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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia dalam hidupnya membutuhkan gizi untuk 

menunjang kebutuhan pokoknya. Gizi tersebut dapat diperoleh 

melalui konsumsi daging sebagai salah satu sumber protein 

hewani. Daging banyak dimanfaatkan oleh masyarakat karena 

daging mempunyai rasa yang enak dan kandungan zat gizi 

yang tinggi. Salah satu sumber daging yang paling banyak 

dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia adalah ayam. Jenis 

ayam yang dagingnya banyak dikonsumsi masyarakat 

Indonesia yaitu ayam kampung (buras), ayam ras pedaging 

(broiler), dan ayam ras petelur (layer). 

Daging ayam mempunyai ciri-ciri khusus antara lain 

berwarna keputih-putihan  atau merah pucat, mempunyai serat 

daging yang halus dan panjang, di antara serat daging tidak 

ada lemak. Lemak daging ayam terdapat di bawah kulit dan 

berwarna kekuning-kuningan. Kualitas daging selain 

berdasarkan komposisi kimia daging (kadar air, protein, 

lemak, dan mineral) juga didasarkan parameter fisik, di 

antaranya adalah pH, daya ikat air (WHC), susut masak, 

keempukan, warna, dan penyebaran lemak marbling. Daging 

yang berkualitas tinggi adalah daging yang memiliki 

konsistensi kenyal, tekstur halus, warna terang dan marbling 

yang cukup (Soeparno, 2005). 

 Kualitas daging juga dipengaruhi oleh jumlah 

konsumsi pakan dan kandungan zat-zat makanan. Jumlah zat-

zat pakan yang tersedia berbeda diantara pakan. Peningkatan 

atau penurunan konsumsi pakan berhubungan dengan kualitas 
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pakan yang tersedia, sehingga dapat mempengaruhi 

karakteristik atau kualitas daging. Pengaruh dari pakan yang 

berbeda komposisi atau kualitasnya terhadap kualitas daging 

bervariasi karena adanya variasi dari faktor lain seperti umur, 

spesies, bangsa, jenis kelamin, bahan aditif, berat potong atau 

berat karkas, laju pertumbuhan, tipe ternak, dan perlakuan 

sebelum dan setelah pemotongan (Soeparno, 2005). Oleh 

karena itu, perlu dilakukan pemilihan bahan pakan yang tepat 

sehingga menghasilkan pakan yang mempunyai kualitas yang 

mampu memenuhi kebutuhan ternak dengan efisiensi 

penggunaan pakannya yang tinggi dan bisa menekan biaya 

produksi. Salah satunya dengan memanfaatkan bahan pakan 

lokal dan mempunyai kandungan nutrisi tinggi, yaitu onggok 

dan ampas tahu terfermentasi oleh Aspergillus niger dan 

Rhizopus oligosporus. 

Jagung mempunyai multi fungsi yaitu sebagai sumber 

bioenergy (fuel), makanan manusia (food), dan sebagai pakan 

ternak (feed). Kondisi sekarang mengindikasikan bahwa stok 

jagung sudah berada dalam kondisi memprihatinkan dan 

jagung sebagai pakan ternak tentu akan menjadi korban. Oleh 

karena itu, perlu upaya mencari pengganti sebagian atau 

seluruhnya fungsi jagung sebagai pakan ternak. Oleh karena 

itu diperlukan usaha mencari bahan pakan alternatif yang baik, 

mudah di dapat, tidak bersaing dengan manusia, dan harga 

yang relatif murah tanpa mengabaikan nilai nutrisinya selain 

memanfaatkan jagung sebagai pakan dari ayam pedaging. 

Onggok merupakan limbah padat agroindustri pada 

pembuatan tepung tapioka yang dapat dijadikan sebagai media 

fermentasi dan sekaligus sebagai pakan ternak. Onggok dapat 

dijadikan sebagai sumber karbon dalam suatu media 

fermentasi karena masih banyak mengandung pati yaitu sekitar 
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75,19% yang tidak terekstrak, tetapi kandungan protein 

kasarnya rendah yaitu sekitar 1,04% berdasarkan bahan kering 

(Nuraini dkk.,2008). Oleh sebab itu onggok dapat digunakan 

sebagai bahan pakan ternak karena memiliki kandungan  

karbohidrat atau pati yang tinggi. Disamping itu penggunaan 

bahan baku terfermentasi seperti onggok relatif murah 

sehingga dapat mengurangi biaya produksi pakan (Supriyati 

dkk.,1998). Diperlukan tambahan bahan lain sebagai sumber 

nitrogen seperti ampas tahu, yang sangat diperlukan untuk 

pertumbuhan kapang. Penggunaan onggok tanpa diolah 

sebagai pakan ternak terbatas penggunaannya yaitu 6% dalam 

pakan ayam pedaging, karena kandungan protein kasar onggok 

yang rendah dan untuk meningkatkan penggunaannya dalam 

pakan perlu ada penambahan bahan pakan sumber nitrogen 

lain.  

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka 

dilakukanlah penelitian tentang penggunaan onggok dan 

ampas tahu yang difermentasi dengan Mix Culture Aspergillus 

niger dan Rhizopus oligosporus sebagai pengganti jagung 

dalam pakan  terhadap persentase bobot karkas  dan kualitas 

fisik daging meliputi pH, daya ikat air (Water Holding 

Capacity) dansusut masak (Cooking Loss) ayam pedaging. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang timbul 

adalah bagaimana pengaruh penggunaan onggok dan ampas 

tahu yang terfermentasi dengan Mix Culture Aspergillus niger 

dan Rhizopus oligosporus sebagai pengganti jagung dalam 

pakan terhadap persentase bobot karkas dan kualitas fisik 

daging meliputi pH, daya ikat air (Water Holding Capacity) 

dan susut masak (Cooking Loss) pada ayam pedaging. 
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1.3  Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh 

penggunaan onggok dan ampas tahu yang terfermentasi 

dengan Mix Culture Aspergillus niger dan Rhizopus 

oligosporus sebagai pengganti jagung dalam pakan terhadap 

persentase bobot karkas dan kualitas fisik daging meliputi pH, 

daya ikat air (Water Holding Capacity) dan susut masak 

(Cooking Loss) pada ayam pedaging. 

1.4  Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai sumber informasi dan kajian ilmiah tentang efek 

penggunaan onggok dan ampas tahu terfermentasi Mix Culture 

Aspergillus niger dan Rhizopus oligosporus sebagai pengganti 

jagung  dalam pakan ayam pedaging terhadap persentase 

bobot karkas dan kualitas fisik meliputi pH, daya ikat air 

(Water Holding Capacity) dan susut masak (Cooking Loss) 

pada 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 

memiliki laju pertumbuhan yang cepat, sehingga pakan yang 

diberikan harus mempunyai kualitas yang baik dan harga yang 

murah untuk menekan biaya produksi. Pakan merupakan 

faktor utama dalam menentukan keberhasilan usaha 

peternakan. Upaya yang dapat dilakukan untuk efisiensi biaya 

produksi bahan pakan yaitu dengan menggantikan bahan 

pakan protein tinggi yang terdapat pada pakan. Bahan pakan 

yang memiliki protein tinggi dan sumber energy utama dalam 

bahanpakan ayam pedaging terdapat pada jagung. 



5 
 

Ketersediaan dan harga jagung yang fluktuatif akan 

berdampak pada ketersediaan dan harga pakan di pasaran. 

Oleh karena itu perlu dilakukan efisiensi untuk mengurangi 

biaya produksi pakan dengan mengganti jagung dengan ampas 

tahu dan onggok. 

Ampas tahu merupakan limbah industri pembuatan 

tahu yang dihasilkan dari sisa pengolahan kedelai menjadi 

tahu. Ampas tahu dapat dijadikan salah satu bahan pakan 

alternatif karena memiliki kandungan protein kasar yang 

cukup baik yaitu 28,36%, lemak 5,52%, serat kasar 7,06%, 

dan BETN 45,44%. Ampas tahu dapat dijadikan sebagai 

sumber nitrogen pada media fermentasi dan dapat dijadikan 

sebagai bahan pakan sumber protein karena mengandung 

protein kasar cukup tinggi yaitu 27,55% (Nuraini dkk., 2009). 

Kendala utama pemanfaatan ampas tahu sebagai bahan pakan 

unggas adalah kandungan serat kasar yang tinggi. Sedangkan 

Onggok yang merupakan limbah padat dari pengolahan tepung 

tapioka mengandung protein 3,6%, lemak 2,3%, air 20,3% dan 

abu 4,4% (Anonimus,2005). Namun terdapat kendala dalam 

penggunaan kedua bahan tersebut yaitu salah satunya adalah 

kandungan serat kasar yang tinggi. Serat kasarnya dalam 

pakan unggas merupakan zat makanan yang sulit dicerna 

(Kompiang dkk.,1997). Penelitian (Hernaman, 2007) ampas 

tahu dapat digunakan sebagai bahan pakan sumber protein 

karena mengandung protein lebih dari 20%. Karossi dkk., 

(1982) menyatakan bahwa, ampas tahu lebih tinggi 

kualitasnya dibandingkan dengan kacang kedelai. Onggok 

kering merupakan limbah padat dalam proses pengolahan ubi 

kayu menjadi tepung tapioka.  

Karbohidrat bersifat hidrofilik yang dapat menarik air, 

sehingga air pada ampas tahu dapat diikat oleh onggok yang 
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memiliki karbohidrat tinggi bila kedua bahan pakan tersebut 

dicampurkan. Dengan demikian, campuran ampas tahu segar 

dengan onggok kering diharapkan dapat menghasilkan kadar 

air yang ideal dalam pembuatan fermentasi. Pencampuran 

dapat saling melengkapi kekurangan zat-zat makanan pada 

bahan pakan tersebut. Pertimbangan di atas perlu dilakukan 

penelitian untuk mengetahui pengaruh penggunaan onggok 

dan ampas tahu terfermentasi sebagai pengganti jagung 

terhadap persentase bobot karkas dan kualitas fisik ayam 

pedaging meliputi pH, daya ikat air (WHC) dan susut masak 

(Cooking Loss) pada ayam pedaging. 

Hasil penelitian lain mengungkapkan bahwa 

pencampuran ampas tahu dan onggok yang difermentasi dapat 

menetralisir kadar air yang tinggi dalam ampas tahu yang tidak 

dapat disimpan lebih dari 24 jam dan menutupi kekurangan 

nitrogen pada onggok (Hernaman dkk., 2007), berdasarkan 

pertimbangan tersebut maka dilakukanlah penelitian tentang 

penggunaan onggok dan ampas tahu terfermentasi sebagai 

pengganti jagung terhadap persentase karkas dan kualitas fisik 

ayam pedaging. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

kandungan bahan pakan yang terdapat pada ampas tahu dan 

onggok yaitu dengan cara fermentasi dengan Aspergillus niger 

dan Rizophus oligosporus. Pencampuran onggok dan ampas 

tahu dapat menutupi kekurangan nitrogen pada onggok 

sehingga dapat digunakan sebagai bahan fermentasi (Supriyati 

dkk., 1998). 
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1.6       Hipotesis 

Penggunaan onggok dan ampas tahu terfermentasi Mix 

Culture Aspergillus niger dan Rhizopus oligosporus sebagai 

pengganti jagung dalam pakan tidak meningkatkan persentase 

bobot karkas dan kualitas fisik ayam pedaging yang meliputi 

pH, daya ikat air (Water Holding Capacity) serta susut masak 

(Cooking Loss) pada ayam pedaging. 

 

 

 

 

 

 


