
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Ayam broiler secara genetik memiliki pertumbuhan yang cepat, sehingga apabila 

diimbangi dengan kebutuhan nutrien yang cukup potensinya menjadi maksimal.  

Nutrien yang cukup berasal dari pakan yang diberikan. Pakan merupakan salah satu 

faktor penentu keberhasilan dalam bidang peternakan, karena biaya pakan 60- 70% dari 

biaya produksi. Biaya pakan dapat ditekan dengan penggunaan alternatif bahan pakan 

yang belum dimanfaatkan, mudah didapat dan tidak bersaing dengan manusia.  Bahan 

pakan alternatif tersebut adalah rumput laut jenis Gracilaria verrucosa.  Rumput laut 

mengandung gizi yang lengkap. Kendala utama penggunaan rumput laut sebagai bahan 

pakan unggas adalah tingginya serat kasar (11,2611 %). Serat kasar merupakan salah 

satu komponen polisakarida non pati. Jumlah polisakarida non pati dalam pakan unggas 

tidak boleh terlalu tinggi, karena didalam saluran pencernaan unggas tidak mempunyai 

mikroorganisme untuk menghasilkan enzim selulosa yang dapat memecah enzim 

glokosidik β1-4 pada selulosa. Selulosa merupakan serat yang tidak dapat di cerna oleh 

unggas untuk itu perlu dilakukan pengolahan secara fermentasi dengan ragi tape jerami 

mengandung inokulan Aspergillus niger, rhizhopus, acetobacter. Proses fermentasi 

akan menyederhanakan partikel bahan pakan sehingga yang telah mengalami 

fermentasi akan lebih baik kualitasnya dari bahan asal. Fermentasi rumput laut dengan 

ragi tape jerami akan mengubah protein menjadi asam amino dan secara tidak langsung 

akan menurunkan kadar serat kasar rumput laut. Fermentasi diharapkan dapat dapat 

meningkatkan nutrisi lain guna memperbaiki bobot potong dan pertumbuhan saluran 

pencernaan.  



 

 

Berdasarkan data diatas maka telah dilakukan penelitian pengaruh tepung rumput 

laut fermentasi terhadap bobot potong dan pertumbuhan saluran pencernaan pada ayam 

broiler. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penggunaan tepung 

rumput laut (Gracilaria verrucosa) fermentasi terhadap bobot potong dan pertumbuhan 

organ pencernaan pada ayam broiler.  Penelitian ini bermanfaat untuk mendapatkan 

informasi tentang alternative bahan pakan yang dapat meningkatkan produktivitas 

ayam broiler dan pertumbuhan saluran pencernaannya.  Hipotesis penelitian adalah 

dengan pengaruh penggunaan tepung rumput laut fermentasi dalam ransum diharapkan 

mampu memperbaiki bobot potong dan pertumbuhan organ pencernaan pada ayam 

broiler dibandingkan penggunaan tepung rumput laut tanpa fermentasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


