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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki beragam jenis ayam lokal atau ayam kampung yang 

biasa disebut ayam buras. Ayam kampung sudah dikenal oleh masyarakat sejak 

puluhan tahun yang lalu. Permintaan masyarakat terhadap daging ayam kampung 

cukup tinggi. Namun penyediaan dalam daging ayam kampung ke konsumen 

masih kurang, dikarenakan pertumbuhann ayam kampung cukup lambat dan 

membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan ayam broiler yang 

lebih efisien untuk menghasilkan daging. Pertumbuhan ayam kampung yang 

lambat dipengaruhi oleh cara pemeliharaan yang masih tradisional dan 

ketersediaan jenis pakan untuk ayam kampung yang belum ada, mengakibatkan 

capaian bobot badan ayam kampung yang masih tergolong rendah.  

 Pakan khusus untuk ayam kampung yang belum tersedia di pasaran 

sehingga para peternak ayam kampung harus menggunakan pakan pabrik yang 

bukan diperuntukkan ayam kampung. Pakan pabrik yang biasa digunakan untuk 

ayam broiler tentunya terdapat  kandungan zat-zat kimia yang dapat memicu 

pertumbuhan lebih cepat dan produksi yang meningkat pada ayam. Rukmana 

(2003) menambahkan kekhawatiran masyarakat akan adanya residu antibiotik 

atau bahan kimia dalam tubuh ayam broiler mengakibatkan konsumen lebih 

memilih mengkonsumsi ayam kampung. Zat-zat kimia pada pakan dapat  

meningkatkan residu pada ayam dan berbahaya bagi manusia dan ternak tersebut 

jika daging ayam kampung dikonsumsi secara terus menerus.  
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 Penanggulangan dalam meminimalisir akibat negatif pakan pabrik yaitu, 

dengan mengganti pakan pabrik menjadi pakan organik. Pakan organik 

merupakan solusi dalam hal pengefisensian biaya dan meminimalisisr residu. 

Pemberian pakan organik mampu memberikan daging yang aman dan sehat bagi 

konsumen. Manfaat dari pakan organik ini ialah nafsu makan meningkat, 

metabolisme tubuh yang baik, dan kesehatan ayam kampung menjadi lebih baik. 

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas zat nutrisi dalam pakan organik bisa 

ditempuh melalui fermentasi.  

Fermentasi merupakan salah satu teknologi makanan secara biologis yang 

melibatkan aktivitas mikroorganisme guna memperbaiki nutrisi bahan berkualitas 

rendah. Bahan pakan yang difermentasi biasanya dapat disimpan dengan jangka 

waktu yang lama. Pakan yang difermentasi dapat meningkatkan kualitas 

kandungan nutrisi, karena adanya proses perubahan kimiawi senyawa-senyawa 

organik (karbohidrat, lemak, protein, serat kasar dan bahan organik lain) baik 

dalam keadaan aerob maupun anaerob, melalui kerja enzim yang dihasilkan 

mikroba. Menurut Sukaryana (2011) bahwa proses fermentasi dapat 

meminimalkan pengaruh antinutrisi dan meningkatkan kecernaan bahan pakan 

dengan kandungan serat kasar tinggi pada pakan ternak.  

Tingkat kecernaan yang tinggi pada pakan organik fermentasi akan 

meningkatkan konsumsi pakan, yang selanjutnya akan diikuti dengan 

pertambahan bobot badan harian (PBBH) dan bobot badan akhir ayam kampung 

yang meningkat. Dampak yang ditimbulkan dengan peningkatan PBBH dan bobot 
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badan akhir melalui pakan fermentasi  merupakan peluang yang cukup bagus 

untuk memperbaiki kualitas pakan ayam kampung.  

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang 

pengaruh pemberian pakan organik fermentasi terhadap PBBH dan bobot badan 

akhir ayam kampung umur 1 sampai dengan umur 42 hari untuk meningkatkan 

produktifitas tanpa pengaruh zat kimia yang dapat membahayakan konsumen. 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini :  

1. Apakah pemberian pakan organik fermentasi berpengaruh terhadap  PBBH  

ayam kampung umur 1 sampai dengan umur 42 hari ? 

2. Apakah pemberian pakan organik fermentasi berpengaruh terhadap  bobot 

badan akhir  ayam kampung umur 1 sampai dengan umur 42 hari ? 

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini : 

1. Mengetahui pengaruh pakan organik fermentasi terhadap PBBH  ayam 

kampung umur 1 sampai dengan umur 42 hari. 

2. Mengetahui pengaruh pakan organik fermentasi terhadap bobot badan 

akhir  ayam kampung umur 42 hari. 

1.4 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini :  

1. Secara teoritis berguna bagi akademisi, peneliti dan mahasiswa untuk 

pengetahuan dalam bidang peternakan khususnya tentang pakan 

organik fermentasi. 
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2. Secara praktisi berguna bagi peternak bahwa pakan organik 

fermentasi dapat dijadikan sebagai pakan alternatif pengganti pakan 

pabrik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


