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1.1 Latar Belakang 

Gallus gallus domesticus Linn. atau dikenal dengan sebutan ayam 

kampung merupakan jenis ayam lokal Indonesia yang keberadaannya dekat 

dengan masyarakat dan dikenal sebagai penghasil sumber protein hewani. Sumber 

protein berasal dari daging dan telur yang dihasilkan (Yaman, 2013). Gallus 

gallus domesticus Linn. memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan 

ayam jenis lainnya. Keunggulan tersebut terletak pada ketahanan terhadap 

serangan penyakit, lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar, tidak 

mudah stress, dan tidak membutuhkan perlakuan khusus saat pemeliharaan 

(Masruhah, 2008).  

Gallus gallus domesticus Linn. selain memiliki keunggulan, ternyata juga 

memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut terletak pada produktivitas yang lebih 

rendah dibandingkan dengan ayam jenis lainnya, sehingga tampilan performa 

produksi yang dihasilkan juga rendah (Rasyaf, 2006). Performa digunakan untuk 

mengetahui keberhasilan pemeliharaan unggas dan memberikan gambaran 

produktivitas unggas selama periode tertentu (Manurung, 2011). Produktivitas 

Gallus gallus domesticus Linn. menjadi rendah diantaranya dipengaruhi oleh 

pakan (Santi, 2017).  
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Pakan yang mengandung protein tinggi merupakan pakan impor yang 

harganya mahal dan tidak stabil, sehingga kurang menguntungkan peternak dalam 

peneliharaan Gallus gallus domesticus Linn. (Amin, NA, & Herrialfian, 2017). 

Inovasi pakan dapat dilakukan dengan menggunakan pakan alternatif dalam 

ransum Gallus gallus domesticus Linn. dengan memanfaatkan pakan 

konvensional yang mudah didapat, harganya murah, dan kandungan gizinya 

tinggi. Pakan tersebut terdiri dari daun Moringa oleifera Lam., Azolla pinnata R. 

Br., dan Tithonia diversifolia (Hemsley) A. Gray.  

Moringa oleifera Lam. merupakan jenis tumbuhan Leguminosa yang kaya 

dengan nutrisi sehingga mendapat julukan sebagai “Mother’s Best Friendly and 

Miracle Tree”. Bagian daunnya selain dimanfaatkan sebagai sayur, ternyata dapat 

digunakan sebagai obat untuk beberapa penyakit (Aminah, Ramdhan, & 

Muflihani, 2015). Kandungan nutrisi daun Moringa oleifera Lam. kering terdiri 

dari kadar air 4%; protein 28,44%; lemak 2,74%; karbohidrat 57,01%; serat kasar 

21,5%, kalsium 1600-2200 mg; dan energi 3073 Kkal/kg (Krisnadi, 2015). Hasil 

penelitian sebelumnya oleh (Daryatmo & Hakim, 2017), ransum yang 

ditambahkan daun Moringa oleifera Lam. 3% menunjukkan performa itik pitalah 

terbaik. Selain Moringa oleifera Lam., daun Azolla pinnata R. Br. juga dapat 

digunakan sebagai pakan alternatif untuk ternak unggas. 

Azolla pinnata R. Br. merupakan tumbuhan air yang dapat ditemukan di 

perairan persawahan. Peternak banyak menggunakan daun Azolla pinnata R. Br. 

untuk pakan ikan dan pupuk. Komposisi kimia daun Azolla pinnata R. Br. antara 
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lain protein 26%; lemak 7,5%; serat kasar 13%; kalsium 0,1-1%; phosphor 0,5-

0,9%; dan energi metabolisme 1950 kkal/kg (Mishra, Roy, Bhattacharyya, Kumar, 

Kushwaha, & Vaswani, 2016). Hasil penelitian sebelumnya oleh Paudel, Dhakal, 

Timsina, & Dahal (2015) penggunaan Azolla pinnata R. Br.pada tingkat 10% 

memberikan tampilan performa ayam broiler terbaik. Azolla pinnata R. Br. 

memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dan hampir sama dengan Tithonia 

diversifolia (Hemsley) A. Gray. 

Tithonia diversifolia (Hemsley) A. Gray merupakan tumbuhan semak atau 

perdu yang tumbuh liar di tebing, tepi sungai, maupun selokan. Tithonia 

diversifolia (Hemsley) A. Gray telah banyak dimanfaatkan untuk pakan ternak 

ruminansia, sedangkan pada ternak unggas belum banyak peternak yang 

memanfaatkannya (Montesqrit, Ananta, & Mimi, 2015). Daun Tithonia 

diversifolia (Hemsley) A. Gray kering mengandung protein 25,9%; lemak kasar 

5,6%; serat kasar 14,5%, dan energi metabolis 2642 kkal/kg (Firsoni, Puspitasari, 

& Andeni, 2011). Hasil penelitian sebelumnya oleh Buragohain & Kalita (2015) 

penggunaan daun Tithonia diversifolia (Hemsley) A. Gray pada tingkat 4% 

memberikan tampilan performa ayam broiler terbaik. 

Daun Moringa oleifera Lam., Azolla pinnata R. Br., dan Tithonia 

diversifolia (Hemsley) A. Gray mengandung protein tinggi namun daya cerna 

proteinnya masih rendah, karena komponen proteinnya terikat oleh serat (Pertiwi 

2017). Kandungan serat kasar yang tinggi dalam pakan dapat mempengaruhi 

kecernaan nutrien, karena unggas tidak memiliki enzim selulosa sehingga 
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membutuhkan bantuan mikroorganisme untuk memecah serat kasar. 

Mikroorganisme yang dapat memecah serat kasar dapat diberikan dengan 

melakukan fermentasi menggunakan larutan EM4 (Hidayat, Amriana, Kiramang, 

& Astati, 2018). 

EM4 (Effective Microorganism-4) merupakan larutan yang mengandung 

mikroorganisme yang dapat menghasilkan enzim selulosa. Enzim selulosa ini 

berfungsi untuk melonggarkan ikatan ligno-selulosa dan ligno-hemiselulosa, 

sehingga protein yang terikat pada lignin akan terlepas (Sari, Sandi, & Sembiring, 

2014). Penggunaan larutan EM4 untuk fermentasi pakan selain dapat 

meningkatkan daya cerna protein juga dapat mempercepat proses fermentasi 

bahan organik, mengurangi senyawa anti nutrisi, menambah rasa dan aroma, serta 

mengurangi bau kotoran (Hidayat et al., 2018).  

Hasil penelitian sebelumnya oleh Manihuruk, Ismail, Rastina, Razali, 

Sabri, Zuhrawati, & Jalaluddin (2018) fermentasi tepung daun Moringa oleifera 

Lam. menggunakan EM4 selama 4 hari dapat meningkatan kandungan protein 

sebesar 0,39% serta menurunkan kandungan serat kasar sebesar 0,73%, serta pada 

konsentrasi 5% efektif dalam meningkatkan konsumsi ransum dan berat badan 

karkas ayam broiler, sedangkan nilai konversi ransum menurun. Menurut Raras, 

Muryani, & Sarengat (2017) fermentasi tepung daun Azolla microphylla 

menggunakan EM4 selama 7 hari dapat meningkatkan kandungan energi metabolis 

sebesar 67 kkal/kg dan lemak kasar sebesar 3,71%, serta pada konsentrasi 15% 

efektif dalam meningkatkan performa ayam kampung persilangan. Pertiwi (2017) 



5 
 

 
 

menyatakan penggunaan silase daun Tithonia diversifolia sebanyak 10% dapat 

mempertahankan konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, dan konversi 

ransum ayam broiler.  

Penelitian tentang perbedaan performa Gallus gallus domesticus Linn. 

yang diberikan pakan alternatif berupa daun Moringa oleifera Lam., Azolla 

pinnata R. Br., dan Tithonia diversifolia (Hemsley) A. Gray hasil fermentasi 

menggunakan EM4 selama 4 hari belum pernah diteliti. Oleh karena itu, perlu 

dilakukannya penelitian untuk mengetahui perbedaan pengaruh performa meliputi 

konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, dan konversi ransum Gallus gallus 

domesticus Linn. setelah pemberian jenis tumbuhan hasil fermentasi berbeda 

dengan konsentrasi yang berbeda pula. Berdasarkan penelitian sebelumnya, 

penelitian ini menggunakan konsentrasi hasil fermentasi sebesar 0%, 5%, 10% 

dan 15%.  

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian 

tentang “Pengaruh Penggunaan Beberapa Jenis Tumbuhan Hasil Fermentasi 

dalam Ransum terhadap Performa Ayam Kampung (Gallus gallus domesticus 

Linn.) yang Dimanfaatkan sebagai Sumber Belajar”. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai sumber belajar, karena hasilnya dapat 

digunakan sebagai referensi dalam pemberian pakan ternak unggas pedaging. 

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber belajar yang sesuai 

untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut. 

1. Adakah pengaruh jenis tumbuhan hasil fermentasi terhadap performa Gallus 

gallus domesticus Linn.? 

2. Adakah pengaruh konsentrasi tumbuhan hasil fermentasi terhadap performa 

Gallus gallus domesticus Linn.? 

3. Adakah pengaruh interaksi jenis tumbuhan hasil fermentasi dan konsentrasi 

tumbuhan hasil fermentasi terhadap performa Gallus gallus domesticus 

Linn.? 

4. Bagaimana kajian hasil penelitian pengaruh penggunaan beberapa jenis 

tumbuhan hasil fermentasi dalam ransum terhadap performa Gallus gallus 

domesticus Linn. dimanfaatkan sebagai sumber belajar? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

sebagai berikut. 

1. Mengetahui pengaruh jenis tumbuhan hasil fermentasi terhadap performa 

Gallus gallus domesticus Linn. 

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi tumbuhan hasil fermentasi terhadap 

performa Gallus gallus domesticus Linn. 
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3. Mengetahui pengaruh interaksi jenis tumbuhan hasil fermentasi dan 

konsentrasi tumbuhan hasil fermentasi terhadap performa Gallus gallus 

domesticus Linn. 

4. Mengetahui kajian hasil penelitian pengaruh penggunaan beberapa jenis 

tumbuhan hasil fermentasi dalam ransum terhadap performa Gallus gallus 

domesticus Linn. dimanfaatkan sebagai sumber belajar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

dan praktis, antara lain:  

1.4.1 Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan mengenai 

performa Gallus gallus domesticus Linn. yang diberikan pakan alternatif berupa 

daun hasil fermentasi Moringa oleifera Lam., Azolla pinnata R. Br., dan Tithonia 

diversifolia (Hemsley) A. Gray, sehingga dapat dijadikan landasan penelitian 

selanjutnya. 

1.4.2 Secara Praktis 

a. Bagi Sekolah: Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber 

belajar tentang menyusun ransum untuk ternak unggas. 

b. Bagi peneliti selanjutnya: Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber 

informasi atau referensi ilmiah untuk melakukan penelitian lebih lanjut tekait 

pakan fermentasi tumbuhan lainnya selain Moringa oleifera Lam., daun 
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Azolla pinnata R. Br., dan daun Tithonia diversifolia (Hemsley) A. Gray dan 

dapat diuji pada ternak unggas lainnya. 

c. Masyarakat: Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa daun Moringa 

oleifera Lam., daun Azolla pinnata R. Br., dan daun Tithonia diversifolia 

(Hemsley) A. Gray dapat dimanfaatkan sebagai pakan alternatif untuk Gallus 

gallus domesticus Linn. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup penelitian ini agar tidak terlampau luas dan 

kompleks, antara lain : 

1. Gallus gallus domesticus Linn. yang digunakan dalam penelitian berasal dari 

peternakan PT. Pancamurti Jalan Tlogomas gang 8 No.9, Kota Malang yang 

telah berumur 14 hari. 

2. Penelitian ini menggunakan jenis tumbuhan yang terdiri dariMoringa oleifera 

Lam., Azolla pinnata R. Br., dan Tithonia diversifolia (Hemsley) A. Gray 

yang diperoleh di kebun dan kolam milik petani di daerah Malang dan Batu. 

3. Ransum komersil seperti jagung, bungkil kedelai, tepung ikan dan lain-lain 

diperoleh dari poultry shop milik bapak Nardi di Ampeldento, Karangploso, 

Malang. 

4. Jenis tumbuhan hasil fermentasi yang digunakan berupa tepung. 

5. EM4 yang digunakan diproduksi oleh PT. Songgolangit Persada. 
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6. Parameter performa yang diamati meliputi konsumsi ransum (gram) dan 

pertambahan bobot badan (gram) diukur pada minggu ke-1, ke-2, ke-3, dan 

ke-4 setelah perlakuan. Konversi ransum dihitung setelah selesai penelitian. 

7. Penelitian dilakukan di peternakan ayam kampung milik Bapak Julisyanto, di 

Jalan Bunga Widuri nomor 4, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, 

Kota Malang. 

1.6 Definisi Istilah 

1. Performa merupakan jenis keragaman tampilan ternak secara menyeluruh. 

Performa unggas dapat diartikan kinerja suatu unggas dalam berproduksi 

(Manurung, 2011).  

2. Pakan merupakan setiap bahan yang dapat dimakan, disukai, dapat dicerna 

sebagian atau seluruhnya dan dapat diabsorpsi sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan nutrisi ternak (Rasyaf, 2006). 

3. Ransum adalah campuran beberapa pakan dengan perbandingan tertentu yang 

diberikan kepada ternak sehingga dapat memenuhi kebutuhan zat-zat makanan 

yang diperlukan bagi pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi (Rasyaf, 

2006). 

4. Fermentasi merupakanproses perubahan kimia dari senyawa kompleks 

menjadi sederhana dengan bantuan enzim yangdihasilkan mikroorganisme, 

baik secara aerob maupun anaerob (Winedar, Listyawati, & Sutarno, 2006). 
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5. Konsumsi ransum merupakan jumlah ransum yang dikonsumsi ternak

digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat nutrisi lain (Manurung,

2011).

6. Pertambahan bobot badan merupakan kenaikan bobot badan yang dicapai oleh

seekor ternak selama periode tertentu (Manurung, 2011).

7. Konversi ransum merupakan perbandingan antara jumlah ransum yang

dikonsumsi dengan pertumbuhan berat badan (Manurung, 2011).
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