
BAB I 

PENDAHULUAN 

Ayam broiler merupakan ayam yang pertumbuhannya cepat serta dapat 

menghasilkan daging dalam waktu singkat, efisien dalam mengkonversikan 

ransum dan harganya terjangkau. Pertumbuhan ayam broiler yang cepat juga 

dibarengi dengan pertumbuhan lemak yang cepat. Konsumen menjadi mengurangi 

konsumsi ayam broiler karena takut akan penyakit metabolik seperti hipertensi 

dan jantung koroner. Pengurangan kadar lemak ayam broiler dapat dilakukan 

dengan menggunakan bahan pakan yang mengandung serat kasar dan mineral 

tinggi yang disubstitusikan ke dalam bahan ransum lain.  

 Harga ransum yang mahal menjadikan biaya ransum lebih dari 70%  total 

biaya produksi.  Penggunaan bahan ransum untuk mengurangi biaya produksi 

yang dikeluarkan sangat penting.  Penggunaan bahan ransum yang berasal dari 

limbah sebagai komponen dalam ransum sangat dianjurkan.  Salah satu bahan 

ransum yang berasal dari limbah adalah daun eceng gondok.  Eceng gondok 

banyak tumbuh di daerah Rawa Pening Ambarawa.  Eceng gondok merupakan 

gulma air yang merugikan karena menyebabkan pendangkalan sungai dan 

penurunan unsur hara dan oksigen.  Pengrajin hanya memanfaatkan batangnya 

sehingga daunnya dibuang dan apabila digunakan untuk pakan akan 

meningkatkan nilai guna daun eceng gondok. 

 Daun eceng gondok memiliki serat dan kadar air yang tinggi, sehingga 

diperlukan pengolahan untuk menurunkan serat kasar yaitu dengan bioteknologi 
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fermentasi dengan menggunakan Trichoderma reesei.  T. reesei merupakan jenis 

kapang yang dapat mengasilkan enzim selulolitik yang dapat menurunkan kadar 

serat kasar pada tumbuhan hingga 80%.  Proses fermentasi daun eceng gondok 

dengan kapang T. reesei akan memperbaiki nilai gizi daun eceng gondok, 

sehingga dapat digunakan untuk bahan pakan penyusun ransum ayam broiler.  

Berdasarkan data di atas maka dilakukan penelitian dengan penggunaan eceng 

gondok yang difermentasi dengan kapang T. reesei dalam ransum terhadap 

perlemakan ayam broiler.  

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

fermentasi eceng gondok dengan T. reesei dalam ransum terhadap perlemakan 

ayam broiler.  Manfaat yang didapat dari penelitian ini yaitu mendapatkan 

informasi tentang penggunaan limbah eceng gondok, dan dapat memanfaatkan 

limbah eceng gondok untuk bahan substitusi ransum pada ayam broiler.  Hipotesis 

dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh penggunaan tepung eceng gondok 

fermentasi terhadap perlemakan ayam broiler. 


