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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1     Latar Belakang  

Salah satu komponen dari usaha peternakan dan sangat penting adalah 

pakan, karena hampir 70 persen biaya produksi dikeluarkan untuk pakan. 

Terdapat dua macam pakan yaitu pakan buatan pabrik dan pakan buatan sendiri. 

Salah satu jenis pakan buatan sendiri adalah pakan organik yang biasanya 

diproduksi untuk ternak unggas. 

 Pakan pabrik merupakan pakan untuk konsumsi ternak yang dalam 

pembuatannya telah mengalami proses pabrikasi sehingga pakan yang dihasilkan 

memiliki beberapa keunggulan diantaranya mudah untuk diaplikasikan. 

Pengaplikasian akan mudah dilakukan karena peternak tidak harus menambahkan 

bahan-bahan lain. Selanjutnya pakan pabrik selalu tersedia di pasaran. 

Ketersediaan pakan pabrik sangat membantu dalam usaha peternakan karena 

pakan akan selalu tersedia tidak terpengaruh oleh kondisi alam dan musim. Efek 

pertumbuhan yang dihasilkan oleh pakan sangat cepat, hal ini dapat dilihat dari 

produksi yang dihasilkan ternak ayam broiler dalam kurun waktu tertentu sudah  

menghasilkan pertumbuhan sangat bagus.  

 Namun dengan tingkat pertumbuhan yang relatif cepat dan lama 

pemeliharaan yang relatif singkat dapat menjadi salah satu permasalahan. 

Permasalahannya adalah terdapat senyawa kimia berbahaya ( Growth Promotor, 

dan lain – lain) yang diberikan oleh pabrik terhadap pakan ternak, hal ini akan 
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sangat merugikan apabila terjadi secara terus menerus dan ini merupakan 

kelemahan dari pakan pabrik.  

Berbeda dengan pakan organik, merupakan pakan yang diberikan untuk 

ternak di dalam prosesnya tanpa dilakukan penambahan senyawa kimia dan bahan 

pakan yang digunakan seminimal mungkin menghindari residu kimia sehingga 

pakan yang dihasilkan aman dikonsumsi ternak. Kendala yang dihadapi oleh 

bahan pakan organik sebelum terfermentasi adalah rendahnya kandungan nutrisi 

dan sulitnya kandungan nutrisi tercerna contohnya yang terdapat pada bahan 

pakan bekatul dan jagung. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan 

fermentasi yang berfungsi untuk meningkatkan nilai nutrisi bahan pakan dan 

memecah senyawa kompleks yang terdapat dalam bahan pakan menjadi lebih 

sederhana. Fermentasi yang biasa dilakukan adalah dengan menggunakan ragi 

tape, yang di dalamnya terdapat agen mikrobiologi yaitu Saccharomyces  

cereviceae.  

 Pemberian pakan organik fermentasi diharapkan berdampak positif 

terhadap produksi ternak. Dampak yang dapat terjadi adalah meningkatnya 

kandungan nutrisi pada ternak. Dan akan memberikan keuntungan secara 

ekonomis karena terjadi peningkatan nilai nutrisi bahan pakan dengan harga sama 

yang nantinya akan berdampak terhadap peningkatan nilai IOFC (Income Over 

Feed Cost). 

 Selain itu  akibat pemecahan senyawa kompleks menjadi sederhana akan 

memudahkan penyerapan nutrisi yang berdampak pada meningkatnya efisiensi 

pakan. Terdapat beberapa keunggulan dari pakan ini yaitu bahan-bahan pakan 
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yang digunakan memanfaatkan potensi lokal sehingga ketersediaan akan bahan 

pakan dapat terpenuhi dan harga jual pakan organik mampu bersaing dengan 

pakan pabrik. Hal ini akan menguntungkan bagi peternak, salah satunya adalah 

peternak ayam kampung.  

Ayam kampung adalah ayam asli Indonesia yang biasanya dipelihara 

secara ekstensif. Ayam ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan ayam 

broiler diantaranya memiliki tekstur daging yang lebih bagus. Bentuk dari 

keunggulan daging ayam kampung adalah dagingnya yang tidak lembek 

dibandingkan dengan daging ayam broiler. Perbedaan tekstur daging dipengaruhi 

oleh jaringan ikat dan jaringan lemak yang terdapat dalam daging. Selain itu 

keunggulan lain dari ayam kampung adalah dalam pemeliharaannya tidak 

diperlukan adaptasi. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan terdapat 

beberapa inovasi dalam berbagai bidang, termasuk bidang peternakan, yaitu dalam 

sistem pemeliharaan ayam kampung secara ekstensif diubah menjadi secara 

intensif, dengan demikian secara langsung pakan yang dikonsumsi ayam akan 

disediakan oleh peternak.  

Berdasarkan permasalahan pakan ternak unggas di atas, maka penelitian 

tentang efek penggunaan pakan organik fermentasi terhadap efisiensi pakan dan 

IOFC (Income Over Feed Cost) pada ayam kampung umur 1 sampai dengan 42 

hari perlu dilakukan.  
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1.2     Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  

1. Apakah pemberian pakan  organik fermentasi memiliki efek nyata  terhadap 

efisiensi pakan pada ayam kampung umur 1 – 42 hari ? 

2. Apakah pemberian pakan organik fermentasi memiliki efek nyata  IOFC 

terhadap (Income Over Feed Cost)  ayam kampung umur 1 – 42 hari ? 

1.3     Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Mengetahui efek penggunaan pakan organik fermentasi terhadap efisiensi 

pakan ayam kampung umur 1 sampai dengan 42 hari. 

2. Mengetahui efek penggunaan pakan organik fermentasi terhadap IOFC 

(Income Over Feed Cost) pada ayam kampung umur 1 sampai dengan 42 

hari. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diharapkan dari kegiatan penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis berguna bagi ilmuwan untuk pengetahuan dalam bidang 

peternakan khususnya tentang pakan organik fermentasi.  

2. Secara praktis berguna bagi peternak untuk dijadikan sebagai pakan alternatif 

untuk usaha peternakan ayam kampung yang nantinya mampu meningkatkan 

efisiensi usaha dan keuntungan. 

 

 


