
BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Global warming mengakibatkan kekeringan, berkurangnya sumber mata air

bersih, musim kemarau yang berkepanjangan hingga panas sepanjang tahun

memberi dampak buruk pada sektor perunggasan budidaya ayam broiler. Akibat

global warming tersebut ternak ayam broiler rentan terhadap penyakit sehingga

peternak sering mengalami kerugian. Hal tersebut terjadi karena ayam adalah

hewan homeotermis dengan temperatur tubuh 41ºC-42ºC. Temperatur tubuh yang

tinggi membuat ayam broiler memiliki kemampuan terbatas dalam beradaptasi

dengan temperatur lingkungan. Ayam broiler akan merasa tertekan jika suhu

lingkungan lebih tinggi dari temperatur ideal yaitu 19ºC - 27ºC. Suhu optimal

yang dapat memicu terjadi heat stress berkisar antara 29ºC - 35ºC. Ayam dengan

bulu yang lebat dan perlemakan tubuh yang tergolong tebal secara fisiologis akan

menjadikan ayam broiler rentan mengalami heat stress (Rasyaf, 2008). Penelitian

pencegahan heat stress sudah banyak dilakukan tetapi pencegahan heat stress

menggunakan suplementasi tepung kulit pisang raja dan tepung ikan belum

pernah dilaporkan.

Heat stress dapat diatasi melalui penggunaan closed house. Kandang dengan

sistem closed house adalah kandang tertutup dengan pengaturan ventilasi yang

baik sehingga lebih sedikit stres yang terjadi pada ternak. Pembuatan closed house

membutuhkan biaya yang sangat mahal dan tidak dapat diterapkan untuk

peternakan kecil (Rasyaf, 2008). Upaya lain untuk mengatasi heat stress adalah

dengan pemberian produk anti stress berupa vitamin, namun pemberian produk
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anti stress mempunyai kelemahan yakni banyak mengandung bahan pengawet dan

antibiotik sehingga akan menimbulkan residu pada daging ayam broiler (Sinaga,

2009). Efek residu akibat pemberian produk anti stress tersebut diperlukan upaya

baru untuk mengatasi heat stress melalui metode yang alami, murah, mudah

didapat dan tanpa efek samping yaitu dengan pemberian suplementasi tepung kulit

pisang raja.

Kulit pisang raja (Musa paradisiacal L) selama ini masih dianggap

sebagai limbah yang dibuang begitu saja dan bahkan sering menimbulkan masalah

sebagai pencemar lingkungan. Banyak manfaat dan khasiat yang masih bisa

diperoleh dari kulit pisang raja. Hasil penelitian Feeldman dan Speisky (2006)

menyatakan bahwa kulit pisang raja mengandung Vitamin B6, elektrolit (sodium,

kalium, magnesium), antioksidan tinggi dengan zat aktif xanthone dan serotonin.

Vitamin B6 dan elektrolit (sodium, kalium, magnesium) sangat dibutuhkan

ayam broiler ketika mengalami heat stress. Xanthone pada kulit pisang raja

berfungsi sebagai peningkat sistem imun tubuh ketika ayam broiler mengalami

heat stress, sedangkan serotonin pada kulit pisang raja merupakan

neurotransmitter yang berperan sebagai anti stress yang dapat menurunkan gejala

heat stress yang dialami ayam broiler tanpa efek samping dan meninggalkan

residu (Udjianto, 2003).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Derry (2013)

menunjukkan pada ayam broiler yang terpapar heat stress mengalami peningkatan

hormon kortisol. Setelah disuplementasikan 5%, 7% dan 10% tepung kulit pisang

raja nilai kortisol menjadi turun dan hasil terbaik didapat pada suplementasi 10%

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI SUPLEMENTASI TEPUNG KULIT... SISKA AMALIA PUSPITOWATI



tepung kulit pisang raja, namun berdasarkan penelitian Mardhika (2013)

pemberian suplementasi 10% tepung kulit pisang raja menyebabkan penurunan

persentase karkas. Hal tersebut dikarenakan terjadi penurunan protein kasar dari

19,0770% menjadi 16,2698%. Penurunan nilai protein menyebabkan

pertumbuhan berat karkas menjadi kurang optimal.

Dalam penelitian ini tepung kulit pisang ditambah dengan tepung ikan

untuk meningkatkan kandungan protein setara dengan kandungan protein pakan

komersial yang mengandung protein sebesar 21,57%. Diharapkan dengan

penambahan tersebut dapat mempertahankan pertambahan berat badan dan

persentase berat karkas.

1.2 Rumusan Masalah

1) Apakah suplementasi tepung kulit pisang raja (Musa paradisiacal L)

dan tepung ikan berpengaruh terhadap pertambahan berat badan ayam

broiler yang dipapar heat stress?

2) Apakah suplementasi tepung kulit pisang raja (Musa paradisiacal L)

dan tepung ikan berpengaruh terhadap persentase berat karkas ayam

broiler yang dipapar heat stress?

1.3 Tujuan Penelitian

1) Membuktikan suplementasi tepung kulit pisang raja (Musa

paradisiacal L) dan tepung ikan berpengaruh terhadap pertambahan

berat badan ayam broiler yang dipapar heat stress.
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2) Membuktikan suplementasi tepung kulit pisang raja (Musa

paradisiacal L) dan tepung ikan berpengaruh terhadap persentase berat

karkas ayam broiler yang dipapar heat stress.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu menyelesaikan masalah pertambahan

berat badan dan persentase berat karkas ayam broiler yang dipapar heat stress

melalui pemberian suplementasi tepung kulit pisang raja dan tepung ikan.

1.5 Landasan Teori

Ayam broiler yang mengalami heat stress sangat membutuhkan asupan

gizi yang cukup untuk menjaga keseimbangan metabolisme tubuh. Selama heat

stress, intensitas aktivitas pusat respirasi di otak meningkat 20 kali lipat, ayam

broiler mengalami hipertermia, kebutuhan oksigen dan kecepatan respirasi

meningkat sehingga terjadi hiperventilasi (panting). Panting menyebabkan

kehilangan cairan tubuh melalui respirasi, disertai dengan viskositas darah

meningkat, konsentrasi O2 dalam darah menurun sehingga respirasi bersifat

alkalosis, aktivitas tubuh menjadi berkurang, dan ayam akan banyak minum untuk

menurunkan suhu tubuh. Pengaruh lebih lanjut pada ayam broiler akibat panting

adalah konsumsi ransum dan berat badan pada akhirnya menurun (Feeldman dan

Speisky, 2006).

Serotonin adalah suatu neurotransmitter monoamino yang disintesis oleh

neuron serotonergis dalam sistem saraf pusat dan sel enterokromafin dalam

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI SUPLEMENTASI TEPUNG KULIT... SISKA AMALIA PUSPITOWATI



saluran pencernaan. Hormon ini berperan sebagai pemberi perasaan nyaman dan

senang. Serotonin sebagai neurotransmitter dengan reseptor postsynaptic dapat

berperan sebagai anti heat stress melalui peran dalam menjaga keseimbangan

produksi hormon kortisol di korteks adrenal.

Ayam broiler yang mengalami heat stress secara fisiologis akan

memberikan respon yang diawali dengan pembentukan  Corticotrophic Releasing

Hormone (CRH) di hipotalamus. CRH akan menstimulasi pembentukan

Adrenocorticotrophic Hormone (ACTH) pada hipofisis anterior yang kemudian

ACTH menginduksi pembentukan hormon kortisol pada kelenjar korteks adrenal.

Pelepasan hormon kortisol menimbulkan berbagai efek terhadap metabolisme

normal tubuh, seperti gangguan sekresi hormon, pertahanan (imunitas) tubuh,

pertumbuhan dan aktivitas reproduksi. Peranan utama kortisol terdapat pada

peristiwa glukoneogenesis yaitu perombakan (katabolisme) dari bukan

karbohidrat sebagai usaha penyediaan glukosa darah, sehingga terjadi penurunan

pertumbuhan. Selain serotonin, xanthone juga berperan sebagai antioksidan yang

sangat penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh ayam broiler yang

mengalami heat stress (Decuypere dan Macari, 2003). Menurut penelitian yang

telah dilakukan Mardika (2013), pemberian tepung kulit pisang saja memberikan

hasil yang kurang maksimal dibanding dengan pemberian produk anti stress,

karena komposisi nutrisi protein menjadi rendah.

Tepung ikan adalah bahan baku pakan ternak yang berasal dari limbah

hasil pengolahan minyak ikan dan hasil sisa industri ikan yang sudah tidak dijual

untuk konsumsi manusia. Limbah tersebut dikeringkan dan ditumbuk atau digiling
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hingga bertekstur seperti tepung berwarna coklat, berbau amis dan gurih. Tepung

ini memiliki kandungan nutrisi seperti protein 60-75%, lemak 6-14%, kadar air 4-

12% dan kadar abu 6-18%. Tepung ikan adalah sumber protein yang sangat baik

untuk unggas, karena mengandung asam amino essensial yang cukup untuk

kebutuhan ayam dan sumber dari lisin dan metionin. Tepung ikan yang tidak

rusak karena pengolahan mengandung energi metabolis yang cukup tinggi

dibanding dengan bahan-bahan makanan lain yang digunakan dalam ransum

unggas (Wahyu, 1992).

1.6       Hipotesis

1) Suplementasi tepung kulit pisang raja nangka (Musa paradisiacal L)

dan tepung ikan berpengaruh terhadap pertambahan berat badan ayam

broiler yang dipapar heat stress.

2) Suplementasi tepung kulit pisang raja nangka (Musa paradisiacal L)

dan tepung ikan berpengaruh terhadap persentase berat karkas ayam

broiler yang dipapar heat stress.
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