
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu faktor penentu keberhasilan suatu usaha peternakan adalah 

faktor pakan, disamping faktor genetik dan tatalaksana pemeliharaan. Pakan 

merupakan faktor paling banyak membutuhkan biaya dalam usaha peternakan 

ayam pedaging, yaitu 60-70% dari seluruh biaya produksi (Budiansyah, 2010). 

Harga pakan yang tinggi telah mengakibatkan biaya produksi ternak tinggi 

khususnya ternak unggas. Sehingga diperlukan upaya agar penggunaan pakan 

yang ada lebih efektif dan efisien. Bahan pakan yang biasa digunakan adalah 

jagung, bungkil kedelai, dan tepung ikan sebagai bahan sumber energi dan 

sebagai sumber protein. Bahan pakan tersebut sebagian besar masih di import, hal 

inilah yang menyebabkan harga pakan menjadi lebih mahal. 

Ketersediaan pakan lokal di Indonesia cukup banyak, sehingga 

mempunyai potensi yang cukup besar untuk ransum unggas seperti bungkil 

kelapa, dan dedak padi. Tetapi bahan pakan tersebut kualitasnya masih rendah 

sehingga perlu dicari cara untuk memanfaatkannya, agar performance ternak yang 

dihasilkan tetap tinggi. Salah satunya adalah penggunaan enzim. Enzim komersil 

banyak tersedia dipasaran dengan berbagai macam jenis akan tetapi harganya 

relatif mahal. Alternatif yang dapat dilakukan yaitu dengan memanfaatkan cairan 

rumen kerbau asal rumah potong hewan (RPH) sebagai sumber enzim.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya telah dilaporkan enzim dapat 

meningkatkan kecernaan dari beberapa pakan lokal. (Budiansyah, 2010) 

membuktikan bahwa isi rumen limbah dari RPH mempunyai aktivitas enzim-

enzim karbohidrase yang cukup tinggi dan karaktersitik enzim yang baik yang 

potensial untuk dapat dijadikan sebagai feed additive (sumber enzim) untuk 

meningkatkan kualitas pakan unggas. Dalam enzim cairan rumen mengandung 

enzim selulase, xilanase, mannanase, amilase, protease dan fitase yang mampu 

menghidrolisis bahan pakan lokal, Budiansyah (2010). Enzim-enzim tersebut 

secara umum tidak hanya mencerna serat, enzim xilanase dapat memperbaiki  

proses  penyerapan  nutrient dalam  tubuh  ayam  pedaging  untuk mengubah  

menjadi  daging  yaitu  mampu meningkatkan ketersediaan  fosfor,  energy dan 
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protein (Ketaren et al., 2002),  enzim cairan rumen mampu menurunkan asam fitat 

dan dapat meningkatkan kadar glukosa terlarut yang berasal dari NSP (Non-

Starch Polysaccharide) pada beberapa bahan pakan lokal (Resmi et al., 2013).  

Resmi et al., (2013) melaporkan bahwa beberapa pakan lokal penyusun ransum 

unggas mengandung asam fitat seperti poles sebanyak (6,73 ± 0,34%), bungkil 

kacang kedelai sebanyak (6,37 ± 0,29%), bungkil inti sawit (5,83 ± 1,28%) dan 

dedak halus sebanyak (6,75 ± 0,86%). Penggunaan enzim cairan rumen sapi pada 

beberapa bahan pakan dapat meningkatkan kadar glukosa terlarut yang berasal 

dari pemecahan NSP (Non-Starch Polysaccharide). Peningkatan glukosa enzim 

tertinggi pada beberapa bahan pakan seperti bungkil inti sawit, dedak halus, dan 

bungkil kelapa sebanyak 2% pada tepung ikan sebanyak 2,5% dan bungkil kacang 

kedelai sebanyak 3% (Resmi et al., 2013). Dari berbagai laporan tersebut 

diharapkan peningkatan kecernaan zat makanan dapat meningkatkan bobot 

karkas. 

 Wahyudi dan Masduqie (2004) melaporkan bahwa cairan rumen kerbau 

lebih banyak mengandung mikroba selulolitik dibandingkan dengan ternak 

ruminansia lainnya. Pada cairan rumen kerbau dijumpai tujuh koloni mikroba 

selulolitik (kelompok Ruminococcus sp.) sedangkan pada ternak sapi hanya empat 

koloni. Persentase bakteri selulolitik pada sapi sebesar 19,5% dan pada kerbau 

42,3% dari total bakteri. Kelompok utama bakteri selulolitik dalam rumen 

meliputi Ruminucoccus albus, Ruminococcus flavefaciens, dan Bacteroides 

succinogenes (Chesson dan Forsberg, 1988; Suryahadi, 1996). Menurut Suryahadi 

et al., (1996) aktifitas bakteri selulolitik dari ternak kerbau lebih tinggi 

dibandingkan dengan ternak sapi.  

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian tentang “Pengaruh 

Penggunaan Enzim Cairan Rumen Kerbau Asal Rumah Potong Hewan dalam 

Ransum Terhadap Bobot Karkas Ayam Broiler.” 

 

1.2. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan enzim 

cairan rumen kerbau asal rumah potong hewan dalam ransum terhadap bobot 

karkas ayam broiler. 
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1.3. Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

pemanfaatan enzim cairan rumen kerbau, limbah RPH sebagai sumber enzim 

terhadap karkas ayam broiler. 


