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1.1 LatarBelakang 
 

Broiler merupakan salah satu ternak unggas penghasil bahanpangan 

hewani yang mempunyai nilai gizi yang tinggi sebagai pemenuhankebutuhan 

protein hewani masyarakat. Permintaan terhadap daging ayam semakinbertambah 

seiring dengan meningkatnya penghasilan dan kesadaran pendudukakan 

pentingnya protein hewani. Lebih lanjut dikatakan oleh Yunus, dkk (2007)bahwa 

peluang investasi agribisnis ayam broiler memiliki prospek yang cukupcerah 

untuk masa yang akan datang. Kebutuhan daging ayam sebagai sumberprotein 

hewani mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya penghasilandan 

kesadaran masyarakat akan pentingnya makanan bergizi. Usaha peternakanbroiler 

dapat dengan cepat memenuhi kebutuhan masyarakat karena pertumbuhanayam 

broiler relatif lebih singkat dibandingkan ternak penghasil 

daginglainnya.Pencapaian standart produksi broiler yang tinggi perlu diimbangi 

denganbahan pakan yang memiliki kualitas baik.Produktivitas yang baik 

memerlukanpakan 

berimbang,efisiendantepat,halinikarenapakanmerupakanfaktorpendukung utama 

untuk meningkatkan produksi ternakunggas. 

Budiansyah (2010) menyatakan bahwa biaya pakan dalam suatuusaha 

peternakan khususnya broiler merupakan komponen terbesar dari totalbiaya 

produksi yang harus dikeluarkan peternak selama proses produksi, yaitu sekitar60 

sampai 70persen. 
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Permasalahan umum yang sering dijumpai dalam memelihara ayambroiler 

menyangkut ketersediaan dan kualitas pakan yang baik dengan 

hargarendah.Menurut Widodo (2010) melonjaknya harga pakan beberapa tahun 

belakanganini setelah terjadi krisis ekonomi di Indonesia sejak tahun 1997 

telahmembuat industri  perunggasan mengalami degradasi. Masalah yang

 terjadi adalah kurangnya kuantitas dan kualitas 

pakan, harga pakan yang cenderung tidakstabil dan tingkat ketersediaan yang 

secara simultan terus berkurang, hal inisangat dirasakan khususnya pada peternak 

mandiri. Tingginya biaya produksi tersebut disebabkan oleh sebagian besar bahan 

baku pakan masih diimpor. Bahanpakan 

yangadasekaranginimasihterlalumahaluntukdapatdibeliolehmasyarakat peternak 

kecil, sehingga perlu dicari bahan pakan pengganti lain yangharganya lebih murah 

tetapi mengandung nilai nutrisi yang diperlukan olehternak. Misalnya hasil sisa 

atau limbah industri, hasil samping yang dihasilkan dariproses produksi apabila 

tidak ditangani dengan tepat akan menimbulkanbanyak permasalahan terutama 

mengenai pencemaran lingkungan (Oktaviana dkk.,2010). 

Pemanfaatan limbah industri sebagai bahan pakan ternak sudahlama 

dilakukan dalam usaha peternakan, akan tetapi seiring dengan perkembanganilmu 

pengetahuan dan teknologi banyak industri-industri yang berdiri. Limbahdari 

industri hingga kini belum banyak dimanfaatkan terutama untuk pakanternak 

contohnya : limbah dari industri pembuatan minyak kelapa murni atau yanglebih 

dikenal dengan nama Virgin coconut oil (VCO). Hasil sisa industripembuatan 

minyak kelapa murni yaitu VCO sangat berpotensi untuk digunakansebagai bahan 

pakan ternak,  khususnya sebagai sumber  protein.  Miskiyah dkk.  (  2006) 
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menyebutkan pada proses pembuatan minyak kelapa murni daging kelapasegar 

yang telah diparut kemudian dikeringkan dan dipres hingga minyaknyaterpisah. 

Hasil samping dari proses pembuatan minyak kelapa murni ini adalahampas 

kelapa. Ampas kelapa hasil samping pembuatan minyak kelapa murnimasih 

memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, hal ini menyebabkan ampas 

kelapa berpotensi untuk dimanfaatkan dan diolah menjadi pakan. Hargapakan 

yang meningkat membuat peternak terus berpikir bagaimana cara menyusun 

pakan yang baik dengan harga seminimal mungkin. Kenaikan harga pakansecara 

otomatis disertai dengan kenaikan harga daging, karena apabila  hargadaging tidak 

dinaikkan peternak akan menderitakerugian. 

Limbah jamu juga dapat dimanfaatkan sebagai pengganti 

pakanternak.Ampas jamu merupakan limbah dengan nilai ekonomis yang rendah 

danmasih banyak tersedia di lingkungan.Agustina dkk.(2010) menyatakan 

bahwapada tahun 2006 menunjukkan penggunaan ramuan herbal dalam bentuk 

cairmaupun serbuk mampu menghambat bakteri gram positif dan gram negatif, 

karenabahan ramuan mengandung zat bioaktif. Antibakteri inilah yang akan 

membantuternak terhindar dari penyakit, serta merangsang pertumbuhan. Limbah 

jamuyang digunakan pada penelitian ini berasal dari obat herbal yang 

mengandungekstrak Coriandri fructus (buah ketumbar), Amomi fructus (buah 

kapulaga),Languatis rhizoma (rimpang lengkuas), Centellae herba (pegagan), 

Imperatae rhizoma(akar alang-alang), Curcumae domesticate rhizoma (rimpang 

kunyit),Zingiberis aromaticae rhizoma (rimpang jahe), Burmani cortex (kulit 

kayumanis), Andrographidis  herba(sambiloto).   Buah  ketumbar  dan  sambiloto   

diketahui 
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mempunyai aktivitas antibakteri. Penggunaan fungsi antibakteri sebagaipakan 

tambahanpadabroilertelahberlangsungsecaraluassejaktahun1950-an,yang fungsi 

utamanya adalah untuk mengendalikan penyakit, merangsangpertumbuhan dan 

meningkatkan konversi pakan (Waldroup dkk., 2003). Kandungan dariampas 

jamu ini mengandung manfaat untuk menurunkan kadar lemak abdominalpada 

broiler, berdasarkan dari hasil–hasil penelitian sebelumnya penambahantepung 

kunyit dalam pakan dan air minum ayam pedaging dapat meningkatkan persentase 

karkas, menurunkan lemak abdominal dan kadar kolesteroldaging (Putri 

dkk.,2014). 

Permatasari (2009) menyatakan bahwa limbah jamu selaindapat digunakan 

sebagai alternatif substitusi pakan untuk menekan biaya produksipada pengusaha 

peternakan dengan teknik yang mudah, murah, banyaknyaketersediaan bahan baku 

juga memiliki nilai gizi tinggi dan dapat mengefisiensikanlimbah industri. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untukmeneliti pengaruh 

penggunaan ampas jamu dan ampas VCO sebagai substitusipakan komersial 

sehingga dapat mengurangi pemakaian pakan komersiltetapi mempunyai 

pengaruh terhadap kenaikan berat karkas dan penurunanlemak abdominal 

padabroiler. 
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1.2 RumusanMasalah 
 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa hal yangmenjadi 

masalah yaitu: 

1. Apakah campuran ampas Virgin coconut oil (VCO) dan ampas jamusebagai 

substitusi pakan komersial dapat meningkatkan berat karkas? 

2. Apakah campuran ampas Virgin coconut oil (VCO) dan ampas jamusebagai 

subtitusi pakan komersial dapat menurunkan lemak abdominalbroiler? 

1.3 LandasanTeori 
 

Broiler (ayam pedaging) merupakan jenis ternak yangbanyak 

dikembangkan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan protein hewani.Broiler 

merupakan ternak ayam yang paling cepat  pertumbuhannya,  hal inikarena broiler 

merupakan hasil budidaya yang menggunakan teknologi maju,sehingga memiliki  

sifat-sifat ekonomi yang menguntungkan (Pratikno,2010). 

Industri jamu adalah industri farmasi yang menggunakan bahan bakudari 

tumbuhan untuk produksi jamu. Sisa bahan baku yang digunakandalam 

pembuatan jamu masih dalam bentuk padat, sedikit halus, danberwarna 

kehitaman. Dimana limbah ini apabila diteliti masih memiliki kandunganyang 

bermanfaat untuk pakan ternak (Permatasari, 2009). Bahan-bahan yangterdapat 

dalamampasjamumemilikimanfaatsepertikunyitdapatberfungsisebagaifeed additive 

herbal karena senyawa aktif dalam rimpang kunyitsebagai imunomodulator 

mampu menghambat pertumbuhan jamur, virus danbakteri (Hidayati dkk, 2002). 

Zat kurkumin yang terdapat dalam kunyit memiliki  khasiat 
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dapat merangsang dinding kantung empedu untuk mengeluarkan cairanempedu 

sehingga dapat memperlancar pencernaan lemak (Estancia dkk., 2012).Biji 

ketumbar yang terdapat dalam ampas jamu mengandung asam lemakessensial 

dapat meningkatkan nafsu makan sehingga mempengaruhi pertambahanberat 

badan broiler (Saeid dan Al-Nasry, 2010).Akar alang-alang jugadapat 

dimanfaatkan untuk pakan ternak, karena memiliki kandungan seperti asamasetat, 

asam oksalat, asam malat, dan asam sitrat yang berperan dalampeningkatan 

efesiensi metabolisme energi dalam tubuh (Nuraini, 2012). Adanya seratkasar 

dalam kandungan ampas jamu setelah dikonsumsi akan mengikat asamempedu 

setelah sampai di saluran pencernaan, sehingga membantu penyerapanlemak. 

Asam empedu yang sudah terikat oleh serat kasar akan dikeluarkan daritubuh 

dalam bentuk feses sehingga mengakibatkan penurunan deposisi lemak abdominal 

(Poendjiadi,2005). 

Ampas kelapa merupakan limbah industri atau limbah rumah tanggayang 

sangat potensial untuk digunakan sebagai bahan pakan ayam pedaging,karena 

ampas kelapa masih mudah didapatkan dari sisa pembuatan minyakkelapa 

tradisional dan limbah pembuatan Virgin coconut oil (VCO) (Moh.Yamin,2008). 

Proteinmerupakansalahsatukomponenyangterpentingpadapakan,sehingga 

tingginya kadar protein pada ampas kelapa merupakan suatu keuntunganuntuk 

diolah menjadi pakan (Miskiyah dkk, 2006). Semakin tinggi kandunganprotein 

dalam ransum maka semakin pesat pertumbuhan broiler yang ditunjukkanmelalui 

pertumbuhan berat  badan (Prihatini, 2001; Suprijatna dkk., 2005).  Berat   karkas 
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sangat erat hubungannya dengan berat hidup, semakin bertambah berathidup 

maka akan semakin meningkat pula karkas yang diproduksi (Djulardi,2004). 

Asam lemak jenuh pada VCO mengandung asam lemak rantaisedang 

(Medium Chain Fatty Acid atau MCFA) yang tidak berbahaya bagi tubuh,asam 

lemak tersebut juga berguna untuk meningkatkan metabolisme tubuhdan 

menambah energi (Carandang, 2005). Kelarutan MCFA dalam air tinggidan 

kebutuhan enzim pencernaan lebih sedikit mudah masuk dalam hati melaluivena 

porta tanpa disirkulasi limpa dan cepat dibakar jadi energi, hal inimeningkatkan 

metabolismedalamtubuhsehinggaasamlemaktidakdirubahjadilemakyang terdeposit 

dalam tubuh. Asam lemak yang terkandung dalam VCO padaakhirnya dalam 

tubuh ayam akan dikonversi menjadi produk energi, sehinggabisa bermanfaat 

sebagai suplemen untuk membantu mengurangi konsumsi pakandan menekan 

biaya produksi berupa pembelian pakan (Puspita, dkk.,2010). 

1.4 TujuanPenelitian 
 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka dapatdirumuskan 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk megetahui pemberian campuran ampas Virgin coconut oil (VCO)dan 

ampas jamu sebagai substitusi pakan komersial dapat meningkatkanberat 

karkasbroiler. 

2. Untuk megetahui pemberian campuran ampas Virgin coconut oil (VCO)dan 

ampas jamu sebagai substitusi pakan komersial dapat menurunkanlemak 

abdominalbroiler. 
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1.5 ManfaatPenelitian 
 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
 

1. Dapat memberikan informasi tentang pengaruh pemberian campuranampas 

Virgin coconut oil (VCO) dan ampas jamu sebagai substitusipakan 

komersial terhadap peningkatan berat karkasbroiler. 

2. Dapat memberikan informasi tentang pengaruh pemberian campuranampas 

Virgin coconut oil (VCO) dan ampas jamu sebagai substitusipakan 

komersial terhadap penurunan lemak abdominalbroiler. 

3. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat menjadi dasar penelitianselanjutnya 

khususnya dalam hal pemanfaatan limbah herbal di bidangkedokteran 

hewan. 

1.6 Hipotesis 
 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 
 

1. Pemberian campuran ampas Virgin coconut oil (VCO) dan ampasjamu 

sebagai substitusi pakan dapat meningkatan beratkarkas. 

2. Pemberian campuran ampas Virgin coconut oil (VCO) dan ampasjamu 

sebagai substitusi pakan dapat menurunkan lemak abdominalbroiler. 
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