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SKRIPSI PENGGUNAAN TEPUNG KUPANG TSARI DESEUFONI 

BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Peternakan ayam pedaging merupakan salah satu usaha yang memberikan 

pengaruh besar terhadap pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat 

Indonesia karena  harganya yang relatif  terjangkau dan pemeliharaan yang relatif 

singkat dibandingkan ternak penghasil daging lain dengan masa panen 4 – 5 

minggu dengan bobot badan antara 1,2 – 1,9 kg/ekor.  Ayam pedaging mengalami 

pertumbuhan pesat dibandingkan ayam jenis lainnya, sehingga dapat dipotong 

lebih awal sebagai penyedia kebutuhan daging.  Tujuan utama dari beternak 

broiler adalah untuk mendapatkan berat akhir dan mutu karkas yang tinggi serta 

aman untuk dikonsumsi. Prospek dan potensi usaha peternakan ini cukup baik 

karena dapat dipastikan kebutuhan yang terus meningkat seiring dengan 

meningkatnya daya beli masyarakat (Tamalluddin, 2012).  

Berdasarkan data Kementerian Pertanian (2018), populasi ayam pedaging 

setiap tahun selalu meningkat ditunjukkan dengan jumlah populasi pada tahun 

2014 sebesar 1.443.349.118, tahun 2015 sebesar 1.528.329.183, tahun 2016 

sebesar 1.632.801.460, tahun 2017 sebesar 1.848.731.364 dan tahun 2018 sebesar 

1.891.434.612. Hal ini, dikarenakan jumlah penduduk yang terus meningkat dan 

berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan protein hewani serta kesadaran 

masyarakat akan pentingnya protein hewani untuk memenuhi kebutuhan gizi.  
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Ayam pedaging atau broiler  merupakan ayam yang memiliki sifat tenang, 

pertumbuhan yang cepat, kulit putih kekuningan dan bulu yang merapat ke tubuh 

(Suprijatna dkk., 2005).  

Produktivitas broiler harus didukung dengan pakan yang cukup baik 

kualitas maupun kuantitasnya, sehingga perlu dilakukan pemberian ransum yang 

tepat sesuai dengan kebutuhannya. Salah satu faktor yang menentukan 

keberhasilan dari suatu usaha peternakan adalah faktor pakan, selain faktor 

genetik dan tatalaksana pemeliharaan (Budiansyah, 2010). Pakan merupakan 

faktor utama yang harus terpenuhi untuk kelangsungan hidup dan proses biologi 

tubuh ternak (Anggorodi, 1994). Pakan berperan sangat penting karena biaya 

untuk pakan sangat tinggi yaitu mencapai 70% dari total biaya produksi 

(Suprijatna dkk., 2005). 

Peternak ayam pedaging memilih menggunakan ransum komersial untuk 

memenuhi kebutuhan pakan ternaknya karena telah memenuhi standard 

kebutuhan pakan (Budiansyah, 2010). Harga ransum komersial relatif mahal dan 

mengalami kenaikan ditunjukkan pada tahun 2018 sekitar Rp 7.100-7.400 per kg 

(Utomo, 2018), hal tersebut dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh 

peternak. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk menekan biaya pakan yaitu 

dengan mengurangi penggunaan pakan komersial dan diberikan dengan pakan 

alternatif non konvensional. Pemanfaatan bahan pakan alternatif non 

konvensional dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternak. Bahan 

pakan non konvensional merupakan bahan yang masih jarang digunakan sebagai 

pakan ternak (Orilina, 2016). 
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Peternak umumnya memberikan pakan komersial dari pabrik dikarenakan 

lebih praktis daripada menyusun formulasi pakan sendiri, selain itu saat ini bahan 

baku pakan sulit dicari di pasaran (Afria dkk., 2013). Tidak sedikit peternak yang 

meningkatkan kualitas pakan dengan memberikan pakan tambahan atau dengan 

memberikan pakan dengan menggunakan bahan yang ekonomis namun tetap 

memiliki gizi yang tinggi, dengan tujuan untuk memacu pertumbuhan, produksi, 

kesehatan ternak serta meningkatkan efisiensi pakan (Saputra, 2018). 

Nutrisi yang harus terpenuhi dalam  penyusunan  ransum ayam pedaging 

adalah energi, protein, serat kasar, kalsium dan fospor. Energi metabolisme yang 

dibutuhkan oleh ayam berbeda, sesuai dengan tingkat umurnya, jenis kelamin dan 

cuaca. Semakin tua ayam, energi metabolisme yang dibutuhkan juga lebih tinggi. 

Salah satu bahan pakan nonkonvesional adalah kupang. Kupang 

merupakan salah satu jenis kerang yang termasuk golongan binatang lunak 

(moluska kecil), bercangkang belah (bivalvia), dengan insang yang berlapis-lapis 

dan bergerak dengan kaki yang pipih. Kupang hidup di dasar perairan yang 

berlumpur, terletak di daerah yang relatif dekat dengan daratan pantai dan 

hidupnya dipengaruhi oleh gerakan air pasang dan surut (Subani dkk., 1983 dalam 

Gofur, 2002). 

Kudori (1995) dalam Indasah (2007) berpendapat bahwa kupang 

mempunyai nilai gizi yang cukup tinggi dan sebagai salah satu sumber protein 

yang berkualitas tinggi dan murah. Pancapagala (2005) menyebutkan bahwa 

kandungan protein kupang sebesar 9-10%, kadar air 75,70%, kasar abu 3,09%, 
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kadar lemak 2,68%, dan kadar karbohidrat 1,02%. Kupang putih berpotensi 

sebagai pakan yang murah yaitu Rp 1500 per kg. 

Pemanfaatan kupang putih  sebagai pakan unggas masih jarang dilakukan 

di Indonesia. Tepung kupang putih diharapkan dapat menjadi pakan tambahan 

untuk ayam pedaging, sehingga dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan tepung kupang putih terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot 

badan dan konversi pakan ayam pedaging. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Apakah penggunaan tepung kupang putih dapat meningkatkan konsumsi pakan 

ayam pedaging? 

2. Apakah penggunaan tepung kupang putih dapat meningkatkan pertambahan 

bobot badan ayam pedaging? 

3. Apakah penggunaan tepung kupang putih dapat menurunkan konversi pakan 

ayam pedaging? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan tepung kupang putih terhadap 

konsumsi pakan ayam pedaging. 

2. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan tepung kupang putih terhadap 

pertambahan bobot badan ayam pedaging. 

3. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan tepung kupang putih terhadap 

konversi pakan ayam pedaging. 
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1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Manfaat penelitian ini sebagai khazanah dalam ilmu pengetahuan baru 

tentang penggunaan tepung kupang putih pada pakan ayam pedaging jantan. 

1.4.2 Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bahwa tepung 

kupang putih dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pada pakan broiler ysng 

dapat mempengaruhi konsumsi pakan, pertambahan bobot badan dan konversi 

pakan. 

1.5 Landasan Teori 

Pada usaha peternakan ayam pedaging cukup menguntungkan karena 

memiliki laju pertumbuhan cepat dan dipanen pada umur 5 minggu, menjadikan 

peternak harus memenuhi pakan dengan gizi yang baik. Menurut SNI (2006) 

bahwa kebutuhan energi untuk ayam broiler pada periode starter sebesar 2900 

kkal/kg ransum pada tingkat protein minimal 19%, sedangkan pada periode 

finisher sebesar 2900 kkal/kg ransum pada tingkat protein sebesar minimal 18%. 

Penggunaan serat kasar maksimal 6%. Kebutuhan kalsium periode starter dan 

finisher sebesar 0,9-1,2% serta fosfor sebesar 0,6-1,0%.  

Pada usaha peternakan, biaya pakan merupakan biaya tertinggi untuk 

ayam  pedaging  yang dipelihara secara intensif hingga dapat mencapai 70% dari 

biaya produksi, sehingga perlu dilakukan berbagai cara untuk memperkecil 

konversi pakan yaitu dengan melalui peningkatan kualitas bahan pakan dan 
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penggunaan bahan imbuhan agar ternak dapat hidup dalam kondisi baik (Haryati, 

2011). 

Salah satu solusi untuk menekan biaya pakan yaitu dengan menggunakan 

bahan pakan lain. Salah satu bahan pakan yang dapat digunakan untuk ternak 

adalah kupang. Kupang merupakan produk perikanan yang mempunyai nilai gizi 

yang cukup tinggi dan sebagai salah satu sumber protein yang berkualitas tinggi 

dan murah. Kupang merupakan salah satu jenis kerang-kerangan dengan kategori 

complete protein yang murah, dengan kadar protein 9,04% dan  kadar asam amino 

esensial tinggi yaitu sekitar 85-95% dari total protein (menurut Kudori, 1995 

dalam Indasah, 2007). 

Hasil penelitian Purwanto dan Anjar Sardjimah (2000) menyebutkan 

bahwa kupang adalah salah satu sumber protein hewani yang mengandung protein 

cukup tinggi. Berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif, dalam kupang 

mengandung tujuh belas macam asam amino yang meliputi asam amino esensial 

dan non esensial yaitu asam aspartat, treonin, serin, glutamat, glicin, alanin, valin, 

metionin, isoleusin, leusin, tirosin, fenilalanin, lisin, histidin, ardinin dan prolin.  

Effendi (2003), kupang mengandung vitamin B12, Ca, Mg, Mn, I dan Zn 

yang penting untuk pertumbuhan wdan produksi daging unggas. Lebih lanjut 

dikatakan bahwa daging kerang segar satu diantara sumber protein ransum yang 

baik bagi pertumbuhan udang, disamping harganya murah dan dapat 

menggantikan pakan komersial buatan pabrik. Azwar dan Ruchimat (1987) dalam 

Effendi (2003) menyebutkan bahwa daging kerang segar mempunyai kandungan 

asam amino medekati jenis asam amino dalam tubuh udang.  
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Presentase tepung kupang 10%, 12,5% dan 15% mengacu pada penelitian 

(Fristanti dkk. 2015) dengan pemberian tepung kupang (Musculita senhausia) 

sebesar 5%, 10%, 15% pada itik Mojosari menunjukkan pengaruh yang nyata 

terhadap konsumsi pakan karena kupang adalah pakan lokal yang palatable. 

Presentase tepung ikan 8%, 9,5% dan 11% dalam ransum perlakuan 

berdasarkan (Nawawi dan Nurrohmah, 2011) bahwa secara umum, tepung ikan 

hanya diberikan dalam jumlah yang sedikit dalam pakan yaitu sekitar 2-15% dari 

total pakan. Hal tersebut karena, penggunaan tepung ikan yang terlalu banyak 

akan menyebabkan ayam kehilangan selera makannya dan daging yang dihasilkan 

berbau amis. 

Presentase minyak kelapa 5%, 5,5% dan 6% yang digunakan berdasarkan 

(Rasyaf, 1993) menyebutkan bahwa penggunaan minyak kelapa dalam ransum 

sebesar 2% hingga 6% dari total ransum. 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Penggunaan tepung kupang putih dapat meningkatkan konsumsi pakan ayam    

pedaging. 

2. Penggunaan tepung kupang putih dapat meningkatkan pertambahan bobot  

badan ayam pedaging. 

3. Penggunaan tepung kupang putih dapat menurunkan konversi pakan ayam 

pedaging. 


