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BAB I 

PENDAHULUAN 

Jagung merupakan salah satu bahan pakan sumber energi utama pada 

pakan ayam broiler. Umumnya jagung digunakan sekitar 50% dalam ransum. 

Namun, penggunaan jagung sebagai bahan pakan ayam broiler terkendala oleh 

keberadaan jagung yang saat ini bersaing dengan manusia sebagai bahan pangan 

dan bahan baku energi (bio-etanol) sehingga harganya menjadi semakin mahal 

(Sinurat dkk., 2007). Keberadaan jagung perlu digantikan dengan bahan pakan 

alternatif lain untuk menjaga keberlangsungan usaha peternakan ayam broiler. 

Onggok merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan sebagai bahan 

pakan pengganti sebagian jagung dalam ransum.  

Onggok merupakan limbah padat agroindustri pada pembuatan tepung 

tapioka yang dapat dijadikan sebagai media fermentasi dan sekaligus sebagai 

pakan ternak (Nuraini dkk., 2008). Energi metabolis yang dimiliki oleh onggok 

sebesar 2783 kkal/kg (Kiramang, 2011), sedangkan jagung memiliki energi 

metabolis berkisar 2361 hingga 3930 kal/g (Hruby, 2005). Jika dilihat dari 

kandungan energi metabolis kedua bahan pakan tersebut, maka onggok dapat 

menggantikan jagung sebagai sumber energi pada pakan ayam broiler. Tetapi, 

onggok memiliki serat kasar yang tinggi dan protein kasar yang rendah sehingga 

penggunaan onggok dalam ransum perlu dibatasi.  

Fermentasi menggunakan mikroorganisme tertentu dapat menurunkan 

serat kasar dan meningkatkan protein kasar pada onggok (Sugiharto dkk., 2015). 
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Penelitian terdahulu oleh Sugiharto dkk. (2015) menyebutkan bahwa fermentasi 

onggok menggunakan Acremonium charticola (AC) mampu menurunkan kadar 

serat kasar dan juga dapat meningkatkan kandungan protein kasarnya. 

Acremonium charticola merupakan kapang berfilamen yang diisolasi dari gathot 

(Yudiarti dan Sugiharto, 2016). Sugiharto dkk. (2015) menyatakan bahwa AC  

memiliki kemampuan sebagai probiotik, sehingga fermentasi onggok selain dapat 

memperbaiki kandungan nutrisi onggok juga diharapkan AC dapat berfungsi 

sebagai probiotik. Proses fermentasi onggok dengan menggunakan AC 

diharapkan dapat menjadikan onggok sebagai pakan fungsional yang dapat 

berdampak positif terhadap kesehatan dan perkembangan ayam broiler.  

Selain dapat memperbaiki keseimbangan mikroorganisme dalam saluran 

pencernaan, probiotik secara umum diketahui dapat berpengaruh positif terhadap 

perkembangan organ limfoid dan organ pencernaan ayam (Alkhalf dkk., 2010; 

FAO, 2016). Probiotik dapat pula menghasilkan asam organik yang dapat 

menghambat/ membunuh pertumbuhan mikroba patogen (Santoso dkk., 2013). 

Antibiotik telah lama digunakan sebagai pemacu pertumbuhan (termasuk 

organ organ internal) ayam broiler. Namun, antibiotik saat ini menimbulkan 

perdebatan terkait dengan fenomena antibiotik resistan pada unggas dan manusia 

sebagai konsumen. Dengan demikian, selain dapat menggantikan jagung, 

penggunaan onggok fermentasi juga diharapkan dapat menggantikan peran 

antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan pada ayam broiler. 

Tujuan penilitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penambahan 

onggok yang difermentasi dengan Acremonium charticola terhadap persentase 
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organ limfoid dan usus halus. Manfaat yang dapat diperoleh yaitu penelitian ini 

dapat memberikan informasi tentang onggok fermentasi yang dapat digunakan 

sebagai pakan dan pengaruhnya terhadap persentase organ limfoid dan usus halus 

ayam broiler. Hipotesis dari penelitian ini yaitu pemberian onggok fermentasi 

Acrenomium charticola dalam ransum tidak berakibat negatif terhadap persentase 

bobot organ limfoid dan dapat meningkatkan persentase bobot usus halus pada 

ayam broiler. 

  


