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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Ayam broiler merupakan ayam ras penghasil daging dan memiliki sifat 

pertumbuhan yang sangat cepat. Daging ayam broiler merupakan komoditi hasil 

ternak yang memiliki nilai gizi yang baik dan dibutuhkan oleh tubuh manusia, 

memiliki rasa dan aroma yang enak, tekstur yang lunak dan harga yang relatif 

murah, sehingga disukai hampir semua orang. Biaya pakan ayam broiler yaitu 

sekitar 70% dari biaya produksi, oleh karena itu perlu dicarikan bahan pakan yang 

belum lazim digunakan (nonkonvensional), yang murah harganya, tidak bersaing 

dengan manusia, mudah didapat, tidak beracun dan mempunyai kandungan zat-zat 

makanan yang cukup baik. Salah satu alternatif bahan pakan yang mulai 

digunakan untuk pakan unggas, salah satu diantaranya adalah tepung S. molesta.  

Di Rawa Pening terdapat gulma S. molesta yang hampir menutupi seluruh 

permukaan perairan. Akibat penyebarannya yang relatif cepat dan luas, maka S. 

molesta dikategorikan sebagai salah satu tanaman pengganggu atau gulma dan 

menjadi masalah yang cukup serius. Pemanfaatan gulma S. molesta Rawa Pening 

sebagai bahan pakan ternak merupakan salah satu upaya dijadikan sebagai pakan 

atau campuran ransum. S. molesta ditinjau dari kandungan nutrisinya bisa 

dikatakan cukup bersaing dengan sumber pakan konvensional, hal ini dapat dilihat 

dari kandungan proteinnya yang mencapai 15,90% dan energi metabolis mencapai 

2349-2823 kkal/kg. Nilai kecernaan bahan kering S. molesta pada itik lokal 

mencapai 26,49±7,97%, kecernaan serat kasar 54,33±9,47%, selulosa 



2 
 

5,29±13,16% dan hemiselulosa 66,67±26,66%, hal ini membuktikan bahwa S.  

molesta sangat berpotensi untuk dijadikan alternatif sebagai bahan makanan 

ternak. 

 Danau Rawa Pening sendiri mempunyai luas genangan 2.667 ha, 

merupakan ekosistem yang terdiri dari 2 komponen yaitu daerah tangkapan air 

(DTA) dan badan air itu sendiri (danau), yang keduanya merupakan satu kesatuan 

landskap. Kegiatan yang satu dan kegiatan yang lain akan saling terkait dan 

berpengaruh. Daerah tangkapan air (DTA) Rawa pening terdiri dari 9 daerah 

aliran sungai (DAS) yaitu Rengas, Torong, Panjang, Parat, Sraten, Legi, Galeh, 

Ringis, dan Kedungringin. Kegiatan rakyat di suatu DAS tersebut secara langsung 

maupun tidak langsung dapat mempengaruhi ekosistem perairan danau Rawa 

Pening. Pemberian pestisida pada persawahan yang kurang terkendali dapat 

memberikan sumbangan pencemaran zat kimia berbahaya pada gulma S.  molesta 

Rawa Pening. Apabila digunakan sebagai pakan unggas berakibat adanya potensi 

kandungan pestisida pada daging ayam. 

 

 

 

 

 

 


