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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ayam pedaging (broiler) merupakan salah satu dari peternakan ayam yang

berkembang sangat cepat dan kompleks (Bijanti dkk., 2003 dalam Wardani,

2012). Ayam broiler adalah ayam jantan atau betina yang umumnya dipanen pada

umur 5-6 minggu dengan tujuan sebagai penghasil daging (Kartasudjana dan

Suprijatna, 2006). Ayam pedaging yang dipelihara saat ini bisa dikatakan lebih

cepat besar dibandingkan ayam pedaging jaman dulu (Narantaka, 2012).

Pertumbuhan yang cepat pada ayam pedaging selain disebabkan oleh faktor

genetik juga didukung oleh faktor luar, salah satunya adalah pemeliharaan yang

efektif (Rasyaf, 2008). Salah satu faktor pemeliharaan yang efektif adalah dengan

pemberian pakan yang berkualitas.

Pemanfaatan bahan pakan lokal produk pertanian ataupun hasil ikutannya

dengan seoptimal mungkin diharapkan dapat mengurangi biaya pakan. Diperlukan

suatu upaya untuk mencari alternatif sumber bahan pakan yang murah, mudah

didapat, kualitasnya baik, serta tidak bersaing dengan kebutuhan manusia

(Widjastuti dkk., 2007). Pemanfaatan bahan limbah yang kurang atau belum

dimanfaatkan oleh manusia adalah solusi (Dewantoro, 2006).

Salah satu limbah yang dapat digunakan sebagai sumber bahan pakan

ternak adalah limbah pisang yaitu kulit pisang. Pisang adalah buah-buahan tropis

yang paling banyak dihasilkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia.

Produksi buah pisang menduduki peringkat pertama hasil pertanian di Indonesia.
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Pemanfaatan buah pisang yang besar untuk berbagai jenis makanan akan

menghasilkan limbah berupa kulit pisang. Bobot kulit pisang mencapai 40% dari

buahnya (Hanum dkk., 2012).

Kandungan gizi kulit pisang masih cukup tinggi. Berdasarkan sejumlah

penelitian terungkap bahwa kulit pisang mengandung vitamin C, vitamin B,

kalsium, protein, karbohidrat dan serat yang baik untuk tubuh (Rini dkk., 2013).

Menurut Hernawati dkk (2007) kandungan serat kasar kulit pisang kepok cukup

tinggi yaitu sebesar 14,04%. Hernawati dan Aryani (2008), menyatakan bahwa

kandungan energi yang tinggi pada tepung kulit pisang menjadikannya cocok

untuk digunakan sebagai produk pakan ternak.

Pemanfaatan kulit pisang pada ayam broiler harus diolah terlebih dahulu

menjadi tepung. Tepung kulit pisang merupakan bahan pakan alternatif yang

berpotensi sebagai pakan yang murah dan mudah didapatkan. Berdasarkan hal

tersebut, timbul inisiatif untuk mengaplikasikan tepung kulit pisang kepok kuning

sebagai pakan tambahan untuk mengetahui berat badan akhir yang disertai dengan

peningkatan persentase karkas pada broiler jantan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi

permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pemberian tepung kulit pisang kepok kuning (Musa

balbisiana) dengan persentase 5%, 10%, 15% sebagai pakan

tambahan dapat menaikkan berat badan akhir ayam broiler jantan ?
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2. Apakah pemberian tepung kulit pisang kepok kuning (Musa

balbisiana) dengan persentase 5%, 10%, 15% sebagai pakan

tambahan dapat menaikkan persentase berat karkas pada ayam broiler

jantan ?

1.3. Landasan Teori

Tanaman Pisang (Musaceaea sp) merupakan tanaman penghasil buah yang

banyak terdapat di Indonesia. Buahnya banyak disukai untuk dikonsumsi secara

langsung sebagai buah atau diolah menjadi produk konsumsi lain seperti sale

pisang, kripik pisang, selai pisang, dan lain sebagainya. Namun hal ini tidak

diimbangi dengan pengolahan limbah dari kulit pisang yang sangat banyak

jumlahnya. Limbah ini banyak terdapat di daerah-daerah yang memproduksi

keripik dan sale pisang. Limbah ini masih tidak bisa dimanfaatkan oleh penduduk

sekitar, melainkan hanya sebagai limbah tak berguna (Satria dkk., 2010).

Kulit pisang merupakan salah satu limbah pertanian yang belum

dimanfaatkan secara baik dan optimal dan bahkan dibuang. Salah satu

pemanfaatan limbah kulit pisang adalah sebagai bahan pakan tambahan ternak

dengan mengolahnya hingga menjadi tepung kulit pisang yang mempunyai

kandungan air 5,71%, protein kasar 5,99%, lemak kasar 14,63%, serat kasar

14,04%, BETN 47,71%, abu 11,92% (Hernawati dan Aryani, 2007).

Produksi ayam pedaging komersial sudah sejak dulu ditujukan untuk

tumbuh cepat dengan bobot yang sesuai dan konversi pakan yang baik tetapi

dengan konsekuensi lemak tubuh menjadi meningkat. Penimbunan lemak pada
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lokasi tertentu juga dipengaruhi oleh usia dan pertumbuhan ayam pedaging.

Penimbunan lemak yang tidak berlebihan merupakan salah satu hal yang sangat

penting dan diharapkan oleh seluruh peternak demi meningkatnya kualitas dan

penampilan dari karkas ayam tersebut karena terlalu banyak penimbunan lemak

dapat membahayakan (Mulyantini, 2010).

Menurut Syahputra (2010) bahwa produksi karkas erat hubungannya

dengan berat badan ayam. Karkas yang baik harus mengandung karkas daging

yang banyak, bagian yang di makan harus baik, mengandung kadar lemak yang

tidak tinggi.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh potensi pemberian tepung kulit pisang

kepok kuning (Musa balbisiana) dengan persentase 5%, 10%, 15%

sebagai pakan tambahan terhadap berat badan akhir ayam broiler

jantan.

2. Untuk mengetahui pengaruh potensi pemberian tepung kulit pisang

kepok kuning (Musa balbisiana) dengan persentase 5%, 10%, 15%

sebagai pakan tambahan terhadap persentase berat karkas pada ayam

broiler jantan.
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1.5 Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi ilmiah tentang

potensi limbah kulit pisang kepok kuning (Musa balbisiana) yang dapat

dimanfaatkan sebagai pakan tambahan ditinjau dari berat badan akhir dan

persentase karkas ayam broiler jantan.

1.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang bisa dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Tepung kulit pisang kepok kuning (Musa balbisiana) sebagai

dengan persentase 5%, 10%, 15% pakan tambahan dapat

menaikkan berat badan akhir ayam broiler jantan.

2. Tepung kulit pisang kepok kuning (Musa balbisiana) sebagai

dengan persentase 5%, 10%, 15% pakan tambahan dapat

menaikkan persentase berat karkas ayam broiler jantan.
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