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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

Ayam petelur merupakan salah satu komoditas ternak yang memiliki potensi 

yang besar untuk dikembangkan karena dapat menghasilkan produk yang bergizi 

tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat. Protein 

hewani sangat bermanfaat bagi tubuh manusia untuk pertumbuhan, hal ini 

mendorong peternak ayam petelur untuk meningkatkan produksi telur supaya dapat 

memenuhi permintaan konsumen. Pakan merupakan faktor yang sangat penting 

dalam produksi telur selain bibit dan manajemen. Biaya pakan memiliki bagian 

yang besar dalam biaya produksi yaitu sekitar 70% dari total biaya produksi pada 

saat pemelihararaan ayam petelur (Mangisah et al., 2004).  

Sebagian besar pakan ayam petelur menggunakan jagung untuk formulasi 

ransum. Jagung merupakan bahan pakan yang mengandung pro-vitamin A yang 

dapat meningkatkan kualitas telur dan merupakan bahan pakan sumber energi. 

Produksi jagung di Indonesia yang rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan 

peternakan ayam petelur sehingga harus impor dari negara lain. Hal ini 

menyebabkan harga jagung yang naik dan ketersediaan yang tidak menentu 

menjadi faktor penghambat dalam usaha peternakan ayam petelur. Upaya untuk 

menekan biaya produksi dilakukan dengan substitusi jagung menggunakan bahan 

pakan lokal murah dan memiliki kandungan nutrisi yang hampir sama dengan 

jagung, salah satunya adalah biji durian. Biji durian memiliki presentase sebesar 5-

15% dari buah durian. Biji durian biasanya dibuang sebagai limbah pertanian yang 
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dapat dimanfaatkan sebagai pakan. Menurut hasil analisis proksimat, biji durian 

memiliki kandungan energi metabolis dan protein sebesar 2780 kkal/kg dan 7,79% 

sedangkan pada jagung sebesar 3197,68 kkal/kg dan 7,36% (Lampiran 12). 

Kandungan nutrisi pada biji durian yang hampir sama dengan jagung, 

memungkinkan untuk dijadikan sebagai bahan substitusi jagung pada ransum ayam 

petelur. Biji durian yang mentah mengandung asam lemak siklopropena dan oksalat 

yang bersifat racun yang dapat menurunkan konsumsi ransum dan produktivitas. 

Disamping itu, asam oksalat dapat mengendapkan kalsium di dalam tubuh yang 

dapat menyebabkan penyerapan kalsium menjadi rendah, sehingga menurunkan 

massa protein telur. Racun tersebut dapat diturunkan kadarnya dengan cara 

perebusan dan pengeringan biji durian (Hasnawati et al., 2016). Biji durian juga 

memiliki polisakarida (gum) yang memiliki daya ikat air yang tinggi, sehingga 

dapat digunakan sebagai sumber potensial serat sehingga dapat mengganggu dalam 

proses penyerapan nutrient pada unggas  

Proses perebusan/pemanasan pada bahan pakan bertujuan untuk menurunkan 

senyawa antinutrisi, proses penjemuran bertujuan untuk menurunkan kadar air 

bahan pakan sedangkan proses penepungan bertujuan agar mudah dicerna dan 

meningkatkan konsumsi pakan ternak (Sundari et al., 2015 dan Abun et al., 2007). 

Pemanfaatan tepung biji durian yang diolah dengan perebusan, penjemuran dan 

penepungan digunakan sebagai pengganti jagung diharapkan dapat menurunkan 

kandungan anti nutrisi serta meningkatkan kecernaan protein dan massa protein 

telur pada ayam petelur. Penelitian Hasnawati et al. (2016), penggunaan tepung biji 

durian yang diolah dengan cara perebusan, pengeringan dan penepungan pada taraf 
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5%, dapat meningkatkan konsumsi dan pertambahan bobot badan serta 

menurunkan konversi ransum pada itik lokal jantan. Menurut hasil penelitian 

Saputra dan Rita (2016), suplementasi tepung biji durian 2,5% pada ransum burung 

puyuh dapat meningkatkan produksi telur dan efisiensi ransum.  

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji pengaruh pemberian tepung biji 

durian sebagai bahan substitusi jagung pada ransum ayam petelur terhadap 

kecernaan protein, retensi nitrogen dan massa protein telur. Manfaat dari penelitian 

ini adalah memberi informasi pemanfaatan biji durian yang optimal sebagai bahan 

pakan ayam petelur pengganti jagung. Hipotesis dari penelitian yaitu penambahan 

biji durian pada ransum ayam petelur sebagai bahan substitusi jagung diharapkan 

dapat meningkatkan kecernaan protein, retensi nitrogen dan massa protein telur.  

 

 

 

 

 

 

 

 
  


