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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ayam kampung (Gallus gallus) merupakan salah satu jenis ayam bukan 

ras (buras) dan merupakan salah satu jenis unggas lokal Indonesia. Populasi ayam 

kampung masih rendah dibandingkan dengan populasi ayam ras (broiler). 

Berdasarkan data statistik peternakan dan kesehatan hewan (2017) populasi ayam 

kampung di Jawa Timur pada tahun 2013-2017 yaitu 33 juta menjadi 37 juta ekor, 

jauh lebih rendah dibandingkan dengan populasi ayam ras (broiler) pada tahun 

2013-2017 yaitu 162 juta meningkat menjadi 203 juta ekor. Rendahnya populasi 

ayam kampung tersebut diakibatkan oleh pertumbuhan dan produktivitas yang 

rendah. Mahardika, Dewi, Sumadi dan Suasta (2013) menyebutkan produktivitas 

ayam kampung masih rendah dikarenakan pemeliharaan masih bersifat 

tradisional, dalam artian pemberian pakan belum mencukupi dan tidak mengacu 

pada kaidah ilmu nutrisi yaitu memperhitungkan kebutuhan zat nutrisi ayam untuk 

berbagai tingkat produksi. 

Pertumbuhan ayam kampung dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah 

satu faktor terpenting adalah faktor nutrisi yang diperoleh dari pakan. Menurut 

Munira, Nafiu dan Tasse  (2016) pertumbuhan ayam yang cepat dengan 

produktivitas tinggi memerlukan pakan yang cukup dengan kandungan nutrisi 

yang diperlukan seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral dan vitamin. Pada 

fase pertumbuhan zat yang sangat dibutuhkan ayam kampung yaitu protein. 
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Protein dibutuhkan unggas untuk proses pertumbuhan, protein akan dipecah 

menjadi asam amino yang akan dipergunakan untuk membentuk jaringan seperti 

daging, kulit, telur dan bulu (Ketaren, 2010). 

Pakan bernutrisi terlalu mahal untuk ayam kampung, sehingga 

masyarakat memilih memberikan pakan seadanya seperti dedak padi, jagung dan 

nasi sisa yang memiliki kandungan karbohidrat tinggi, namun kandungan protein 

rendah, sehingga tidak mencukupi kebutuhan nutrisi ayam kampung untuk proses 

pertumbuhan dan mengakibatkan pertumbuhan lambat. Upaya menciptakan pakan 

alternatif bernutrisi tinggi sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan 

ayam kampung, dengan syarat bahan pakan memiliki kandungan nutrisi yang 

baik, melimpah di alam, dan murah, salah satunya dengan membuat silase (pakan 

fermentasi) yang berbahan dasar keong mas (Pomacea canaliculata).  

Silase merupakan suatu proses fermentasi, yang menghidrolisis protein 

dan komponen lain, dari bahan pakan dalam suasana asam, sehingga bakteri 

pembusuk tidak dapat hidup didalamnya, dan mampu bertahan dalam waktu yang 

lama (Filawati, 2008). Salah satu bahan yang dapat diolah menjadi silase yaitu 

keong mas, keberadaanya melimpah di alam sebagai hama tumbuhan padi yang 

sulit diberantas. Kandungan protein pada daging keong mas tergolong tinggi. 

Menurut Chimsung dan Tantikitti (2014) kandungan protein dalam daging keong 

mas yaitu mencapai 49,54%. Kelebihan pengolahan daging keong mas menjadi 

silase yaitu meningkatkan daya cerna pakan pada ternak, memperbaiki nilai gizi 

dan daya simpan produk. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rahayu (2017) 

pengolahan daging keong mas segar menjadi silase keong mas mampu 
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meningkatkan kandungan protein dari 12,93% menjadi 48,94%. Kandungan 

protein yang tinggi tersebut mampu memenuhi kebutuhan protein ayam kampung 

pada fase grower yang memerlukan protein sebesar 16-19% (Nurrohman & 

Nawawi, 2011). Penelitian Dharmawati, Firahmi, Widaningsih dan Yanur (2017) 

silase keong rawa yang difermentasi menggunakan onggok dengan lama 

fermentasi selama 6 minggu, meningkatkan produktivitas itik albino dengan 

meningkatkan produksi telur. Menurut Dharmawati, Firahmi, Widaningsih dan 

Yanur (2017) silase memiliki kandungan bakteri asam laktat yang berperan 

sebagai probiotik, dapat meningkatkan daya cerna dan memaksimalkan 

penyerapan nutrisi sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ternak. 

Pentingnya hasil penelitian pengaruh silase keong mas terhadap 

pertumbuhan ayam kampung dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi, dapat 

memperluas pengetahuan siswa tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk 

hidup khususnya pertumbuhan hewan, menambah kreativitas guru dan siswa 

dalam suatu pembelajaran tidak hanya terpaku pada sumber belajar yang tersedia 

seperti buku paket. Menurut Supriyatin (2018) sumber belajar yang berasal dari 

hasil penelitian bagus digunakan dalam proses pembelajaran, dikarenakan 

penelitian menerapkan metode ilmiah sehingga fakta dan konsep dapat 

dipertanggungjawabkan kebenaranya serta dapat menambah pengetahuan baru 

yang belum tersedia di sumber belajar konvensional seperti buku paket. 

Sumber belajar biologi pada materi pertumbuhan dan perkembangan  

masih menggunakan contoh pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, 

sedangkan contoh pertumbuhan dan perkembangan pada hewan masih belum 
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disediakan. Hal ini tentu mempengaruhi pencapaian belajar peserta didik 

dikarenakan contoh pertumbuhan dan perkembangan tidak menyeluruh dalam 

mempresentasikan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Berdasarkan 

hasil pengamatan yang dilakukan oleh Supriyatin (2018) materi pertumbuhan dan 

perkembangan menjadi salah satu materi dengan hasil belajar siswa yang masih 

rendah, hal ini dikarenakan guru hanya terpaku pada materi yang ada di text book, 

dimana contoh-contoh yang diberikan masih belum mendalam, sehingga 

perolehan pembelajaran yang didapatkan peserta didik belum maksimal, perlu 

dilakukan inovasi pengembangan sumber belajar agar tujuan belajar dapat 

tercapai. Hasil penelitian tentang pengaruh silase keong mas terhadap 

pertumbuhan ayam kampung diharapkan dapat menjadi inovasi sumber belajar 

tentang pertumbuhan makhluk hidup dan dapat menambah pengetahuan 

masyarakat tentang pemanfaatan pakan bernutrisi berupa silase keong mas pada 

ayam kampung serta dalam dunia pendidikan sebagai inovasi contoh pertumbuhan 

makhluk hidup yaitu pada pertumbuhan hewan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Silase Keong Mas (Pomacea canaliculata) terhadap 

Pertumbuhan Ayam Kampung (Gallus gallus) sebagai Sumber Belajar 

Biologi”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun permasalah yang dapat dirumuskan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 
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1. Adakah pengaruh pemberian pakan silase keong mas (Pomacea canaliculata) 

terhadap pertumbuhan ayam kampung (Gallus gallus)? 

2. Apakah hasil penelitian pengaruh silase keong mas (Pomacea canaliculata) 

terhadap pertumbuhan ayam kampung (Gallus gallus) dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber belajar biologi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui pertumbuhan ayam kampung (Gallus gallus) setelah diberikan 

pakan berupa silase keong mas (Pomacea canaliculata). 

2. Menganalisis kesesuaian hasil penelitian pengaruh silase keong mas (Pomacea 

canaliculata)  terhadap pertumbuhan ayam kampung (Gallus gallus)  dengan 

materi pertumbuhan dan perkembangan, sehingga hasil penelitian tersebut 

layak untuk dijadikan sebagai sumber belajar biologi. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti tentang 

pemanfaatn silase keong mas sebagai pakan campuran alternatif yang 

bernutrisi tinggi bagi pertumbuhan ayam kampung, dan juga sebagai terapan 

keilmuan pada mata kuliah fisiologi hewan tentang pertumbuhan dan 

perkembangan makhluk hidup. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

biologi pada materi yang sesuai dengan topik penelitian. 
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1.4.2 Secara Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar dan informasi bagi penelitian 

berikutnya terkait dengan pemanfaatan silase keong mas sebagai pakan  

campuran bernutrisi untuk hewan, sehingga memaksimalkan proses 

pertumbuhan hewan ternak. 

2. Melalui hasil dari kegiatan penelitian ini, dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan kepada masyarakat, untuk memanfaatkan hama padi keong mas 

(Pomacea canaliculata) sebagai pakan campuran alternatif ayam kampung 

(Gallus gallus) yang bernutrisi tinggi dengan pengeluaran biaya seminimal 

mungkin, sehingga diharapkan peternakan ayam kampung di Indonesia 

semakin meningkat. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Agar penelitian tidak menyimpang dari fokus permasalahan, perlu adanya batasan 

penelitian sebagai berikut. 

1. Ayam kampung yang digunakan yaitu ayam kampung berumur dua minggu. 

2. Penambahan silase keong mas dalam ransum pakan ayam kampung dengan 

konsentrasi berbeda-beda, yaitu  0%, 9%, 11%, 13% dan 15%. Konsentrasi ini 

ditentukan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sitorus (2009). 

3. Parameter yang diamati yaitu bobot badan ayam kampung setelah diberikan 

pakan campuran silase keong mas. 

4. Keong mas yang digunakan diperoleh dari Desa Lebakharjo, Kecamatan 

Ampelgading, Kabupaten Malang yang merupakan desa dengan mata 
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pencaharian penduduknya sebagai petani padi, sehingga keong mas sangat 

mudah ditemukan. 

5. Komposisi ransum perlakuan terdiri dari dedak halus, jangung, bungkil 

kedelai, BR1 dan silase keong mas. 

6. Keong mas diolah menjadi silase terlebih dahulu sebelum diberikan sebagai 

pakan ayam kampung, pengolahan daging keong mas menjadi silase dengan 

cara menambahkan asam format 85%. Lama proses fermentasi daging keong 

mas yaitu selama satu minggu, waktu fermentasi ini berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Noviana, Lestari dan Hanggita (2012). 

1.6 Definisi Istilah 

Adapun definisi istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Silase adalah suatu produk suatu yang dihasilkan dari proses fermentasi yang 

menghidrolisis protein beserta komponen lain dari bakan pakan dalam suasana 

asam sehingga bakteri pembusuk tidak dapat hidup dan bahan pakan akan 

bertahan lama (Filawati, 2008). 

2. Pertumbuhan adalah terjadinya pertambahan bentuk dan berat dari jaringan-

jaringan tubuh (akibat dari pertambahan jumlah sel dan pertambahan besar sel 

jaringan) seperti daging, otak, tulang dan semua jaringan tubuh lainya kecuali 

jaringan lemak (Sitorus, 2009). 

3. Sumber belajar adalah semua sumber, baik berupa pesan, orang, bahan, alat, 

teknik dan latar yang dapat dimanfaatkan peserta didik dalam suatu proses 

pembelajaran dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas belajar (Supriadi, 

2015) 


