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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ayam broiler merupakan tipe ayam pedaging dan umumnya digunakan untuk 

konsumsi sehari-hari sebagai pemenuh kebutuhan protein hewani.  Ayam broiler 

memiliki masa panen yang relatif cepat dan dapat menjamin ketersediaan daging serta 

memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan gizi.  Selain memperhatikan gizi, 

masyarakat memilih ayam broiler yang memiliki bobot badan besar dengan 

persentase jumlah daging dada dan paha yang tinggi sehingga berpengaruh pada 

tingginya permintaan akan ayam broiler.   

Salah  satu  faktor  penentu keberhasilan  suatu  usaha  peternakan adalah  

faktor  pakan,  disamping  faktor genetik  dan  tatalaksana  pemeliharaan.  Biaya  

pakan dalam suatu usaha peternakan khususnya ayam broiler merupakan komponen 

terbesar dari total biaya  produksi  yang  harus  dikeluarkan peternak  selama  proses  

produksi  yaitu sekitar 60 sampai 70 persen (Budiansyah, 2010).  Oleh karena itu, 

agar usaha peternakan ayam broiler dapat berhasil dengan baik, ayam dapat tumbuh 

dan berproduksi dengan optimal dengan tingkat keuntungan yang maksimum,  maka 

faktor pakan harus mendapat perhatian yang cukup serius, terutama kualitas dan 

harga pakan. Umumnya peternak ayam broiler menggunakan ransum komersial  

untuk memenuhi  kebutuhan  pakan  ternak, karena ransum komersial telah disusun 

sedemikian rupa sehingga memenuhi  standar  kebutuhan zat makanan  yang  telah  

ditetapkan,  dan ransum  tersebut  banyak  tersedia  di pasaran.  Salah  satu  usaha  
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untuk  menekan  biaya pakan  adalah  memanfaatkan bahan pakan alternatif.  Salah 

satu  bahan  pakan alternatif yang menarik dan dikaji adalah ampas tahu. 

Ampas  tahu  merupakan  hasil  ikutan  dari  proses  pembuatan  tahu yang  

banyak  terdapat  di  Indonesia, potensi  ini  cukup menjanjikan sebagai bahan pakan 

ternak.  Menurut Pulungan et al. (1984) ditinjau  dari  komposisi  kimianya  ampas  

tahu, kandungan protein kasar 21,0% dan serat kasar 23,58%, persentase protein 

tinggi  yang menunjukkan ampas tahu berkualitas tinggi, namun ampas tahu memiliki 

kelemahan sebagai bahan pakan yaitu kandungan serat kasar tinggi.  Kandungan serat 

kasar yang tinggi menyulitkan bahan pakan tersebut untuk dicerna ayam dan 

kandungan air yang tinggi dapat menyebabkan daya simpannya menjadi lebih 

pendek.  Cara untuk memecah kandungan serat kasar tersebut adalah dengan 

teknologi fermentasi.  Teknologi fermentasi merupakan salah satu teknologi yang 

dapat dilakukan dengan upaya menurunkan kandungan serat kasar dan senyawa anti 

nutrisi serta menaikkan kandungan nutrisi dan kecernaan pakan (Mudita et al., 2009; 

2012).  

Proses fermentasi dengan menggunakan ragi yang mengandung kapang 

Rhyzopus oligosporus dan R. oryzae dapat menyederhanakan partikel bahan pakan, 

sehingga akan meningkatkan nilai gizinya.  Fermentasi ampas tahu dengan ragi akan 

mengubah protein menjadi asam-asam amino dan secara tidak langsung akan 

menurunkan kadar serat kasarnya (Mahfudz et al., 1996).  Menurut Mahfudz (2006), 

tepung ampas tahu terfermentasi mengandung protein kasar 21,66%, energi 

termetabolis 2830 kkal/kg, Ca 1,09%, dan mineral fosfor 0,88%. Dilaporkan juga 

bahwa ampas tahu terfermentasi dengan ragi oncom pada level 10%, 15%, dan 20% 
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dalam ransum ayam pedaging nyata meningkatkan konsumsi ransum, pertambahan 

berat badan, dan efisiensi penggunaan ransum.  Penggunaan ampas tahu terfermentasi 

pada level 10% tidak berpengaruh nyata terhadap berat karkas dan persentase karkas, 

akan tetapi pada level 15% dan 20% nyata meningkatkan berat dan persentase karkas 

ayam. 

  Probiotik adalah zat aditif pakan yang merupakan kumpulan mikroorganisme 

yang dapat menyeimbangkan mikroflora dalam saluran pencernaan unggas, sehingga 

mampu meningkatkan efisiensi penggunaan nutrient dalam ransum (Udayana, 2004).  

Wiharto (1995) menyatakan bahwa penggunaan probiotik dalan ransum ternyata 

dapat meningkatkan kandungan gizi yang terserap dalam saluran pencernaan unggas, 

sedangkan Owing et al. (1990) menyatakan bahwa suplemen probiotik sebanyak 

0,1% dalam ransum ternyata dapat meningkatkan kualitas karkas yang memiliki 

kandungan lemak rendah. 

Bidura (2012) melaporkan bahwa suplementasi khamir Saccharomyces spp. 

yang diisolat dari ragi tape dalam ransum sebagai sumber probiotik dapat 

meningkatkan bobot potong dan efisiensi ransum pada itik.  Lebih lanjut dinyatakan 

bahwa hasil seleksi Saccharomyces sp. sebagai agensia probiotik menghasilkan 

produk yang terkandung didalamnya khamir Saccharomyces spp. G-7.  Berdasarkan 

hal tersebut diatas maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persentase daging 

dada dan paha broiler yang diberi pakan mengandung ampas tahu terfermentasi 

dengan khamir Saccharomyces sp. sebagai inokulan probiotik. 

1.2 Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang diangkat 

pada penelitian ini adalah apakah persentase daging dada dan paha broiler yang diberi 

pakan mengandung ampas tahu terfermentasi dengan khamir Saccharomyces sp. 

sebagai inokulan probiotik. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persentase daging dada dan paha 

broiler yang diberi pakan mengandung ampas tahu terfermentasi dengan khamir 

Saccharomyces sp. sebagai inokulan probiotik. 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah persentase daging dada dan paha broiler 

yang diberi pakan mengandung ampas tahu terfermentasi dengan khamir 

Saccharomyces sp. sebagai inokulan probiotik pada level 5% dan 10%. 

1.5 Manfaaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi data ilmiah pada 

peneliti-peneliti lebih lanjut, peternak ataupun industri pakan bahwa persentase 

daging dada dan paha broiler yang diberi pakan mengandung ampas tahu 

terfermentasi dengan khamir Saccharomyces sp. sebagai inokulan probiotik. 

 

 

 

 

 

 


