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BAB I 

PENDAHULUAN 

Itik Tegal merupakan jenis itik lokal yang berasal dari Tegal Jawa Tengah. 

Itik Tegal dikenal sebagai itik tipe dwiguna yaitu penghasil telur dan daging. Itik 

Tegal jantan lebih dipilih sebagai penghasil daging oleh masyarakat karena harga 

bibit lebih murah, pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan itik betina 

dan dapat diberikan ransum dengan kandungan serat kasar yang tinggi, namun itik 

juga memiliki batas toleransi terhadap serat kasar yang dicerna. Kendala 

pemeliharaan itik Tegal diantaranya mahalnya harga bahan pakan penyusun 

ransum sehingga perlu adanya bahan pakan alternatif. Alternatif yang dapat 

dilakukan untuk menangani masalah tersebut adalah dengan mencari bahan pakan 

inkonvensional.  

Salah satu limbah industri pertanian yang berpotensi dijadikan bahan pakan 

yaitu limbah tauge (limbah tauge kacang hijau). Limbah tauge merupakan sisa 

produksi tauge terdiri dari kulit kacang hijau dan pecahan-pecahan tauge yang 

dibawa dalam pencucian akhir pembuatan tauge segar yang tidak memiliki nilai 

ekonomis. Limbah tauge yang berlimpah dan merupakan limbah industri yang 

memiliki kandungan nutrisi diantaranya kadar air 32,4%, protein kasar (PK) 

12,09%, serat kasar (SK) 50,89%, lemak kasar (LK) 1,18%, kalsium (Ca) 0,37%, 

fosfor (P) 0,33% dan kandungan energi metabolis sebanyak 2689 kkal/kg (Hasil 

Analisis Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan, 2016). Limbah tauge digunakan 

sebagai bahan pakan ternak dari kandungan nutrisi yang masih baik dan sebagai 
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sumber energi ternak. Limbah tauge dapat diberikan pada ternak unggas yang 

dapat mencerna serat kasar dengan baik salah satunya yaitu itik.  

Rata-rata peternak memberikan limbah tauge pada itik dalam keadaan segar 

karena limbah tersebut tidak dapat tahan lama serta memiliki serat kasar tinggi 

yang melebihi kemampuan itik untuk mencerna serat kasar. Serat kasar yang 

dicerna itik berkisar 5 – 10% (Denbow, 2000). Serat kasar limbah tauge yang 

tinggi dapat diturunkan dengan teknologi fermentasi. Fermentasi dapat dilakukan 

menggunakan berbagai starter salah satunya yaitu Trichoderma harzianum.  

Trichoderma harzianum merupakan salah satu kapang yang digunakan 

sebagai starter dalam fermentasi. Trichoderma harzianum merupakan kapang 

yang menghasilkan enzim eksoglukanase yang merupakan komponen dari enzim 

selulase. Trichoderma harzianum digunakan sebagai starter dalam proses 

fermentasi karena pertumbuhan dari kapang tersebut lebih cepat, dapat dilihat 

secara organoleptik serta menghasilkan enzim selulase yang membantu 

perombakan selulosa menjadi glukosa yang dapat meningkatkan nilai kecernaan 

pakan dan berpengaruh pada konsumsi, pertambahan bobot badan dan konversi 

ransum ternak. Salah satu keberhasilan proses fermentasi untuk memperbaiki 

kualitas dari bahan pakan dapat dilakukan dengan dengan uji biologis yaitu 

langsung diberikan ke ternak. Pengujian secara biologis ditujukan untuk 

mengevaluasi kandungan nutrisi bahan pakan yang mempengaruhi pertumbuhan 

ternak. 

Peningkatan kecernaan pakan diikuti meningkatnya konsumsi ransum yang 

diberikan. Peningkatan konsumsi ransum akan berpengaruh pada pertambahan 
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bobot badan ternak yang meningkat serta akan meningkatkan nilai efisiensi dari 

penggunaan ramsum. Peningkatan nilai efisiensi ransum akan menurunkan nilai 

konversi ransum yang akan memberikan keuntungan pada peternak karena ransum 

yang digunakan akan lebih sedikit untuk memperoleh performa itik yang baik.  

Tujuan penelitian adalah mengkaji pengaruh teknologi fermentasi limbah 

tauge dengan starter Trichoderma harzianum terhadap konsumsi, pertambahan 

bobot badan dan konversi ransum pada itik Tegal. Manfaat penelitian adalah 

untuk memberi informasi pengaruh dari fermentasi limbah tauge dengan starter 

Trichoderma harzianum terhadap konsumsi, pertambahan bobot badan dan 

konversi ransum dari itik Tegal. Hipotesis penelitian adalah teknologi fermentasi 

limbah tauge dengan starter Trichoderma harzianum dapat meningkatkan 

konsumsi, pertambahan bobot badan dan konversi ransum pada itik Tegal. 

  


