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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Perkembangan ilmu peternakan yang semakin 

maju mendorong ilmuan untuk berlomba menciptakan 

inovasi terbaru dalam dunia peternakan karena 

peternakan merupakan cakupan dalam ilmu pertanian 

yang dapat menciptakan pembangunan nasional dalam 

segi pangan khususnya. Salah satu pembangunan 

dalam ilmu peternakan adalah produktivitas ternak, 

produktivitas ternak yang dimaksud adalah daging, 

telur dan susu. 

Keinginan mendapatkan produktivitas ternak 

yang sesuai dengan standart maka diperlukan pakan 

yang memiliki kandungan nutrisi yang seimbang 

karena jika pakan yang diberikan memiliki kandungan 

nutrisi rendah dapat menurunkan produktivitas. 

Syahruddin, Herawaty, dan Ningrat (2014) 

menyatakan pakan adalah komponen harga tebesar 

dalam sistem produksi peternakan unggas, pada 

peternakan ayam petelur harga pakan adalah sekitar 

80% dari harga variable, sekitar 73% pada ayam 

pedaging.  

Mahalnya harga pakan ini disebabkan oleh 

banyaknya bahan baku pakan yang impor. Salah 

satunya adalah zat aditif pakan, dimana zat aditif 

pakan berfungsi sebagai pemicu pertumbuhan dan 

meningkatkan efisiensi pakan pada ayam, antara lain 

antibiotik, hormon, fitobiotik dan sebagainya. Usaha 

untuk meningkatkan produktivitas dengan kandungan 

nutrisi pakan seimbang yaitu dengan cara 

memenfaatkan bahan alami yang mengandung 
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mikroorganisme hidup yang difermentasi dengan 

pakan.  

Ragi merupakan organisme fakultatif yang 

mempunyai kemampuan menghasilkan energi  dari 

senyawa organik dalam kondisi aerob maupun 

anaerob sehingga ragi dapat tumbuh dalam kondisi 

ekologi yang berbeda (Wina, 1999). Ragi Tape dapat 

digunakan sebagai probiotik dalam pakan karena 

terdapat inokulum padat bakteri, khamir dan kapang. 

Jenis kapang yang terdapat dalam ragi tape yaitu 

Aspergillus oryzae dan jenis khamir yaitu 

Sacharomyces  cereviceae.  

Bawang putih (Allium sativum L.) adalah 

produk dari tanaman yang biasa digunakan sebagai 

bumbu masakan. Bawang putih mengandung zat aktif 

Allicin dan dua senyawa yang sangat penting yaitu 

asam amino non-volatil dan minyak atsiri (Hernawan, 

2003). Minyak atsiri dalam bawang putih juga dapat 

meningkatkan palatabilitas dalam konsumsi pakan. 

Yuhana (2013) menyimpulkan suplementasi ekstrak 

herbal (ekstrak Sapidus rarak dan ekstrak Allium 

sativum secara terpisah ataupun kombinasi keduanya) 

dalam pakan mampu mempengaruhi KBK dan KBO 

serta konsentrasi VFA total. 

Kualitas fisik daging ayam pedaging yang 

meliputi pH, keempukan, WHC, warna, dan cooking 

loss sangat diperlukan dalam kelayakan konsumsi 

oleh konsumen. Kualitas fisik daging yang baik dan 

layak konsumsi dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya genetik, umur, pakan, manajemen 

pemeliharaan dan perlakuan setelah pemotongan. 

Adanya pakan yang memiliki kandungan nutrisi 

cukup dan komposisi seimbang dapat mempengaruhi 
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kualitas fisik daging ayam pedaging, perbedaan 

kualitas dan kandungan nutrisi dalam pakan dapat 

mempengaruhi jumlah konsumsi pakan yang nantinya 

juga akan berpengaruh pada kualitas daging. 

Berdasarkan uraian tersebut maka saya 

melakukan penelitian lebih lanjut tentang Efek 

penambahan Ragi tape dan Bawang putih (Allium 

sativum L.) dalam pakan terhadap kualitas fisik 

daging ayam pedaging yang meliputi pH, keempukan, 

WHC, warna, dan cooking loss. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

bagaimana efek dari penambahan ragi tape dan 

bawang putih dalam pakan terhadap kualitas fisik 

daging ayam pedaging yang meliputi pH, keempukan, 

WHC, warna, dan cooking loss. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 

efek dari penambahan ragi tape dan bawang putih 

dalam pakan terhadap kualitas fisik daging ayam 

pedaging yang meliputi pH, keempukan, WHC, 

warna, dan cooking loss. 

 

1.4.  Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini agar dapat 

digunakan sebagai sumber informasi untuk akademisi 

dan masyarakat umum khususnya peternak, sebagai 

bahan alternatif pemilihan bahan-bahan alami dalam 

pakan terhadap kualitas fisik daging ayam pedaging, 

untuk pertimbangan dalam melakukan penelitian yang 
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lebih lanjut lagi mengenai efek penambahan ragi tape 

dan bawang putih dalam pakan. 

 

1.5.  Kerangka Pikir 

Pakan merupakan biaya terbesar dalam sistem 

produksi unggas terutama ayam pedaging. Natsir, 

Hartutik, Sjofjan dan Widodo (2013) berpendapat 

biaya pakan memiliki kontribusi 60-80% dari total 

biaya produksi ayam pedaging. Tingginya biaya  

pakan tersebut disebabkan karena mahalnya harga 

bahan pakan yang sebagian besar merupakan bahan 

impor. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah 

meningkatkan nilai nutrisi dari pakan dengan bahan-

bahan organik sehingga kandungan protein dalam 

pakan dapat terserap secara maksimal oleh ternak. 

Ragi tape merupakan bahan yang biasa digunakan 

sebagai fermentasi makanan tape baik dari ketela 

pohon maupun dari beras ketan, namun karena ragi 

tape mengandung mikroorganisme menguntungkan 

yaitu Saccharomyces ceriviceae yang dapat digunakan 

sebagai fermentasi pakan untuk ayam pedaging. 

Kandungan ragi tape yang banyak berperan 

merubah karbohidrat yang terkandung dalam bahan 

pakan menjadi gula adalah Aspergilius oryzae, 

sedangkan yang banyak berperan mengubah gula 

menjadi alkohol adalah Saccharomyces cereviceae. 

Saccharomyces cereviceae dilaporkan dapat 

meningkatkan kecernaan pakan berserat tinggi. Ragi 

Saccharomyces cereviceae dapat dimanfaatkan 

sebagai probiotik, prebiotik dan imunostimulan dan 

kegunaan lainnya di dalam meningkatkan produksi 

ternak. Probiotik adalah imbuhan pakan berbentuk 

mikroba hidup yang menguntungkan dan 
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mempengaruhi induk semang melalui perbaikan 

keseimbangan mikroorganisme dalam saluran 

pencernaan. Probiotik merupakan salah satu pilihan 

pakan tambahan pada ternak yang sehat dan aman 

bagi lingkungan. Penggunaan ragi dengan 

Saccharomyces cereviceae di dalam pakan ayam 

mendapatkan hasil yang positif yaitu meningkatnya 

bobot badan, meningkatnya bobot badan selalu diikuti 

oleh berat persentase karkas dan berat organ dalam 

(Ahmad, 2005).  

Bawang putih (Allium sativum L.) merupakan 

tanaman umbi yang biasa digunakan sebagai bumbu 

berbagai jenis masakan karena bawang putih 

memberikan aroma yang khas. Selain digunakan 

sebagai bumbu masak, bawang putih juga sering 

digunakan sebagai obat herbal berbagai dalam 

menurunkan kadar kolesterol (Tim Redaksi, 2007). 

Pakan ternak bawang putih dapat diglongkan sebagai 

feed aditif (Mappa, 2011). Bawang putih merupakan 

tanaman berumpun yang mempunyai ketinggian 

sekitar 60 cm. Umbi bawang putih dapat mencapai 

ukuran 3,8-7,6 cm dengan diameter yang bervariasi. 

Umbi bawang putih memiliki 4-10 siung dengan 

berbagai bentuk dan ukuran. Siung bawang putih 

dibungkus oleh membran tipis berwarna putih atau 

merah keunguan (Meyers, 2006). Bawang putih 

mengandung minyak atsiri yang dapat berfungsi 

sebagai antibakteri, antiseptic dan antijamur 

(Rabinowitch dan Currah, 2002; Hakim, 2008). 

Bawang putih mengandung minyak atsiri, yaitu 

campuran berbagai persenyawaan organik yang 

mudah menguap, mudah larut dalam pelarut organik 

serta mempunyai aroma khas sesuai dengan jenis 
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tanamannya (Sembiring, 2003). Minyak astiri pada 

beberapa tanaman memiliki aktivitas biologi seperti 

antibakterial dan antifungal, dengan demikian minyak 

astiri dapat digunakan sebagai bahan pengawet 

makanan dan antimikroba alami. Minyak astiri juga 

memiliki aktivitas antioksidan dan zat antiseptik. 

Robinson (1995) menambahkan minyak astiri 

berperan dalam memberikan aroma yang khas dan 

mempengaruhi cita rasa serta keharumam makanan. 

Minyak atsiri dalam bawang putih juga dapat 

meningkatkan palatabilitas pakan sehingga konsumsi 

pakan meningkat, jika konsumsi pakan meningkat 

maka pertambahan bobot badan dan pertumbuhan 

dapat tercapai dengan cepat. 

Kelebihan dari penggunaan bawang putih 

sebagai bahan pakan yaitu Bawang putih (Allium 

sativum L.) dapat mempercepat pertumbuhan dan 

meningkatkan berat badan. Berdasarkan fenomena 

tersebut maka pemberian bawang putih (Allium 

sativum L.) pada ayam pedaging diduga dapat 

menurunkan lemak daging dan meningkatkan 

persentase karkas. Bawang putih juga mengandung 

scordinin dan alisin, di mana scordinin berperan 

dalam memberikan kekuatan dan pertumbuhan tubuh. 

Alisin dikenal mempunyai daya antibakteri yang kuat 

dan anti radang (Herdiansah, 2014).  

Berdasarkan kajian yang telah dijelaskan maka 

dilakukan penelitian tentang efek penambahan ragi 

tape dan bawang putih (Allium sativum L.) pada pakan 

terhadap kualitas fisik daging ayam pedaging yang 

meliputi pH, keempukan, WHC, warna, dan cooking 

loss. Adapun skema kerangka pikir tersaji pada 

Gambar 1. 
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 Pakan merupakan faktor penentu 

kualitas daging (Soeparno, 2005) 

Sekitar 70% biaya output 

terbesar yaitu pakan 

Pemanfaatan bahan organik 

Bawang putih dapat 

digolongkan kedalam feed 

additive (Mappa, 2011). 

Didalam Ragi Tape terdapat 

bakteri Sacharomyces 

cereviceae yang dapat 

meningkatkan kecernaan 

Mengandung 

minyak atsiri 
Sianturi (2006) menyatakan ragi 

tape mampu memperbaiki 

konversi ransum dan PBB. 

Pemanfaatan Ragi Tape dan Bawang  Putih dalam 

pakan ayam pedaging. 

Peningkatan maupun penurunan konsumsi pakan 

dapat mempengaruhi kualitas daging (Hartono., 

dkk, 2013) 

Pemanfaatan Ragi Tape 1% dan Bawang Putih hingga taraf 

0,4% dalam pakan mampu meningkatkan kualitas fisik 

daging ayam pedaging (pH, keempukan, WHC, warna, dan 

cooking loss) 

 
 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
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1.6. Hipotesis 

Penambahan ragi tape dan bawang putih 

(Allium sativum L.) dalam pakan dapat 

meningkatkan kualitas fisik daging ayam pedaging 

yang meliputi pH, keempukan, WHC, warna, dan 

cooking loss. 

 


