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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan sektor peternakan merupakan salah satu aspek penting 

dalam menunjang pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat. Permintaan 

akan produk peternakan semakin meningkat setiap tahun, akan tetapi prodak 

protein hewani yang dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan akan asupan 

protein hewani masyarakat bisa didapatkan dengan mengkonsumsi telur ayam 

karena harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan daging sapi ataupun 

daging kambing atau domba. 

Ayam Arab (bukan ras) sebagai hewan berdarah panas (homeoiterm), 

merupakan ternak yang sensitif terhadap perubahan cuaca termasuk suhu dan  

kelembaban. Apabila suhu dan kelembaban tidak sesuai maka ayam Arab 

memberi feedback negatif berupa penurunan produksi baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas telur, hal ini lah yang tidak di harapkan oleh para peternak 

ayam Arab. 

Pengaruh suhu lingkungan tinggi pada ayam lebih banyak diperhatikan 

karena ayam tidak mempunyai kelejar keringat jadi ayam lebih sensitif pada suhu 

lingkungan, ayam berusaha melepaskan panas yang ada dalam tubuh dengan cara 

menyeimbangkan produksi panas dalam tubuh dengan hilang panas, seperti ayam 

mengalami penting (terengah-engah), konsumsi air minum meningkat dengan 

tujuan bisa mendinginkan panas tubuh dari dalam. Terlalu banyak mengkonsumsi 

air akan menurukan konsumsi pakan sehingga terjadi defisiensi zat zat  pakan 

yang tidak diserap secara optimal, hal ini akan berdampak pada produksi telur 
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yang mengalami penurunan dikarenakan zat zat yang dibutuhkan untuk proses 

pembentukan telur tidak diperoleh secara optimal. 

Peningkatan produktivitas ayam juga dapat ditunjang dengan melalui 

pemberian pakan yang berkualitas. Pakan yang berkualitas membuat hargan relatif 

lebih mahal, sehingga diperlukan penambahan pakan suber nutrisi baru untuk 

menekan  biaya pakan dan memaksimalkan produksi. Salah satu solusi untuk 

meningkatkan dan menjaga produktivitas ayam adalah dengan menambah bahan 

pakan suber nutrisi untuk memaksimalkan pasokan nutrien sesuai dengan genetik, 

yaitu dengan menambahkan bahan pakan alternatif yang bisa menunjang 

produktivitas. 

Ampas kecap kedelai hitam adalah limbah industri dengan kandungan 

protein cukup tinggi, yaitu sebesar 20 sampai dengan 27 persen, tergantung pada 

pengolahan dan kualitas bahan baku, harga per kg ampas kecap kedelai hitam 

relatif murah, cocok diguanakan sebagai bahan baku alternatif saat harga bah baku 

pakan melambung tinggi seperti sekarang ini. Ampas kecap kedelai hitam 

memiliki komposisi zat kimia alami yang diperlukan oleh ayam petelur untuk 

melancarkan, menyeimbangkan metabolisme tubuh dan produksi telur diantaranya 

adalah isoflavon dan antioksidan (Suryaniningrum dan Azwar, 2011).  

Bahan Isoflavon adalah senyawa aditif yang potensial dalam 

meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi ayam petelur. Bioaktivitas 

fungsi biologis senyawa isoflavon mempunyai peranan terhadap dua hal penting 

yaitu sebagai antioksidan. Isoflavon mempunyai potensi sebagai antioksidan 
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didasarkan pada kemampuan mendonasikan hydrogen dalam menangkap radikal 

bebas (Vhen dkk. 2002). 

Isoflavon sebagai salah satu golongan flavonoid, senyawa bioaktif yang 

ada pada isoflavon mengandung gugus fenolik telah diketahui dan sudah di teliti 

oleh (Saija dkk. 1995). Senyawa bioaktif isoflavon mempunyai kemampuan 

sebagai antioksidan. Struktur meta 5,7 dihidroksil pada cincin A menunjukkan 

kemampuan isoflavon untuk berperan sebagai donor ion hidrogen sehingga 

terbentuk senyawa yang lebih stabil dan terbentuk radikal fenoksil yang kurang 

reaktif. 

Maka dari itu dengan pemilihan limbah ampas kecap yang mengandung 

isoflavon menjadi faktor utama bagi penelitian dalam mengambil judul Pengaruh 

pemberian Ampas Kecap Kaya Isoflavon Terhadap Konsumsi Pakan, Hen Day 

Produkction (HDP) dan Feed Convertion Ratio (FCR) untuk meningkatkan 

tingkat produktivitas ayam Arab.  

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang maka disusun rumusan masalah sebagai 

berikut :  

1. Apakah Isoflavon ampas kecap dapat mempengaruhi konsumsi pakan, 

HDP (Hen Day Production), dan FCR (Feed Convertion Ratio) pada 

ayam Arab? 

2. Pada level berapa kandungan Isoflavon ampas kecep dapat 

mempengaruhi konsumsi pakan, HDP (Hen Day Production), dan FCR 

(Feed Convertion Ratio) Ayam Arab? 
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1.3. Tujuan 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Isoflavon ampas kecap terhadap 

konsumsi pakan, HDP (Hen Day Production), dan FCR (Feed 

Convertion Ratio) pada ayam Arab. 

2. Untuk menemukan level terbaik pengunaan Isoflavon ampas kecap 

terhadap konsumsi pakan, HDP (Hen Day Production), dan FCR 

(Feed Convertion Ratio) pada ayam Arab. 

1.4.  Manfaat 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sabagai berikut : 

1. Menjadi sumber ilmu pengetahuan baru tentang pengunaan  isoflavon 

yang terkandung dalam apas kecap terkait dengan konsumsi pakan, 

HDP (Hen Day Production), dan FCR (Feed Convertion Ratio) pada 

ayam Arab  

2. Agar dapat di aplikasikan peternak ayam Arab dalam  membuat 

ransum pakan mengunakan ampas kecap kaya isoflavon untuk 

mempengaruhi konsumsi pakan, HDP (Hen Day Production), dan FCR 

(Feed Convertion Ratio). 

 


