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BAB I 

PENDAHULUAN 

Ayam broiler merupakan salah satu sumber protein hewani yang murah 

dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya seperti daging sapi ataupun 

daging kambing. Data BPS Tahun 2016 menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi 

daging ayam dalam seminggu sebesar 0,111 kg per kapita, sedangkan pada tahun 

2017 meningkat menjadi 0,124 kg per kapita. Peningkatan permintaan daging 

ayam akan diikuti dengan meningkatnya kebutuhan pakan. Biaya yang 

dikeluarkan untuk pakan ayam cukup besar yakni 70% dari total biaya 

pemeliharaan. Jagung merupakan bahan pakan utama ayam broiler namun 

penggunaan jagung menjadi bahan pakan bersaing dengan kebutuhan manusia. 

Selain itu mayoritas jagung masih diimpor sehingga harganya relatif tidak stabil 

dan cenderung tinggi. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan upaya untuk 

mengurangi jagung dalam ransum dengan sumber energi lain sehingga dapat 

menekan biaya pakan yang dikeluarkan.  

Sumber energi alternatif yang dapat digunakan untuk menggantikan jagung 

antara lain adalah onggok. Onggok adalah hasil samping dari industri pembuatan 

tepung tapioka yang berbentuk padat dan memiliki harga yang relatif murah, tidak 

bersaing dengan manusia serta memiliki kandungan energi yang tinggi, namun 

mempunyai kandungan serat kasar yang tinggi yaitu sebesar 25,6% (Sugiharto et 

al., 2016). Kandungan serat kasar yang tinggi akan mengakibatkan kecernaan 

onggok rendah mengingat ayam hampir tidak dapat mencernanya, sehingga perlu 
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dilakukan upaya untuk menurunkan serat kasarnya dan meningkatkan kandungan 

nutrien yang lain salah satunya adalah dengan cara fermentasi.  

Fermentasi adalah proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa 

sederhana yang dibantu dengan mikroorganisme (Bachruddin, 2014). Ada dua 

jenis fermentasi yaitu single stage fermentation dan double stage fermentation. 

Penelitian mengenai fermentasi onggok dengan metode double stage fermentation 

belum pernah dilakukan sehingga penelitian ini dilakukan fermentasi onggok 

dengan double stage fermentation dengan menggunakan fungi C. crassa dan B. 

subtilis. Chrysonilia crassa dipilih karena C. crassa merupakan keluarga kapang 

yang memiliki kemampuan untuk menurunkan kadar serat kasar karena memiliki 

enzim selulase yang mampu memecah serat kasar (Khotimah et al., 2017). Disisi 

lain bakteri B. subtilis digunakan karena mampu menghasilkan enzim protease 

yang dapat membantu proses pencernaan protein lebih awal sehingga membuat 

asam amino lebih cepat diserap serta memiliki potensi sebagai probiotik, aktivitas 

enzim protease yang dapat dihasilkan mencapai 87,35 U/ml (Soeka dan Sulistiani, 

2014).  

Penelitian terdahulu mengenai pakan fermentasi menunjukkan bahwa 

pemberian pakan dengan menggunakan onggok yang difermentasi dengan 

menggunakan Acremonium charticola tidak berdampak negatif terhadap bobot 

relatif organ pencernaan (Sugiharto et al., 2017). Chrysonilia crassa dan B. 

subtilis yang digunakan untuk proses fermentasi memiliki efek fungsional lainnya 

yaitu dapat menjadi probiotik dalam pakan dan tidak memberikan dampak negatif 

terhadap bobot relatif organ pencernaan ayam broiler (Sugiharto et al., 2018).  
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Penelitian onggok yang difermentasi dengan C. crassa dan B. subtilis tidak 

memberikan dampak negatif terhadap bobot relatif organ pencernaan. Oleh karena 

itu penggunaan onggok fermentasi selain dapat mengurangi jagung dalam ransum 

untuk menurunkan biaya pakan juga tidak memberikan dampak negatif terhadap 

bobot relatif organ pencernaan ayam broiler. 

Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi bobot relatif organ pencernaan 

ayam broiler yang diberi pakan onggok fermentasi dengan C. crassa dan B. 

subtilis sebagai pengganti jagung. Manfaat penelitian ini adalah memberikan 

informasi tentang pengaruh pakan onggok fermentasi dengan C. crassa dan B. 

subtilis terhadap bobot relatif organ pencernaan. Hipotesis penelitian ini adalah 

onggok yang difermentasi dengan C. crassa dan B. subtilis dapat menggantikan 

jagung dan mempertahankan bobot relatif organ pencernaan ayam broiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


