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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Ayam ras pedaging merupakan ayam yang 

mempunyai sifat tenang, bentuk tubuh besar, pertumbuhan 

cepat, kulit putih dan bulu merapat ke tubuh (Suprijatna, 

Atmomarsono dan Kartasudjana, 2005). Ayam penghasil 

daging yang memiliki kecepatan tumbuh pesat dalam kurun 

waktu yang singkat (Yuwanta, 2004). Pemeliharaan ayam 

pedaging dapat dipelihara dan menghasilkan daging dalam 

waktu 35 hari serta dapat mengkonversi makanan menjadi 

daging secara efisien. 

Pakan merupakan komponen biaya tertinggi dalam 

usaha peternakan. Salah satu faktor yang menentukan efisien 

tidaknya produksi ternak adalah jumlah pakan yang 

dikonsumsi untuk memproduksi satu kg berat badan (konversi 

pakan), semakin kecil rasionya berarti semakin efisien 

produksi ternak tersebut  (Arifien, 2002). Pemeliaharaan ayam 

pedaging, 70% biaya produksi ditentukan oleh biaya pakan. 

Faktor keuntungan yang besar dapat diperoleh apabila pakan 

dapat dimanipulasi secara efektif dan efisien. Kebutuhan 

ternak akan pakan didasarkan pada kebutuhan berbagai 

kandungan zat maknana yang spesifik yaitu energi.  

Salah satu bahan pakan utama sebagai sumber energi 

dalam pakan adalah jagung. Jagung merupakan bahan pakan 

sumber energi yang tinggi yaitu 3350 Kkal/kg sedangkan 

proteinnya rendah yaitu 8,55%. Tingkat penggunaan jagung 

dalam pakan ayam berkisar antara 45 - 55% (Anonymous, 

2005
b
). Ketersediaan dan harga jagung yang fluktuatif akan 
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berdampak pada ketersediaan bahan baku dan harga pakan di 

pasaran. 

Untuk menekan biaya produksi terutama kebutuhan 

jagung, dibutuhkan bahan baku yang cukup murah dan mudah 

didapat sebagai pengganti fungsi jagung dengan kandungan 

bahan pakan yang cukup. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan yaitu dengan memanfaatkan limbah pertanian 

sebagai bahan pakan alternatif. Limbah pertanian yang dapat 

digunakan yaitu onggok dan ampas tahu. 

Onggok merupakan limbah padat agroindustri 

pembuatan tepung tapioca yang dapat dijadikan sebagai media 

fermentasi dan sekaligus sebagai pakan ternak. Onggok dapat 

dijadikan sebagai sumber karbon dalam suatu media karena 

masih banyak mengandung pati (75%), tetapi kandungan 

protein kasarnya rendah yaitu, 1,04% berdasarkan bahan 

kering (Nuraini, Sabrina & Latif, 2008). Oleh sebab itu 

onggok dapat di gunakan sebagai bahan pakan ternak karena 

memiliki kandungan  karbohidrat atau pati yang tinggi. 

Penggunaan bahan baku terfermentasi seperti onggok relatif 

murah sehingga dapat mengurangi biaya produksi pakan 

(Supriyati dkk, 1998). Ampas tahu merupakan limbah dalam 

bentuk padatan dari bubur kedelai yang diperas sebagai sisa 

dalam pembuatan tahu. 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).  

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 
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sehingga dapat digunakan sebagai bahan fermentasi (Pasaribu 

. Sinurat, Purwadaria, Supriyati, Hamid, 1998). 

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka 

dilakukanlah penelitian tentang penggunaan onggok dan 

ampas tahu yang difermentasi dengan kombinasi Aspergillus 

niger  dan Rizhopus oligosporus sebagai pengganti jagung 

pada pakan terhadap kualitas karkas meliputi persentase 

karkas, persentase lemak abdominal, deposisi daging dada dan 

kolesterol daging dada ayam pedaging. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang timbul 

adalah bagaimana pengaruh penggunaan onggok dan ampas 

tahu yang difermentasi dengan kombinasi Aspergillus niger 

dan Rizhopus oligosporus sebagai pengganti jagung pada 

pakan terhadap kualitas karkas yang meliputi persentase 

karkas, persentase lemak abdominal, deposisi daging dada dan 

kolesterol daging dada ayam pedaging. 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh 

penggunaan onggok dan ampas tahu yang difermentasi dengan 

kombinasi Aspergillus niger dan Rizhopus oligosporus sebagai 

pengganti jagung pada pakan terhadap kualitas karkas yang 

meliputi persentase karkas, persentase lemak abdominal, 

deposisi daging dada dan kolesterol daging dada ayam 

pedaging. 
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1.4.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai sumber informasi dan kajian ilmiah tentang pengaruh 

penggunaan onggok dan ampas tahu yang difermentasi dengan 

kombinasi Aspergillus niger dan Rizhopus oligosporus sebagai 

pengganti jagung pada pakan terhadap kualitas karkas  yang 

meliputi persentase karkas, persentase lemak abdominal, 

deposisi daging dada dan kolesterol daging dada ayam 

pedaging. 

 

1.5.   Kerangka Pikir 

Pakan merupakan faktor utama dalam menentukan 

keberhasilan usaha peternakan. Upaya yang dapat dilakukan 

untuk efisiensi biaya produksi bahan pakan yaitu dengan 

menggantian bahan pakan protein tinggi yang terdapat pada 

pakan. Bahan pakan yang memiliki protein tinggi dan sumber 

energi utama dalam bahan pakan ayam pedaging terdapat pada 

jagung. 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 yang terdapat 

pada pakan ayam dengan ampas tahu dan onggok. Ampas tahu 

mengandung protein 21,3 – 27,0% dan kandungan serat 

kasarnya juga tinggi yaitu sekitar 16 – 23% (Kompiang, 

Purwadaria, Haryati dan Supriyati, 1997).  Sedangkan Onggok 

yang merupakan limbah padat dari pengolahan tepung tapioka 

mengandung energi metabolis yang cukup tinggi yaitu 

3.160,32 Kkal/kg Nurhayati  (2005). Namun terdapat kendala 

dalam penggunaan kedua bahan tersebut yaitu salah satunya 

adalah kandungan serat kasar yang tinggi. Serat kasarnya 
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dalam pakan unggas merupakan zat makanan yang sulit 

dicerna (Kompiang et al,1997). Oleh karena itu, diperlukan 

suatu teknologi untuk meningkatkan kualitas kedua bahan 

tersebut di atas yaitu teknologi fermentasi dengan 

menggunakan Aspergillus niger dan Rizophus oligosporus. 

Diharapkan dengan peningkatan kandungan pakan fermentasi 

onggok dan ampas tahu dapat digunakan sebagai pengganti 

jagung dalam pakan. 

Penelitian yang telah di lakukan mengenai 

penggunaan ampas tahu dan onggok dalam pakan yaitu Utari, 

1998 disitasi Susanti, 2009. penggunaan tepung ampas tahu 

dalam pakan sampai taraf 20% berpengaruh nyata 

meningkatkan bobot akhir, bobot karkas dan persentase daging 

dada. Mahfudz (2006) menyatakan bahwa ampas tahu 

terfermentasi Neuspora sp. dapat digunakan sampai level 20% 

sebagai bahan pakan meningkatkan konsumsi pakan (2.104g), 

pertambahan bobot badan (1.037,60g) dan bobot karkas ayam 

pedaging (1.136,83g). Fernando (2011) menyatakan 

penggunaan produk campuran dedak dan ampas tahu 

fermentasi dengan Monascus purpureus sampai level 20% 

dalam pakan dapat meningkatkan bobot hidup (860,9 g/ekor) 

dan persentase karkas (75,69%), serta menurunkan kolesterol 

(132,8 mg/100 g. Nuraini (2006) menunjukkan bahwa  

pemberian  produk fermentasi kaya β karoten yang diperoleh 

dari campuran ampas sagu dan ampas tahu yang difermentasi 

dengan Neurospora crassa dapat mengurangi penggunaan 

jagung 50% dan dapat  menurunkan  kolesterol  ayam 

pedaging dan petelur sebanyak  35%. Nuraini, Sabrina dan 

Latif (2008) menyatakan campuran onggok (60%) dan ampas 

tahu (40%) terfermentasi Neurospora sitophila dapat 

digunakan sebanyak 30% dalam pakan ayam petelur dan 
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memberikan produksi hen day terbaik 71,40%, berat telur 

tertinggi 67,78g/butir, serta konversi pakan rendah. 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian 

untuk mengetahui pengaruh penggunaan onggok dan ampas 

tahu yang di fermentasi dengan kombinasi Aspergillus niger 

dan Rizhopus oligosporus sebagai pengganti jagung terhadap 

kualitas karkas persentase karkas, persentase lemak 

abdominal, deposisi daging dada, kolesterol daging dada ayam 

pedaging. Kerangka konsep penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian 
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 1.6. Hipotesis 

Diduga penggunaan onggok dan ampas tahu 

fermentasi sebagai pengganti jagung pada pakan dapat 

meningkatkan persentase karkas ayam pedaging dengan rentan 

65 - 75%. 

Diduga penggunaan onggok dan ampas tahu 

fermentasi sebagai pengganti jagung pada pakan dapat 

menurunkan lemak abdominal ayam pedaging dengan rentan 

2,6 - 3,6%. 

Diduga penggunaan onggok dan ampas tahu 

fermentasi sebagai pengganti jagung pada pakan dapat 

meningkatkan deposisi daging dada ayam pedaging. 

Diduga penggunaan onggok dan ampas tahu 

fermentasi sebagai pengganti jagung pada pakan dapat 

menurunkan kolesterol daging dada ayam pedaging dengan 

rentan 100 - 110 mg/100 g. 


