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This research was conducted from November 2013 to January 2014 in Punden Sari 

Village, Rejotangan District, Tulungagung.Feed proximate analysis was conducted in the 

Laboratory of Nutrition and Feed at Faculty of Animal Husbandry, while analysis of broiler 

breast meat was done in the Food laboratory at Faculty of Agricultural Technology UB.The 

research materials were 100 broiler chickwith an average body wight of 46.37±4.07g. The 

research employed five treatments, namely (P0: feed withoutGryllus MitratusBurmaddition, 

P1: feed with 0.5% of Gryllus MitratusBurm, P2 : feed with 1% of Gryllus Mitratus Burm, 

P3: feed with 1.5% of Gryllus Mitratus Burm, P4: feed with 2% ofGryllus Mitratus Burm. 

Every treatment was replicated 4 times(5 chickens each). Variables of this research were 

Water Holding Capacity (WHC), cooking loss and tenderness of broiler meat. The research 

was designed by completely randomized design, if there were significant effects among 

variables, it was followed by Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). The study showed that 

the use of Gryllus Mitratus Burmin broiler feed could improve WHC, degrade cooking loss 

and improve tenderness of broiler meat.  
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RINGKASAN 

 

Tepung jangkrik merupakan olahan dari jangkrik segar yang dikeringkan kemudian 

dihaluskan untuk campuran dalam pakan ayam pedaging.Penambahan tepung jangkrikdalam 

bentuk tepung untuk memudahkan pencampuran pakan dankonsumsi ternak.Penelitian ini 

dilaksanakan mulai bulan November 2013 sampai Januari 2014 di peternakan ayam 

pedagingmilik Bapak Wariyanto di Desa Pundensari, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten 

Tulungagung. Analisis proksimat pakan dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Analisis daging dada ayam di 

Laboratorium Pangan Fakultas Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya.Tujuan 

penelitian adalah untuk mengetahui efek penambahan tepung jangkrik pada pakan terhadap 

Water Holding Capacity (WHC), susut masak dan keempukan daging dada ayam. 

Materi penelitian ini adalah DOC ayam pedaging strain lohmanngrade Platinum PT. 

Multi Breeder Adirama Indonesia Tbk. yang tidak dibedakan jenis kelaminsebanyak 100 ekor 

dengan rata-rata bobot 46,37g ± 4,07 dan nilai KK sebesar 8,77%.Metode penelitian ini 

adalah percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari lima perlakuan 

dan empat ulangan. Adapun perlakuan yang diberikan pada penelitian ini adalah P0 : Pakan 

BR1 100%, P1 : BR1 99,5% + tepung jangkrik 0,5%, P2 : BR1 99% + tepung jangkrik 1%, 

P3 : BR1 98,5% + tepung jangkrik 1,5% dan P4 : BR1 98% + tepung jangkrik 2%.  

Variabel yang diukur adalahWHC, susut masak dan keempukandaging dada ayam. 

Data hasil penelitian dicatat dan ditabulasi menggunakan program Excel.Selanjutnya data 

dianalisis dengan ANOVA dari Rancangan Acak Lengkap (RAL). Apabila terdapat 

perbedaan pengaruh diantara perlakuan maka dilanjutkan dengan uji jarak berganda 

Duncan’s. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruhtepung jangkrik (Gryllus mitratus 

burm) pada pakan dapat digunakan sebesar 2% dimana masing-masing perlakuan berbeda 

sangat nyata (P<0,01) terhadap WHC dan susut masak dan tidak berbeda nyata terhadap 

keempukan daging ayam pedaging. Nilai tertinggi terdapat pada P0 (tanpa penambahan 

tepung jangkrik).  

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penambahan tepung jangkrik pada pakan dapat 

menurunkan WHC dan susut masak tetapi meningkatkan keempukan daging dada ayam. 

Penelitian ini menyarankan untuk mendapatkan hasil yang terbaik, maka penggunaan tepung 

jangkrik (Gryllus mitratus burm) pada pakan dapat digunakan sebesar 2 % dan perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut tentang keefektifan penambahan tepung jangkrik dalam 

ransum ayam pedaging dengan lebih memperhatikan kandungan serat kasarnya yang tinggi. 

Kata kunci : tepung jangkrik, Water Holding Capacity, susut masak, dan keempukan 
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PENDAHULUAN 

 

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.  

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). 

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. 

 



MATERI DAN METODE 

Metode yang digunakan adalah metode percobaan lapang dengan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). Perlakuan yang diberikan adalah 5 perlakuan dengan 4 kali ulangan. Setiap 

ulangan terdiri dari 5 ekor ayam dan pada akhir penelitian diambil 2 ekor ayam secara acak 

untuk dijadikan sampel. Perlakuan yang diberikan: 

P0 : Pakan basal 100%, P1 : Pakan basal 99,5% dengan 0,5% tepung jangkrik, P2 : Pakan 

basal 99,9% dengan 1% tepung jangkrik, P3 : Pakan basal 98,5% dengan 1,5% tepung 

jangkrik, P4 : Pakan basal 98% dengan 2% tepung jangkrik. 

 

Tabel 2. Kandungan Nutrisi Tepung Jangkrik 

Kandungan Jumlah 

Bahan Kering (%) 86 

Protein Kasar (%) 55,96 

Lemak Kasar (%) 12,45 

Serat Kasar (%) 7,94 

Abu (%) 4,39 

Kitin (%) 7,571 

 

8,72 

 

8,153 

EnergiMetabolis (kkal/g) 2960a 
Sumber: Saefullah (2006), Sitompul (2001)

1
, Wang (2005)

2
. 

 

Tabel 3. Kandungan Nutrisi Pakan Konsentrat 

Kandungan 
BR-1 BR-2 

(%) 

Air 12 12 

PK 21 – 23 19 – 21 

LK 5 4 – 8 

SK 5 5 

Abu 7 8 

Ca 0,9 – 11 0,9 – 1,2 

P 0,6-0,8 0,7 – 1,0 

EM 3100 Kkal/kg 3000-3200 Kkal/kg 

Sumber: Label kemasan pakan 

Tabel 4. Kandungan Zat Makanan Pakan Perlakuan 

   Zat Makanan 
P0

2
 P1

2
 P2

2
 P3

2
 P4

2
 

  

(%) 

  BK 86,58 86,53 86,47 86,42 86,36 

ABU 7,25 7,25 7,24 7,24 7,24 

PK 23,00 23,18 23,37 23,55 23,73 

SK 3,43 3,46 3,50 3,50 3,54 

LK 6,11 6,17 6,23 6,30 6,35 

EM(Kkal/kg) 3100 3590,73 3600,95 3611,17 3621,39 
Keterangan:

1
Hasil Analisis Proksimat di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang. 
2
Hasil hitung manual sesuai dengan proporsi penggunaan tiap pakan perlakuan. 



Variabel yang diamati 

Variabel yang diamati dalam 

penelitian ini antara lain : 

1.Water Holding Capacity(WHC) 

dilakukan menurut metode AOAC 

(1995). Pengukuran dilakukan pada otot 

Pectoralis mayor (dada) ayam. Alat 

yang digunakan antara lain pisau, 

telenan, timbangan analitik, kertas 

saring Whatman, 2 buah plat kaca, 

pemberat, dan kertas grafik. Prosedur 

pengukuranWHC dapat dilihat pada 

Lampiran 3.  

2. Susut masak dilakukan menurut Bouton 

et al.,(1978). Pengukuran dilakukan 

pada otot dada ayam (Pectoralis 

mayor). Alat alat yang digunakan antara 

lain pisau, telenan, kertas tissue, 

timbangan analitik, plastik polyethylene 

dan waterbath. Prosedur pengukuran 

susut masak disajikan pada Lampiran 4.  

3. Keempukan daging dilakukan menurut 

Cuq, et al (1996) yang diukur pada otot 

dada ayam (Pectoralis mayor). Alat 

yang digunakan antara lain pisau, 

telenan, dan Tensile Strength 

Instrument. Prosedur pengukuran 

keempukan daging dapat dilihat pada 

Lampiran 5.  

Analisis Data  

Hasil pengamatan dari penelitian akan 

dihitung mengugunakan Metode Analisis 

Ragam (ANOVA) Anysis of Varians 

dengan model Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan dan 4 

ulangan . hasil perhitungan dapat dilihat 

dilampiran. 9 Apabila terjadi pengaruh 

perlakuan maka dilanjutkan dengan 

menggunakan uji jarak berganda duncan. 

variabel yang diamati meliputi WHC, 

susut masak dan keempukan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian pada 

ayam pedaging umur 35 hari, diperoleh 

hasil pengaruh dari penambahan tepung 

jangkrik terhadap kualitas fisik daging 

dada ayam pedaging terhadap Water 

Houlding Capacity (WHC), Susut masak, 

Keempukan yang dapat dilihat pada Tabel 

5. 

 

Tabel 5. Efek perlakuan terhadap Water Houlding Capacity (WHC), Susut masak,   Keempukan  

pada daging ayam. 

Variabel 
Perlakuan 

P0 (0%) P1 (0,5%) P2 (1%) P3 (1,5%) P4 (2%) 

WHC (%) 

39,36±3,72
a 

28,46±1,62
b 

       

38,28±1,94
a 

28,44±5,14
b 

32,97±3,91
b 

Susut 

Masak 

                

27,88±0,79
a 

27,82±0,97
a 

   23,50± 0,49
b 

25,31±1,59
b 

27,08± 1,09
b 

Keempukan 

(N) 13,24± 0,33 15,33±3,07 

        

15,08±1,62 15,52±0,97 15,97±4,03 

Keterangan: **
a-b)

 superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01). 

 



Efek Perlakuan Terhadap WHC Daging 

Ayam Pedaging 

Perlakuan yang menghasilkan 

daging ayam dengan nilai WHC dari yang 

tertinggi hingga terendah secara berurutan 

adalah P0 (39,36±3,72
a
), P2 (38,28±1,94

b
), 

P4 (32,97±3,91
a
), P1 (28,46±1,62

b
) dan P3 

(28,44±5,14
b
)%.Hasi lanalisis statistik 

tentang efek perlakuan terhadap nilai 

WHC daging ayam pedagingdapat dilihat 

Lampiran 6. 

Tabel 5 menunjukkan bahwa 

perlakuan memberikan perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai WHC 

daging ayam pedaging. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Wismer-Pedersen (1971), 

bahwa Water Holding Capacity 

dipengaruhi oleh pakan, spesies, umur, 

temperatur, kelembaban, penyimpanan, 

jenis kelamin, kesehatan, perlakuan 

sebelum pemotongan dan lemak 

intramuskuler. Adapun kecenderungan 

penurunan WHC ini berhubungan dengan 

kandungan serat kasar tepung jangkrik 

yang tinggi (7,72%) sedangkan standar 

kebutuhan serat kasar ayam pedaging 

berkisar antara 3–5%. Kandungan serat 

kasar yang terlalu tinggi dalam pakan 

menyebabkan pakan tidak dapat dicerna 

sehingga dapat membawa zat makanan 

yang dapat dicerna ikut keluar dengan 

feses (Wahyu, 1997). Menurut Parakkasi 

(1990), kandungan serat kasar dalam 

pakan yang meningkat dapat menyebabkan 

daya cerna menurun sehingga ayam 

pedaging kurang mampu memanfaatkan 

zat makanan. Hal tersebut menyebabkan 

kadar lemak turun sehingga WHC turun. 

Otot dengan kadar lemak tinggi akan 

mempunyai WHC yang tinggi, demikian 

pula sebaliknya apabila kadar lemak 

daging tersebut rendah maka WHC yang 

dihasilkan akan rendah pula (Soeparno, 

1998).  

Seperti yang dipaparkan Soeparno 

(1998) bahwa jumlah nutrisi yang tersedia 

dalam pakan berbeda. 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, berat potong atau berat karkas, laju 

pertumbuhan, tipe ternak dan perlakuan 

sebelum dan setelah pemotongan. 

Pemberian pakan yang mengandung 

konsentrat rendah sebagai sumber energi 

dan berserattinggi akan menghasilkan 

daging yang kurang berlemak daripada 

daging yang dihasilkan dari pakan yang 

mengandung konsentrat tinggi dan berserat 

rendah (Soeparno, 2005). Lawrie (1995) 

menyatakan bahwa nilai WHC daging juga 

dipengaruhi oleh perbedaan spesies, umur 

ternak dan fungsi otot. Daging yang 

mempunyai kadar lemak tinggi 

mempunyai nilai WHC lebih tinggi 

daripada daging yang kandungan 

lemaknya rendah. Ayam yang 

mengkonsumsi energi kurang dari 

kebutuhan akan mengalami penurunan 

lemak karkas, sedangkan bila ayam 

mengkonsumsi energi melebihi kebutuhan 

akan memperlihatkan lemak karkas yang 

meningkat (Anggorodi, 1985). 

 

Efek Perlakuan Terhadap Susut 

Masak Daging Ayam Pedaging. 

Perlakuan yang menghasilkan 

daging ayam dengan nilai susut masakdari 

yang tertinggi hingga terendah secara 



berurutan adalahP0 (27,89 ± 0,79
a
), P1 

(27,82± 0,97
a
), P4 (27,08± 1,09

b
), P3 

(25,31± 1,59
b
) dan P2 (23,50± 0,49

b
)%. 

Hasil analisis statistik tentang nilai susut 

masak dapat dilihat pada Lampiran 7.  

Tabel 5menunjukkan bahwa 

pengaruh perlakuan memberikan 

perbedaan yang tidak nyata (P<0,01) 

terhadap susut masak daging ayam 

pedaging. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Soeparno (1998) yang menyatakan bahwa 

konsumsi pakan dapat mempengaruhi 

susut masak. Kandungan tepung jangkrik 

yang ditambahkan pada pakan 

mengandung serat kasar yang tinggi 

sehingga ayam tidak bisa mencerna zat 

makanan dengan baik dan mengakibatkan 

kadar lemak turun. Akibatnya nilai susut 

masak daging menjadi lebih besar. 

Ransum dengan kandungan serat kasar 

tinggi mempunyai nilai cerna ransum yang 

rendah (Jorgensen et al 1996). Serat kasar 

dalam saluran pencernaan unggas dapat 

menjerat lemak (Sutardi, 1997), sehingga 

zat makanan yang terserap oleh tubuh 

unggas menurun.  

Soeparno (2005) menyatakan 

bahwa lemak intramuskuler menghambat 

atau mengurangi cairan daging yang keluar 

selama pemanasan. Pada daging yang 

banyak mengandung lemak intramuskuler 

akan kehilangan lemak yang lebih 

besar.Pada umur yang sama, jenis kelamin 

mempunyai pengaruh yang kecil terhadap 

susut masak. Berat potong mempengaruhi 

susut masak, terutama bila terjadi deposit 

lemak intramuskuler.  

Kandungan lemak yang lebih besar 

akan meningkatkan kemampuan protein 

dagingdalam menahan air karena adanya 

lemak intramuskuler yang menutup 

jaringan mikrostruktur daging (Lawrie, 

1995).Disamping itu, lemak di permukaan 

daging akan meleleh saat dimasak dan 

menyelimuti daging sehingga memiliki 

cooking loss yang lebih rendah. 

 

Efek Perlakuan Terhadap 

Keempukan Daging Ayam Pedaging. 

Perlakuan yang menghasilkan 

daging ayam pedaging dengan nilai 

keempukan dari yang terbesar hingga 

terkecil secara berurutan adalah P4 (16,1 ± 

10,16), P2 (12,9 ± 4,45), P0 (12,77 ±6,67), 

P3 (12,32 ± 4,18) dan P1 (9,9 ± 2,41) N. 

nilai keempukan daging yang lebih kecil 

merupakan daging yang memiliki tingkat 

keempukan paling tinggi. Hasil analisis 

statisitik tentang nilai keempukan daging 

dapat dilihat pada Lampiran 8. 

Tabel 5 menunjukkan bahwa 

pengaruh perlakuan memberikan 

perbedaan yang tidak nyata (P>0,01) 

terhadap nilai keempukan daging. 

Meskipun tidak memberikan perbedaan 

yang nyata, P1 dengan penambahan 0,5% 

tepung tepung jangkrik memberikan hasil 

yang terbaik dan P4 dengan penambahan 

2% tepung jangkrik memberikan hasil 

yang terendah pada nilai keempukan 

daging ayam pedaging hasil penelitian. 

Hal ini dimungkinkan karena keempukan 

daging tidak hanya dipengaruhi oleh pakan 

namun banyak faktor lain yang 

mempengaruhinya seperti faktor 

antemortem yaitu genetik, bangsa dan 

fisiologi, faktor umur, manajemen, jenis 

kelamin dan spesies. Faktor postmortem di 

antaranya meliputi proses chilling, 

refrigerasi, pelayuan dan pembekuan 

termasuk lama temperatur penyimpanan 

dan metode pengolahan.Pakan yang tidak 

diberi tepung jangkrik menghasilkan nilai 

keempukan yang lebih tinggi daripada 

ayam yang mengkonsumsi pakan yang 

diberi tambahan tepung jangrik 

(0,5%,1%,1,5%, dan 2 %).  



Nilai keempukan daging ayam 

potong yang rendah menunjukkan bahwa 

daging yang dihasilkan semakin padat dan 

tidak berlemak karena kadar lemak daging 

ayam broiler tersebut juga semakin 

menurun dengan semakin banyaknya 

penambahan tepung jangkrik dalam 

ransum. Serat kasar dalam saluran 

pencernaan unggas dapat menjerat lemak 

(Sutardi, 1997), sehingga zat makanan 

yang terserap oleh tubuh unggas menurun. 

Pemberian pakan yang mengandung 

konsentrat rendah dan berserat tinggi akan 

menghasilkan daging yang kurang 

berlemak daripada daging yang dihasilkan 

dari pakan yang mengandung konsentrat 

tinggi dan berserat rendah, sehingga akan 

menurunkan keempukan daging.  

Soeparno (1998) menyatakan bahwa 

meningkatnya level protein konsentrat 

akan memicu pertumbuhan yang cepat 

sehingga meningkatkan terbentuknya 

lemak daging. Lemak yang berakumulasi 

akan melarutkan dan menurunkan 

kandungan kolagen, dengan demikian 

diharapkan dapat meningkatkan 

keempukan daging. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Wahyu (1997) yang 

menyatakan bahwa ada 3 komponen yang 

sangat menentukan keempukan daging 

yaitu jaringan pengikat, serabut otot dan 

lemak intramuskuler. Lemak 

intramuskuler ikut berperan dalam 

membentuk keempukan daging karena 

lemak ini akan larut diantara ikatan 

serabut otot daging yang menghasilkan 

daging yang lebih empuk dan lebih berair. 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian maka 

dapat disimpulkan bahwa efek penggunaan 

tepung jangkrik (Gryllus mitratus burm) 

pada pakan dapat menurunkan Water 

Holding Capacity (WHC) dan susut masak 

tetapi meningkatkan keempukan daging 

dada ayam pedaging. 

 

 

Saran 

Hasil penelitian ini menyarankan 

bahwa untuk mendapatkan hasil yang 

terbaik, penggunaan tepung jangkrik 

(Gryllus mitratus burm) pada pakan dapat 

digunakan sebesar 2% dan perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut tentang keefektifan 

penambahan tepung jangkrik dalam 

ransum ayam pedaging dengan lebih 

memperhatikan kandungan serat kasarnya 

yang tinggi. 
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