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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang
Ayam pedaging merupakan salah satu alternatif yang

dipilih dalam upaya pemenuhan kebutuhan protein hewani.
Hal ini dikarenakan ayam pedaging memiliki pertambahan
bobot badan yang cepat, efesiensi pakan cukup tinggi sehingga
sangat efesien untuk diproduksi. Dalam pemeliharaan ayam
pedaging, salah satu faktor penentu keberhasilan pemeliharaan
selain dari faktor genetik dan tatalaksana pemeliharaan adalah
faktor pakan. Kebutuhan pakan ternak meliputi jenis, jumlah
dan kualitas bahan pakan yang diberikan kepada ternak secara
langsung akan dapat mempengaruhi tingkat produksi dan
produktifitas ternak.

Hingga saat ini, usaha peternakan ayam pedaging
merupakan salah satu kegiatan yang paling cepat dan efisien
untuk menghasilkan bahan pangan hewani yang bermutu dan
bernilai gizi tinggi. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya
antara lain, laju pertumbuhan ayam yang lebih cepat
dibandingkan dengan komoditas ternak lainnya, permodalan
yang relatif lebih kecil, penggunaan lahan yang tidak terlalu
luas serta kebutuhan dan kesadaran masyarakat meningkat
akan kandungan gizinya. Sehingga kondisi ini menuntut
adanya penyediaan daging ayam yang cukup, baik dari segi
kualitas maupun kuantitas.

Umumnya para peternak menggunakan pakan
komersial yang disediakan dari pabrik untuk diberikan kepada
ternak, namun seringkali hal ini menjadi kendala dari
pemeliharaan tersebut karena mahalnya harga pakan jadi yang



2

disediakan dari pabrik. Mutu pakan yang baik harus ada
keseimbangan antara protein, energi, vitamin, mineral dan air.
Kebutuhan pakan ayam bergantung pada strain, umur, besar
ayam, aktivitas, suhu, lingkungan, kecepatan tumbuh,
kesehatan dan imbangan zat pakan. Zat makanan makanan
untuk ternak umumnya terdiri dari 6 jenis, yaitu air, protein,
lemak, vitamin dan mineral. Mengingat sekitar 60 – 70 %
merupakan biaya pakan untuk produksi ayam pedaging, maka
faktor pakan harus lebih diperhatikan dari segi kualitas dan
harga pakan.

Salah satu pakan alternatif dengan memperhatikan
dari segi kualitas dan harga pakan adalah dengan pemberian
tepung jangkrik (Gryllus mitratus burm) dalam pakan.
Pemberian tepung jangkrik dalam bentuk tepung untuk
memudahkan dalam pemberian dan memudahkan ayam
pedaging untuk mengkonsumsi dan melancarkan proses
metabolisme yang dapat dilihat dari bobot karkas dan
persentase organ dalam yang dihasilkan. Hasil penelitian lain
mengungkapkan bahwa tepung jangkrik memiliki kandungan
nutrisi dan asam-asam amino cukup lengkap (Widyaningrum,
2004) sehingga jangkrik berpotensi menggantikan sebagian
tepung kedelai dan tepung ikan dalam pakan ayam broiler.
Jangkrik dapat diolah menjadi tepung dan berpotensi sebagai
sumber protein hewani alternative karena mengandung nutrisi,
terutama asam amino yang cukup lengkap sehingga mampu
menggantikan sebagian tepung kedelai dan tepung ikan dalam
campuran pakan ayam broiler. Kadar protein tepung jangkrik
berdasarkan bahan basah berkisar antara 56,02-61,58%
(Napitupulu, 2003).
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Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dilakukan
penelitian tentang penggunaan tepung jangkrik pada pakan
ayam pedaging terhadap bobot karkas, persentase organ dalam
(hati, jantung, ampela, limfa), persentase deposisi daging dada
dan persentase lemak abdominal.

1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

bagaimana efek penggunaan tepung jangkrik pada ayam
pedaging terhadap bobot karkas, persentase organ dalam (hati,
jantung, rempela, limfa), persentase deposisi daging dada dan
persentase lemak abdominal.

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk megetahui

pengaruh penggunaan tepung jangkrik pada ayam pedaging
terhadap bobot karkas, persentase organ dalam (hati, jantung,
rempela, limfa), persentase deposisi daging dada dan
persentase lemak abdominal.

1.4 Manfaat Peneltian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat

sebagai sumber informasi dan kajian ilmiah tentang efek
penggunaan tepung jangkrik (Gryllus mitratus burm) dalam
pakan bobot karkas, persentase organ dalam (hati, jantung,
rempela, limfa), persentase deposisi daging dada dan
persentase lemak abdominal ayam pedaging.

1.5 Kerangka Pikir
Pemeliharaan ayam pedaging yang baik selain

menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi juga dapat
menurunkan biaya produksi. Selain itu ayam pedaging
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mempunyai laju pertumbuhan yang cepat, sehingga pakan
yang diberikan harus mempunyai kualitas yang baik dan harga
murah untuk menekan biaya produksi. Pakan merupakan biaya
terbesar dalam usaha peternakan yaitu berkisar antara 60-70 %
dari total biaya produksi. Untuk itu diperlukan bahan pakan
tambahan untuk meningkatkan produksi ayam pedaging salah
satunya adalah penambahan tepung jangkrik.

Penambahan tepung jangkrik pada ayam pedaging ini
belum pernah ada yang meneliti. Namun pada penelitian
(Saefullah, 2006) penggunaan tepung jangkrik pada ayam
petelur menghasilkan suplementasi tepung jangkrik sebesar
0,25%-1% pada pakan tidak berpengaruh terhadap produksi
telur (% Hen-day), bobot telur, konsumsi dan konversi pakan
ayam petelur strain ISA-brown pada umur 21-30 minggu.

Menurut Adeyeye dan Awokunmi (2010), kandungan
protein kasar, karbohidrat, dan lemak jangkrik coklat
(Brachytrypes membranaceus L.) jantan lebih rendah daripada
jangkrik betina, namun kandungan seratnya lebih tinggi.
Jangkrik merupakan sumber Fe, Zn, K, Na dan P yang
baik. Berdasarkan hasil penelitian Finke et al. (2007)
mengenai kualitas protein jangkrik Mormon (Anabrus simplex
Haldeman) pada pakan ayam pedaging menunjukkan bahwa
pertambahan bobot dan konversi pakan antara ayam yang
diberi pakan jangkrik dan pakan jagung-bungkil kedelai tidak
berbeda nyata. Jangkrik lapangan (Gryllus testaceus)
mengandung 58,3% protein kasar pada basis bahan kering
dengan lemak 10,3%. Kandungan lemak tepung jangkrik lebih
tinggi daripada tepung ikan, meat bone meal, maupun bungkil
kedelai. Kandungan lisin, metionin, dan sistein tepung
jangkrik yaitu 4,79%, 1,93% dan 1,01% sehingga lebih tinggi
daripada tepung ikan (4,51%, 1,59% dan 0,49%). Kecernaan
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asam amino tepung jangkrik lapangan yaitu 92,9% sehingga
lebih tinggi daripada tepung ikan, yaitu 91,3% (Wang et al.,
2005). Hal ini menunjukkan bahwa tepung jangkrik potensial
sebagai bahan pakan sumber protein untuk substitusi tepung
ikan.

Hasil penelitian Saefullah (2006) tepung jangkrik
memiliki kandungan energi sebesar 4,87 kal/g, jauh di atas
bahan makanan  yang lain seperti kandungan sumber energi
dalam jagung 2,73 kal/g, gandum 4,05 kal/g, daging atau ikan
4,27 kal/g, dan telur 4,36 kal/g.

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian
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Pertimbangan diatas perlu dilakukan penelitian untuk
mengetahui pengaruh tepung jangkrik dalam pakan terhadap
bobot karkas, persentase organ dalam (hati, jantung, rempela,
limfa), persentase deposisi daging dada dan persentase lemak
abdominal ayam pedaging.

1.5 Hipotesis
Pemberian tepung jangkrik (Gryllus mitratus burm)

dalam pakan pada ayam pedaging dapat meningkatkan kualitas
bobot karkas, persentase organ dalam (hati, jantung, ampela,
limfa), persentase deposisi daging dada dan menurunkan
persentase lemak abdominal.


