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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Manusia membutuhkan gizi untuk menunjang 

hidup pokoknya yang dapat diperoleh melalui konsumsi 

daging sebagai salah satu sumber protein hewani. Daging 

banyak dimanfaatkan oleh masyarakat karena 

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 yang dikonsumsi masyarakat diperoleh dari 

pemotongan ayam broiler, petelur afkir dan ayam 

kampung yang didistribusikan melalui tata niaga mulai 

produsen karkas ayam sampai pengecer. Daging ayam 

mempunyai ciri-ciri khusus antara lain berwarna keputih-

putihan atau merah pucat, mempunyai serat daging yang 

halus dan panjangdan diantara serat daging tidak ada 

lemak. Lemak daging ayam terdapat dibawah kulit dan 

berwarna kekuningan. Pada umur yang sama, ayam 

pedaging dan kalkun jantan mempunyai persentase 

karkas (persentase pemotongan) yang lebih tinggi 

daripada betina (Moran, 1997). Komposisi kimia daging 

ayam terdiri dari kadar air 74,86%, protein 23,20%, 

lemak 1,65%, mineral 0,98% dan kalori 114 kkal.  
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Daging unggas merupakan sumber mineral dan 

vitamin B (riboflavin, thiamin dan asam askorbat). 

Mineral yang lain adalah besi, khlor, sulfur, kalium dan 

fosfor. Kualitas daging selain berdasarkan komposisi 

kimia daging (kadar air, protein, lemak, dan mineral) 

juga didasarkan parameter fisik, diantaranya adalah pH, 

Water Holding Capacity (WHC), susut masak, 

keempukan, warna dan penyebaran lemak marbling. 

Kualitas daging juga dipengaruhi oleh jumlah nutrisi 

konsumsi pakan. Jumlah nutrisi yang tersedia berbeda 

diantara pakan. Peningkatan atau penurunan konsumsi 

pakan berhubungan dengan kualitas 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, beratpotong 

atau berat karkas, laju pertumbuhan, tipe ternak dan 

perlakuan sebelum dan setelah pemotongan (Soeparno, 

1998). 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 tepung 

jangkrik (Gryllus mitratus burm). 
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Penggunaan tepung jangkrik dalam pakan 

merupakan upaya untuk meningkatkan daya hidup, 

reproduksi dan penampilan ternak. Jangkrik (Gryllus 

mitratus burm) merupakan salah satu serangga yang 

mudah dibudidayakan dan cukup potensial 

dikembangkan di Indonesia. Saefullah (2006) 

menyebutkan bahwa tepung jangkrik memiliki 

kandungan BK, PK, LK dan SK berturut-turut sebesar 

86%; 55,96%; 12,45%; dan 7,94%. Penggunaan tepung 

jangkrik yang relatif lebih murah diharapkan mampu 

menjadi subtitusi dari bahan pakan seperti tepung ikan 

dan tepung udang. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat 

diketahui bahwa kandungan nutrisi tepung jangkrik 

cukup tinggi serta penggunaannya masih terbatas pada 

unggas khususnya ayam pedaging,sehingga perlu 

dilakukan penelitian untuk mengetahui efek penggunaan 

tepung jangkrik dalam pakan ayam pedaging. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang ingin dikaji dari penelitian ini 

adalah bagaimana efek penggunaan tepung jangkrik 

(Gryllus mitratus burm) dalam pakan terhadap kualitas 

fisik daging dada ayam. 

 

1.3. Tujuan 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

efek penggunaan tepung jangkrik (Gryllus mitratus 

burm) dalam pakan terhadap kulitas fisik daging dada 
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ayam yang dilihat dari variabel Water Holding Capacity, 

susut masak dan keempukan. 

 

1.4. Manfaat 

Manfaat penelitian ini adanya efek penggunaan 

tepung jangkrik (Gryllus mitratus burm) dalam 

pakandapat memperbaiki kualitas fisik daging dada 

ayam. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai 

bahan informasi dan data dasar untuk mengembangkan 

penelitian yang akan datang. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Pakan mempunyai peranan penting dalam upaya 

meningkatkan produktivitas ternak serta mempunyai 

persentase sebesar 60-70% dari total biaya produksi 

dalam usaha peternakan. Widodo (2011) menjelaskan 

bahwa substitusi bungkil kedelai dengan bahan lain 

seperti kacang, kecipir, koro, dan protein sel tunggal 

telah banyak dilakukan. Namun hasilnya dihadapkan 

pada ketersediaan yang tidak berkelanjutan, kualitasnya 

tidak konsisten, serta teknologi budidaya dan pengolahan 

yang cukup mahal. Penggunaan bahan baku non 

konvensional seperti tepung darah, bungkil kacang tanah, 

ampas tahu dan bungkil biji kapuk masih menghadapi 

kendala yang sama. 

Melihat betapa pentingnya peranan pakan, maka 

diperlukan sebuah inovasi untuk meningkatkan kualitas 

pakan dengan menambahkan tepung jangkrik dalam 
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pakan ayam pedaging. Tepung jangkrik mempunyai 

kandungan protein cukup tinggi (50-60%) yang 

dibutuhkan oleh ayam pedaging untuk menunjang 

pertumbuhannya. Laju pertumbuhan yang optimal sangat 

mempengaruhi penampilan produksi ayam pedaging. Hal 

tersebut akan berdampak pada kesejahteraan peternak 

karena selain mudah didapat serta pembudidayaannya 

yang mudah, penggunaan tepung jangkrik diharapkan 

mampu menjadi subtitusi dari bahan pakan tepung ikan 

dan tepung udang yang relatif lebih mahal.  

Saefullah (2006) menyimpulkan bahwa 

suplementasi tepung jangkrik dalam ransum komersial 

dengan taraf 0,25%; 0,5%; 0,75% dan1% secara umum 

tidak mempengaruhi penampilan ayam petelur yang 

meliputi produksi telur, bobot telur, konsumsi dan 

konversi pakan. Sugandi (2006) menambahkan bahwa 

suplementasi tepung jangkrik sampai taraf 1% tidak 

banyak mengubah tingkat protein ransum sehingga tidak 

berpengaruh terhadap bobot dan komposisi telur. Selain 

itu, taraf pemberian yang relatif tidak berbeda 

mengakibatkan bobot dan komposisi telurrelatifsama 

pada setiap taraf perlakuan. Melihat penggunaan tepung 

jangkrik dalam pakan ayam pedaging masih sangat 

terbatas bahkan tidak ada, maka perlu dilakukan 

penelitian tentang penggunaan tepung jangkrik dalam 

pakan ayam pedaging serta dengan taraf pemberian yang 

lebih ditingkatkan yaitu 1%, 2%, 3% dan 4% untuk 

meningkatkan kualitas fisik daging dada ayam pedaging. 
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1.6. Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah penggunaan 

tepung jangkrik (Gryllus mitratus burm) dapat 

memperbaiki kualitas fisik daging dada ayam
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