatkan rendahnya 

palatabilitas ternak dan tingkat petumbuhan terutama pada anak ayam dan mengurangi 

kandungan energi metabolis, meskipun demikian kandungan dedak padi jika diberikan kepada 

unggas tetap merupakan bahan baku pakan yang kandungannya rendah. Faktor-faktor lain 

yang membatasi pemanfaatan dalam penggunaan dedak padi dalam pakan unggas adalah 

phytin, sekitar 90 % dari fosfor dalam dedak padi adalah dalam bentuk fitat asam fitat atau 

bahan penyusun kompleks lain hanya 18 % dari yang tersedia. Fitat tidak hanya mengurangi 

ketersediaan fosfor, tetapi juga mengganggu pemanfaatan mineral lain seperti Ca, Fe, Zn, Cu, 

Co dan memiliki efek negatif pada daya cerna protein dan pemanfaatan energi, karena 

penghambatan pencernaan enzim pepsin, tripsin dan α-amilase (Ersin et al., 2005). 
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 Menurut Wahyuni (2005) menyatakan bahwa fitat yang terkandung dalam dedak padi 

yang berbentuk asam maupun garam merupakan bentuk utama dalam penyimpanan fosfor 

yang terdapat pada lapisan luar butiran-butiran. Untuk menghidrolisis fitat dalam bahan pakan 

diperlukan adanya isolasi dari mikroba karena pada senyawa ini sangat sukar dicerna oleh 

tubuh ternak unggas. 

Tabel 1. Kebutuhan nutrisi ayam pedaging fase starter dan finisher 
Parameter Satuan Starter Finisher

Kadar air % Maks. 14,0 Maks. 14,0 
Protein kasar % Min. 19,0 Min. 18,0 
Lemak kasar % Maks. 7,4 Maks. 8,0 
Serat kasar % Maks. 6,0 Maks. 6,0 
Abu  % - Maks. 8,0 
Kalsium  % 0,90-1,20 0,90-1,20 
Fosfor total % 0,60-1,00 0,60-1,00 
Fosfor tersedia % - Min 0,40 
Total aflatoksin µg/Kg - Maks. 50,00 
Energi metabolism Kkal/kg Min. 2900 Min. 2900 
Asam amino    

Lisin % Min. 1,10 Min. 0,90 
Metionin % Min. 0,40 Min. 0,30 
Metionon +sistin % - Min. 0,50 

Sumber : SNI (2006) 
 

2.2 Cairan Rumen  

Cairan  rumen berasal dari bolus yang disaring. Produk ini merupakan limbah dari 

rumah RPH yang prospektif untuk mencemari lingkungan. Nutrisi cairan rumen tidak berbeda 

jauh dengan bolus namun kandungan serat kasarnya dapat dikatakan sangat kecil 

(Pujaningsih, 2004), penghuni terbesar cairan rumen adalah bakteri yaitu 1010-1012 sel/ml 

cairan rumen dan populasi terbesar kedua diduduki oleh protozoa yang dapat mencapai 105-

106 sel/ml cairan rumen, namun demikian karena ukuran tubuhnya lebih besar daripada 

bakteri maka biomassanya ternyata cukup besar yakni mengandung lebih kurang 40 % total 

nitrogen mikroba rumen (Pujaningsih, 2004). 

Cairan rumen mengandung protozoa dan bakteri pencerna selulosa, hemiselulosa, pati, 

gula, protein, bakteri pemakan laktat, dan bakteri pembentuk gas metan. Cairan rumen juga 

berpotensi sebagai feed aditive karena terdapat berbagai macam enzim dihasilkan seperti 

selulase, endoglukanase, eksoglukanase, α-glukosidase, xilanase, xilosidase, asetil xilan 

esterase dan asetil esterase (Wardani, 2004). Penggunaan cairan starter bertujuan untuk 

meningkatkan jumlah bakteri tertentu yang diperlukan agar proses fermentasi dapat berjalan 
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dengan cepat. Salah satu mikroba yang ada didalam rumen yaitu Aspergillus ficcum, yang 

mamapu menghasilkan enzim yang dapat menghidrolisis enzim fitat (Pujaningsih, 2004). 

 

2.2.1 Fermentasi 

 Fermentasi adalah suatu proses perubahan kimia substrat organik yang berlangsung 

dengan adanya katalisator-katalisator biokimia yaitu enzim yang dihasilkan oleh mikroba 

tertentu, begitu pula sama dengan pendapat Sukaryana., dkk (2011) bahwa fermentasi 

merupakan salah satu teknologi pengolahan bahan makanan secara biologis yang melibatkan 

aktivitas mikroba guna memperbaiki gizi bahan berkualitas rendah, dan biasanya bahan 

produk fermentasi mempunyai daya simpan yang lebih lama. Fermentasi dapat meningkatkan 

kualitas nutrisi bahan pakan, karena pada proses fermentasi terjadi perubahan kimiawi 

senyawa-senyawa organik (karbohidrat, lemak, protein, serat kasar dan bahan organik lain) 

baik dalam keadaan aerob maupun anaerob, melalui kerja enzim yang dihasilkan mikroba 

(Sukaryana dkk., 2011). Fermentasi dapat pula meningkatkan ketersediaan zat-zat makanan 

seperti protein dan energi metabolis disamping itu mikroba juga akan mengubah komponen 

komplek menjadi zat-zat sederhana yang mudah dicerna (Mairizal, 2009). Sukaryana, dkk 

(2011) menambahkan bahwa salah satu enzim yang dapat memfermentasi adalah 

Trichoderma viride yang merupakan mikroorganisme yang dapat digunakan dalam proses 

fermentasi, mempunyai kemampuan memproduksi enzim selulase yang dapat memecah  

selulosa menjadi glukosa, sehingga mudah dicerna oleh ternak monogastrik. Jenis 

Trichoderma viride selain itu  mempunyai kemampuan meningkatkan protein bahan pakan 

(Sukaryana dkk., 2011). 

 

2.3 Ayam Pedaging 

Ayam pedaging merupakan galur ayam hasil rekayasa teknologi yang memiliki 

karakteristik ekonomi, yaitu dengan ciri khas pertumbuhan yang cepat sebagai penghasil 

daging, konversi ransum rendah dan siap dipotong pada usia relatif muda selain itu juga 

menghasilkan kualitas daging berserat lunak. Ditjennak (2007) menyatakan bahwa ayam 

pedaging dapat tumbuh dengan cepat dan dapat dipotong dalam waktu 35 hari lebih karena 

merupakan hasil seleksi bibit yang unggul. Cikal bakal ayam pedaging yang dikembangkan 

pada saat ini merupakan hasil persilangan antara pejantan White Cornish dari Inggris dengan 

betina Amerika yaitu Plymouth Rock. Beberapa galur dengan nama perdagangan yang banyak 

dipasarkan anatara lain Arbor Acres, Cobb, Goto, Hubbard, Ross, Shaver, Tatum, Tegel, 

Platinum, Avion, CP 707, dan lain-lain. Poultry Indonesia (2003) menyebutkan bahwa pada 
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saat ini ada beberapa strain ayam pedaging yang banyak terdapat di pasar Indonesia 

diantaranya Cobb, Hubbard, New Lohmann, Ross dan Hybro. Menurut Amrullah (2004) 

ayam yang lebih tua (masa finisher) akan membutuhkan protein yang lebih rendah 

dibandingkan ayam yang masih muda (masa starter). Protein yang dibutuhkan pada periode 

starter adalah 18-23 % dan pada periode finisher adalah 18-22 % (Syzka, dkk., 2004). 

Kebutuhan nutrisi ayam pedaging pada fase starter dan finisher dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

2.3.1 Karkas pada Ayam Pedaging 

 Karkas adalah potongan ayam tanpa bulu, darah, kepala, leher, kaki, cakar dan organ 

dalam. Penilaian produksi daging yang biasa digunakan adalah presentase karkas. Persentase 

karkas merupakan perbandingan antara bobot karkas dengan bobot akhir, bobot karkas secara 

langsung berhubungan dengan bobot hidup. Besar karkas pada ayam pedaging sekitar 65-75 

%. Pola perbedaan berat presentase bobot karkas sesuai dengan perbedaan bobot badan dan 

pertambahan bobot badan jadi semakin besar nilai bobot badan maka semakin besar pula 

presentase karkas yang didapatkan (Amaefulle et al., 2006).  

 Menurut Risnajati (2012) bobot karkas yang  dihasilkan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor genetik yaitu umur, jenis kelamin, strain dan lingkungan yaitu bobot potong, umur 

potong,  besar dan  komformasi tubuh, perlemakan, kualitas dan kuantitas pakan. Bobot hidup 

yang dicapai pada umur yang sama antara berbagai strain akan berbeda dan hal ini disebabkan 

selain adanya perbedaan mutu genetik juga disebabkan oleh faktor lingkungan yang 

mendukung potensi genetik tersebut salah satunya adalah kualitas dan kuantitas ransum. 

Pertumbuhan seekor ternak merupakan interaksi antara faktor genetik dan lingkungan, 

sumbangan faktor genetik terhadap pertumbuhan lebih kecil daripada faktor lingkungan, 

artinya faktor lingkungan lebih dominan pengaruhnya terhadap pertumbuhan. Lemak dan 

jeroan merupakan hasil ikutan yang tidak dihitung dalam persentase karkas sehingga jika 

lemak tinggi maka persentase karkas akan rendah (Risnajati, 2012). Persentase karkas ayam 

berdasarkan umur potong dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2. 

 Tabel 2. Bobot hidup dan persentase karkas ayam pedaging pada berbagai umur pemotongan 

Umur dipotong (minggu) 
Bobot hidup (kg)  Persentase karkas (%) 

Jantan Betina Jantan Betina 
5 1,50 1,23 66,60 65,70 
6 1,77 1,41 67,40 65,90 
7 2,09 1,63 68,20 68,00 
8 2,45 1,91 69,70 69,70 

Sumber : North, 1992 
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2.3.2 Organ Dalam Ayam Pedaging 

 Ayam pedaging selain karkas yang dimanfaatkan sebagai sumber protein hewani yang 

dikonsumsi, sebagian organ dalam juga masih dikonsumsi sebagai bahan pangan. Berikut 

dibawah ini adalah susunan alat tubuh ayam pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Susunan alat tubuh ayam (sumber : Anonim, 2012)  

 
 Organ dalam ayam pedaging terdiri dari organ-organ vital dan organ pencernaan. 

Organ vital meliputi hati, jantung, limpa, dan bursa fabrisius sedangkan organ pencernaan 

ayam pedaging terdiri dari mulut, kerongkongan, tembolok, proventikulus, rempela 

(ventrikulus), usus halus, usus buntu (seca), usus besar, kloaka dan anus, dan dapat dilihat 

pada Gambar 4. 

 
1. Hati dan Jantung 

Presentase hati ayam pedaging berkisar anatara 1,7-2,8 % dari bobot badan, pada 

ukuran berat, konsistensi dan warna pada hati dipengaruhi oleh bangsa, umur dan status 

nutrisi individu (Ade, 2002). Persentase bobot hati ayam berdasarkan jenis strain yang 

berbeda dapat dilihat pada Tabel 3. Warna hati biasanya berwarna merah kecoklatan atau 

mungkin coklat mengkilap tergantung status nutrisi pada unggas. Hati mempunyai fungsi 

kompleks diantaranya berperan dalam sekresi empedu, metabolisme lemak, metabolisme 

protein, metabolisme karbohidrat, metaolisme zat besi, fungsi detoksifiasi, pembentukan sel 

darah merah, metabolisme dan penyimpanan vitamin (Ade, 2002). 

Bobot jantung ayam pedaging berkisar antara 0,42-0,7 % dari bobot badan. Jantung 

sendiri merupakan organ yang memegang peranan penting dalam peredaran darah jantung ke 
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semua sel di dalam tubuh. Ukuran jantung sangat dipengaruhi oleh jenis, umur, besar dan 

aktivitas ternak itu sendiri (Ade, 2002). Persentase bobot jantung ayam pedaging pada umur 

potong yang sama dapat dilihat pada Tabel 2. 

2. Limpa 

 Presentase bobot limpa berkisar antara 0,18-0,23 %. Penelitian yang dilakukan oleh 

Ihsan (2006) bahwa pada perlakuan kontrol adalah masing-masing 0,12 % dan 0,10 %. Limpa 

merupakan salah satu organ yang berperan dalam sirkulasi darah yaitu sebagai daerah 

penampung darah, selain menyimpan darah, limpa bersama hati dan sumsum tulang berperang 

dalam pembinasaan eritrosit tua, ikut serta dalam metabolisme nitrogen terutama dalam 

pembetukan sel limposit yang berhubungan dengan pembentukan antibodi. Limpa sendiri 

terletak di sebelah kanan abdomen yang merupakan penghubung antara proventikulus 

(Gillespie, 2004). Persentase bobot limpa pada ayam pedaging dapat dilihat pada Tabel 3. 

3. Empedu  

 Empedu adalah berbentuk cairan yang berwarna kuning kehijauan yang mengandung 

kolesterol, fospolipid, lesitin serta pigmen empedu itu sendiri. Unsur-unsur yang terdapat 

pada empedu sangat berperan penting di dalam pencernaan dan penyerapan lemak. Hasil 

penelitian presentase pada empedu yang telah telah dilakukan oleh Deyusma (2004) pada 

umur 35 hari yang di beri ransum basal adalah 0,11 % dan ransum komersil 0,12 %. Empedu 

berfungsi untuk mensekresikan kolesterol dan membentuk emulsi lemak dengan dibantu oleh 

asam-asam empedu yang disekresikan oleh hati. 

 
Gambar 4. Bagian alat pencernaan ayam pedaging (sumber : Anonim, 2012) 

 



13 
 

4. Pankreas 

 Presentase bobot pankreas berkisar antara 2,5 sampai 4,0 gram dan 0,15 % pada 

perlakuan kontrol umur 42 hari (Hernandez et al., 2004) sedangkan pada umur 35 hari pada 

perlakuan kontrol 0,34 % (Mustaqim, 2006). Pankreas adalah suatu grandula tubulo-alveolar 

yang memiliki bagian endokrim maupun eksokrin. Pankreas terletak diantara lengkungan 

duodenum pada usus halus yang bertanggung jawab pada sekresi enzim pencernaan dan 

sekresi hormon (McDonald et a.l, 2002). Menurut Gillespie (2004) menyatakan bahwa 

pankreas mensekresikan asam pankreatik yang terdiri dari enzim tripsin, amilase, lipase dan 

maltase.pada pakan unggas yang mengandung tripsin akan membentuk perluasan pada tripsin 

dan tentu akan memperluas sekresi tripsin. 

5. Ventrikulus atau Gizzard 

 Ventrikulus atau biasa dikenal dengan rempela merupakan organ yang paling 

terpenting dalam sistem pencernaan unggas yang terletak diantara proventikulus dengan batas 

atas usus halus. Bagian dalam rempela terdapat lapisan yang sangat keras dan kuat yang 

berwarna kuning yang dapat dilepaskan. Otot rempela akan berkontraksi bila ada makanan 

yang masuk kedalamnya. Ukuran remela ayam pedaging adalah 1,54-2,4 %, pada umur 35 

hari dengan perlakuan kontrol presentase bobot rempela ayam adalah 1,38 % (Mustaqim, 

2006). Persentase bobot rempela berdasarkan strain dapat dilihat pada Tabel 3. 

 Fungsi rempela sendiri adalah untuk memperkecil ukuran partikel makanan secara 

fisik. Mastikasi terjadi dalam rempela yaitu secara mekanis makanan dicerna dan dalam organ 

ini sering ditemukan bebatuan kecil atau grit yang ikut menghasilkan digesta yang berfungsi 

untuk mengoptimalkan pencernaan makanan didalam karena dapat meningkatkan motilitas 

makanan, aktivitas mnggiling makanan, dan meningkatkan kecernaan pakan (Amrullah, 

2004). 

6. Usus Halus 

 Usus halus terbagi menjadi 3 bagian yaitu duodenum, jejenum dan ileum. Jejenum dan 

ileum letaknya bersambungan dan tidak ada batas yang jelas diantaranya, sedangkan ileum 

merupakan bagian yang terakhir yang bersambungan dengan usus besar. Usus halus ini 

merupakan organ terpenting pada pencernaan yang berfungsi untuk mengabsorbsi nutrisi 

bahan pakan. Usus halus memiliki jutaan benjolan kecil yang disebut vili dimana dengan ini 

pakan diserap juga masuk kedalam darah, vili dapat meningkatkan perluasan permukaan pada 

usus, menyerap air, dan melarutkan mineral ke dalam sel darah (Gillespie, 2004). Menurut 

Gunal et al., (2006) dan Miles et al., (2006) menyatakan bahwa bobot saluran pencernaan 
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terutama usus lebih rendah pada ayam yang mendapat antibiotik pemacu pertumbuhan dalam 

penyusun pakannya. Panjang relatif usus halus ayam pedaging dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 3. Berat organ dalam ayam pedaging berbagai strain dan umur 

Strain Umur 
Organ dalam 

Hati (%) Jantung 
(%) 

Limpa 
(%)  

Gizzard 
(%) 

Usus halus 
(cm/100g) 

Seka 
(cm/100g)

Ross 35 2,26 - 2,57 - - - - - 

Cob 35 2,54 - 2,87 0,58 - 0,66 0,13 - 0,17 2,52 - 2,97 20,47 - 25,27 1,84 - 2,23 

Cob 35 1,75 - 2,21 0,34 - 0,46 - 1,99 - 2,71 17,13 - 19,80 

Cob 35 - 0,50 - 0,57 - - - - 

Cob 35 - - 0,11 - 0,14 - - - 

hubbard 42  - -   - 1,99 - 2,52 14,07 - 20,10 2,54 - 3,20 
Sumber : Deyusma (2004); Suprayitno (2006); Puspitasari (2006); Dewi (2007); Kuraesin 

(2005); Syukron (2006). 

7. Seka  

 Seka berfungsi untuk membantu penyerapan air serta mencerna karbohidrat dan 

protein dengan bantuan bakteri yang ada didalamnya karena fermentasi akan tetapi jumlahnya 

sangat rendah dibandingkan pada sebagian spesies mamalia. Asimilasi dan penyerapan 

banyak terjadi disusu halus tetapi beberapa terjadi diusus besar dan seka. Sekum yang 

terdapat pada usus besar merupakan suatu kantung buntu dan kolon yang berdiri dari bagian 

yang naik, mendatar dan turun. Seka sendiri terletak diantara usus halus dan usus besar 

(Gillespie, 2004). Panjang relatif seka ayam pedaging dapat dilihat pada Tabel 3.  

2.3.3 Persentase bobot lemak abdominal 

 Lemak abdominal merupakan salah satu komponen lemak tubuh yang terletak pada 

rongga perut. Lemak abdominal adalah lemak yang berada di sekitar rempela, organ 

reproduksi, otot reproduksi, otot abdominal, usus dan sekitar kloaka. Penyimpanan lemak 

adalah di rongga perut dimana jaringan adiposa berperan dalam penyimpanan lemak tersebut 

(Rumiyani dkk., 2011). Banyaknya jumlah lemak abdominal pada ayam pedaging dapat 

menjadi suatu masalah. Persentase lemak abdominal dalam keadaan normal berkisar antara 1-

2,5 % dari bobot hidup (Lesson and Summers 2000). Pakan yang memiliki kandungan protein 

kasar yang lebih tinggi akan menurunkan persentase lemak abdominal. Sebaliknya penurunan 

protein kasar pada pakan akan meningkatkan rasio energi protein sehingga intake energi yang 

berhubungan dengan intake protein menjadi berlebihan dan berakibat pada tingginya 

timbunan lemak abdominal (Famino et al., 1998). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2014 sampai 6 Juni 2014 di 

Laboraturium Lapang Sumber Sekar, Batu. Bahan pakan dan pakan dianalisis proksimat di 

Laboratorium Nutrisi dan Pakan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

  

3.2 Materi Penelitian 

a. Penelitian ini menggunakan ayam pedaging strain MB 202 Platinum diproduksi oleh PT. 

Multibreeder Adirama Indonesia (unsex) yang berjumlah 196 ekor, pemeliharaan selama 

35 hari, rata-rata bobot badan 1 hari adalah 40,15 gram dan memiliki koefisien keragaman 

9,81 % (Lampiran 1).  

b. Kandang yang digunakan yaitu kandang litter, dengan litter yang terbuat dari sekam padi 

setebal ± 0,05 m dan dilengkapi dengan lampu 60 watt merk “Phillip” dengan luas 25 m2. 

Peralatan lain yang digunakan diantaranya tempat pakan dan minum, timbangan, kantong 

untuk pakan, peralatan kebersihan dan alat prossesing lain seperti ember, pisau, pinset, 

gunting operasi, timbangan digital, meteran, thermometer, dan hygrometer. 

c. Pakan yang digunakan pada fase starter merupakan pakan jadi komersial yang diperoleh 

langsung dari pabrik pakan, pakan yang digunakan pada fase finisher merupakan pakan 

buatan sendiri yang terdiri dari campuran jagung, konsentrat, dedak, dan dedak padi 

terfermentasi (300 ml/kg cairan rumen selama 72 jam) terdapat pada lampiran 3. Pakan 

yang digunakan disusun berdasarkan iso-protein dan iso-energi. Kandungan nutrisi 

masing-masing bahan pakan yang digunakan disajikan pada Tabel 4. 

Perlakuan pakan yang diberikan selama penelitian untuk 196 ekor ayam pedaging 

adalah pada fase finisher yaitu menggunakan bahan pakan campuran yaitu jagung sebanyak 

60 % dan konsentrat sebanyak 30 % dengan persentase pemberian antara dedak dengan dedak 

terfermentasi yang berbeda. Proses pembuatan dedak padi terfermentasi cairan rumen secara 

lengkap sistematika dapat dilihat pada Lampiran 3. Komposisi dan kandungan zat bahan 

pakan dapat dilihat pada Tabel 4. Perlakuan pakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

P0 = pakan dengan dedak 10 % 

P1 = pakan dengan penggantian dedak dengan DPT 2,5 % 
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P2 = pakan dengan penggantian dedak dengan DPT 5 % 

P3 = pakan dengan penggantian dedak dengan DPT 7,5 % 

P4 = pakan dengan penggantian dedak dengan DPT 10 % 

Tabel 4. Kandungan bahan pakan 

Kandungan Nutrisi 
Bahan pakan 

Starter (BR1)* Jagung Konsentrat Dedak DPT 
Bahan Kering (%) - 89 86 90,43 91.46
Protein Kasar (%) Min. 20,5 8,5 42 8,84 10.28
Lemak Kasar (%) 3,0 - 7,0 3,8 5,5 7,49 6.46
Serat Kasar (%) Maks. 5,0 2,2 8 22,32 14,47
Kalsium (%) 0,9 - 1,1 0,02 - - -
Poshor (%) 0,6 - 0,9 0,25 - - -
Energi Metabolis (Kkal/kg) 2900 – 3100 3350 2800 2980 2498.99 
Sumber :  Hasil Laboraturium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 
                Brawijaya (2014); *Label pakan PT. Japfa Comfeed Indonesia (2014). 

Tabel 5. Komposisi bahan pakan dan kandungan zat 
Proporsi bahan pakan P0 P1 P2 P3 P4 

Jagung (%) 60 60 60 60 60 
Konsentrat (%) 30 30 30 30 30 
Dedak (%) 
DPT (%) 

10 
0 

7,5 
2,5 

5 
5 

2,5 
7,5 

0 
10 

Total (%) 100 100 100 100 100 
Kandungan Nutrisi 

Energi metabolis (Kkal/kg) 3148 3135,97 3123,95 3111,92 3099,90 
Protein kasar (%) 19,18 19,22 19,26 19,29 19,33 
Serat kasar (%) 5,95 5,73 5,56 5,36 5,17 
Lemak kasar (%) 4,68 4,65 4,63 4,60 4,58 

Sumber : Berdasarkan analisa Laboraturium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan 
               Universitas Brawijaya (2014) pada Tabel 3. 
 
d. Vaksin yang diberikan yaitu vaksin ND HB 1 pada umur 3 hari melalui tetes mata, vaksin 

Gumboro diberikan pada umur 10 hari melalui air minum dan vaksin ND-Lasota pada 

umur 21 hari melalui air minum untuk pencegahan penyakit tetelo atau New Castle 

Disease (ND).  

 

3.3  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah percobaan lapang dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Penelitian ini menggunakan 5 perlakuan dan 

4 ulangan. Denah pengacakan kandang perlakuan disajikan pada Gambar 5 sebagai berikut :  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

(P4U3) (P0U4)  (P2U3) (P0U1) (P4U1) (P1U4) (P3U4)  (P3U2) 

15 14 13 12 11 10 9 

 (P1U3)  (P4U2) (P4U4) (P3U3) (P2U4) CTRL+   (P3U1)

16 17 18 19 20 21 22 

 (P2U2)  (P1U2) (P2U1)  (P0U2)  (P1U1)  CTRL+ (P0U3) 

Gambar 5. Denah pengacakan kandang perlakuan penelitian 

3.3.1 Prosedur Penelitian 

Persiapan penelitian 

1. Lakukan sanitasi dan desinfeksi kandang seminggu sebelum DOC datang. 

2. Siapkan kandang untuk DOC mulai dari brooder, litter, chick guard, thermometer, 

hygrometer dan sterilisasi peralatan pakan. 

3. Nyalakan lampu 24 jam sebelum DOC datang. 

4. Siapkan pakan dan air minum menjelang DOC datang. 

5. Timbang DOC sebelum dimasukkan ke dalam brooder. 

6. Lakukan program vaksinasi dengan tepat. 

7. Lakukan pengontrolan setiap hari dan karantina bagi ayam yang sakit. 

8. Lakukan pembersihan tempat pakan dan minum setiap pagi. 

9. Lakukan pemeliharaan sampai panen. 

10. Lakukan pergantian sekam (kondisional). 

11. Lakukan perluasan kandang (kondisional). 

12. Bersihkan kandang setelah penelitian selesai. 

13. Desinfeksi kembali setelah penelitian selesai. 

3.3.2 Pengambilan data di lapang 

1. Menyiapkan materi untuk penelitian di lapang. 

2. Membuat formulasi pakan. 

3. Pemberian pakan perlakuan selama 35 hari pemeliharaan. 

4. Pengambilan data dilakukan dengan recording setiap hari. 

5. Pengujian sampel di laboratorium. 

6. Pengambilan sampel uji laboratorium. 

7. Hasil pengamatan dan pengujian diolah dan diinterpretasikan. 
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3.4 Variabel Penelitian 

Variable penelitian ini meliputi : 

1. Persentase Bobot  Karkas 

 Menurut Jull (1972) persentase karkas akan dipengaruhi oleh bobot badan akhir dan 

bobot karkas itu sendiri. Persetase Karkas yang dihasilkan akan relatif sama dan 

sebanding dengan pertambahan bobot badan (Budiansyah, 2003). Persentase Bobot 

Karkas diperoleh dari pembagian antara bobot karkas ayam (tanpa bulu, jeroan, kepala 

dan kaki) dengan bobot badan akhir ayam pedaging dikalikan 100 %. Sebagai berikut : 

Persentase bobot karkas
bobot karkas  g

bobot hidup akhir  g x 100 % 

2. Berat Organ Dalam 

 Menurut Auza (2010) persentase organ dalam dapat dihitung dari hasil bagi antara 

bobot organ dalam dengan bobot hidup ayam pedaging dikalikan dengan 100 %. 

Pengukuran berat organ dalam ayam pedaging pada penelitian ini diperoleh pada saat 

perhitungan berat karkas dimana organ dalam keluarkan yaitu organ vital dan organ 

pencernaan yang meliputi jantung, rempela, hati, empedu, limpa, pankreas dan semua 

lemak yang melekat dibersihkan, kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan 

digital lalu di hitung dengan satuan (g/100g berat badan). 

3. Persentase Lemak Abdominal 

 Pengukuran bobot lemak abdomen dilakukan dengan cara menimbang lemak yang 

didapat dari lemak yang berada pada sekeliling gizzard dan lapisan yang menempel antara 

otot abdomen serta usus dan selanjutnya ditimbang. Persentase lemak abdomen diperoleh 

dengan membandingkan bobot lemak abdomen dengan bobot hidup dikalikan 100 

(Syamsuhaidi, 1997). Persentase lemak abdominal diperoleh dari pembagian antara bobot 

lemak abdominal dengan bobot badan akhir ayam dikalikan 100 %. Sebagai berikut: 

Persentase bobot lemak abdominal
bobot lemak abdominal  g
bobot hidup akhir  g x 100 % 

 

3.5 Analisis Penelitian 

Data ditabulasi dengan program Microsoft Excel, dalam penelitian ini selanjutnya data 

dianalisisi dengan menggunakan analisi ragam (ANOVA) dari Rancangan Acak Lengkap 
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(RAL) (Damayanti, 2010). Apabila ada perbedaan pengaruh dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan’s (Steel and Torrie, 1993). 

Model matematik dari Rancangan Acak Lengkap adalah : 

 

 

Dimana : Yij = nilai yang diamati 

   μ = nilai tengah populasi 

τi = pengaruh penambahan substitusi dedak padi terfermentasi ke 1-5  

εij  = pengaruh galat pada perlakuan ke 1-5 dan ulangan ke 1-4  

i = 1, 2, 3, 4, 5  

j = 1, 2, 3, 4 

 

3.6  Batasan Istilah  

Dedak Padi 

 

 

 

 

 

Karkas  

 

: 

 

 

 

 

 

: 

Lapisan luar dari beras yang terlepas saat proses 

penggilingan padi yang terdiri atas lapisan pericarp, 

seed coat, nucellus, dan aleurone, beratnya berkisar 10 

% dari penggilingan padi, penyosohan padi pertama 

akan menghasilkan dedak, dan keduanya adalah 

bekatul. 

Potongan ayam tanpa bulu, darah, kepala, leher, kaki, 

dan organ dalam. 

Organ dalam : Organ dalam ayam pedaging terdiri dari organ-organ 

vital dan organ pencernaan meliputi jantung, gizzard, 

hati, empedu, limpa, pankreas. 

 

 

Yij = μ + τi + εij 


