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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan pakan tambahan (feed supplement) buatan pabrik pada saat ini

menjadi sorotan publik khususnya tentang keamanan pangan dan dampak negatif

terhadap kesehatan ternak dan manusia yang mengkonsumsi daging ayam.

Bermunculnya produk-produk pakan tambahan buatan pabrik dengan berbagai jenis,

pada umumnya mengandung zat kimia berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit,

terutama kanker pada manusia. Pakan tambahan juga berdampak pada kelainan

genetik pada ayam dan ke manusia secara tidak langsung, yaitu melalui produk ayam

yang dikonsumsi. Untuk mencegah hal tersebut diperlukan adanya alternatif

penggunaan pakan tambahan alami dalam bahan pakan yang aman dan tidak

menimbulkan efek negatif pada ayam serta meningkatkan daya cerna pakan dan

pertumbuhan ayam ras pedaging.

Penggunaan pakan tambahan alternatif yang berasal dari isi rumen sapi. Isi

rumen sapi adalah hasil fermentasi bahan pakan yang belum sempat dicerna lanjut

dan belum diserap, sehingga bahan tersebut telah mengalami fermentasi oleh

mikroba. Kondisi bahan pakan yang demikain akan lebih mudah dicerna, sehingga

pakan tambahan dengan bahan dasar isi rumen diharapkan dapat membantu

meningkatkan konsumsi, pencernaan nutrisi dan meningkatkan metabolisme. Pakan

tambahan ekstrak isi rumen sapi dapat dijadikan alternatif untuk meningkatan bobot

badan ayam ras pedaging. Pakan tambahan yang dibuat dari cairan rumen sapi
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ditambah bahan lain seperti tepung beras atau tepung tapioka. Tujuan penambahan

tepung tersebut untuk menambah volume pakan tambahan agar cairan rumen dapat

meresap kedalam tepung sehingga ekstrak isi rumen lebih cepat kering dan

memudahkan pemberian dalam bahan pakan. Setelah itu pakan tambahan ini

dikeringkan dan dijadikan bubuk, agar pada proses pencampuran dapat merata

keseluruh bahan pakan.

Keunggulan dari ekstrak isi rumen sapi adalah banyak mengandung

mikroorganisme yang menguntungkan ayam ras pedaging. Mikroorganisme tersebut

antara lain adalah bakteri selulolitik seperti Bacteriodes succinogenes, Ruminicoccus

flavefaciens, Ruminicoccus albus dan Cillobacterium cellulosolvens. Bakteri

hemiselulolitik juga terdapat dalam rumen antara lain Butyrivibrio fibriosolven dan

Bacteriodes ruminicola. Acid Utilizer Bacteria atau bakteri pemakai asam antara lain

Peptostreptococcus bacterium, Propioni bacterium dan Selemonas lactilytica.

Bakteri Amilolitik terdiri dari Bacteriodes amylophilus, Butyrivibrio fibrisolvens,

Bacteroides ruminicola dan Streptococcus bovis. Bakteri Proteolitik terdiri dari

Bacteroides amylophilus, Clostridium sporogenes dan Bacillus licheniformis. Bakteri

Methanogenik antara lain Methanobacterium ruminantium dan Methanobacterium

formicium. Bakteri Lipolitik terdiri dari Anaerovibrio lipolytica dan Selemonas

ruminantium var. Lactilytica. Disamping bakteri, di rumen juga terdapat protozoa

dari Ordo Prostomatida, Ordo Trichostomatida dan Ordo Entodiniomorphida

(Widodo, 2015).

Mekanisme kerja mikroorganisme tersebut umumnya adalah mendegradasi

pakan agar lebih mudah untuk dicerna. Disamping itu apabila sudah masuk dalam
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saluran pencernaan akan membantu mencerna pakan sehingga lebih mudah diserap.

Akibatnya akan banyak nutrisi pakan yang dapat dimetabolisme oleh tubuh ayam dan

menjadi komponen atau jaringan daging. Hasil akhirnya adalah peningkatan bobot

badan ayam, efisiensi pakan dan IOFC yang baik.

Hal ini sependapat oleh Rasyaf (2001) ayam ras pedaging yang paling penting

adalah ayam pedaging mampu mengubah ransum yang dimakan yang menjadi daging

seefisien mungkin. Siregar (2002) menambahkan hal lain IOFC didapatkan dari

selisih pendapatan usaha peternakan dengan biaya pakan. Pendapatan merupakan

perkalian antara hasil produksi peternakan dengan harga jual ayam. Biaya pakan

didapatkan dari jumlah pakan yang dihabiskan dikali dengan harga pakan. Nilai yang

diperoleh dibandingkan antara pendapatan dengan biaya pakan.

Selama ini belum ada penelitin yang secara khusus meneliti tentang ekstrak isi

rumen sapi untuk pakan tambahan ayam ras pedaging. Oleh sebab itu perlu dilakukan

penelitian tentang pengaruh ekstrak isi rumen sapi sebagai pakan tambahan terhadap

peningkatan efisiensi pakan dan IOFC pada pemeliharaan ayam ras pedaging.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Apakah pengukusan jagung, bekatul dan penambahan pakan tambahan ekstrak

isi rumen sapi dalam pakan berpengaruh terhadap efisiensi pakan dan IOFC ayam ras

pedaging.
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1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan ekstrak isi

rumen sapi dalam pakan terhadap efisiensi pakan dan IOFC ayam ras pedaging.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tentang

pengaruh penambahan isi rumen terhadap efisiensi pakan dan IOFC ayam ras

pedaging. Memberikan alternatif pakan tambahan alami dan memanfaatkan limbah

dari rumah pemotongan hewan (RPH) berupa isi rumen untuk dijadikan pakan

tambahan alami.


