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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan industri perunggasan saat ini sudah berkembang dengan 

pesat, seiring dengan kesadaran dari masyarakat akan pentingnya gizi terutama 

protein yang berasal dari hewani. Unggas yang mendapat respon pasar yang luar 

biasa adalah ayam pedaging. Ayam pedaging merupakan salah satu alternatif 

pilihan yang cukup baik karena pertumbuhannya cepat, mudah dipelihara dan 

kandungan proteinnya tinggi. 

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, 

menjadikan waktu pemeliharaan yang dibutuhkan dalam membudidayakan ayam 

pedaging semakin singkat, yakni rata-rata pada umur 35 hari ayam sudah dapat 

dipanen. Hal ini mengakibatkan semakin banyak peternak yang berminat untuk 

membudidayakan ayam pedaging. Waktu pemeliharaan yang cukup singkat, akan 

membuat modal cepat kembali. Selain itu, peternak masih dapat memperoleh 

penerimaan tambahan dari produk sampingan ayam pedaging, yaitu kotoran ayam 

yang dapat dijual untuk dimanfaatkan sebagai pupuk kandang. 

Dalam suatu usaha peternakan, selain manajemen dan bibit, pakan 

merupakan suatu faktor yang sangat penting, terutama untuk keperluan produksi 

dan reproduksi. Biaya produksi pakan diperlukan berkisar antara 60 – 70 % dari 

total biaya produksi. Oleh karena itu dianjurkan kepada setiap peternak 

memperhatikan kualitas khususnya dalam pemberian bahan pakan yang lebih 

efisiensi sehingga dapat memberikan keuntungan yang maksimal. Murtidjo (1986) 

menyatakan  bahwa makanan ayam pedaging yang digunakan adalah bahan 

makanan asal tumbuh-tumbuhan, limbah industri. Bahan makanan asal tumbuh-

tumbuhan yang tidak bersaing dengan kebutuhan manusia dan belum banyak 

dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak adalah biji karet yang setelah melalui 

beberapa proses maka didapatkan biji karet yang difermentasi. 

Dilihat dari komposisi kimianya biji karet memiliki kandungan protein yang 

tinggi. Berdasarkan analisis diketahui kadar protein biji karet sebesar 27%, lemak 

32,3%, air 3,6%, abu 2,4%, thiamine 450 µg, asam nikotinat 2,5µg, karoten dan 

tokoferol 250 µg. Selain kandungan protein yang cukup tinggi, kandungan asam 
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amino biji karet sangat baik. Asam  amino  yang  paling  banyak terkandung  dalam  

tepung  biji  karet adalah  asam  glutamik,  asam  aspartik dan  leusina  sedangkan  

metionin  dan sistein  merupakan  kandungan  asam amino  yang  terendah  

(Oyewusi  et  al., 2007). Namun demikian, diketahui bahwa dalam biji karet 

terdapat suatu senyawa yang bersifat toksik dan sangat berbahaya bagi ternak yaitu 

asam sianida (HCN), sebesar 6090 ppm (UGM, 2007). Tingginya kandungan HCN 

akan menyebabkan keracunan, apabila berkelanjutan akan menyebabkan 

kehilangan keseimbangan, hewan tidak dapat berdiri tegak, muntah, kejang-kejang, 

lumpuh dan dalam beberapa detik akhirnya hewan mengalami kematian. Adanya 

kandungan HCN yang terdapat dalam biji karet harus dihilangkan. HCN dapat 

dihilangkan dengan beberapa macam perlakuan yaitu dengan penyimpanan yang 

lama, pengeringan, perendaman, perebusan, penggilingan, pemasakan dan 

fermentasi. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghilangkan senyawa 

beracun HCN dengan memanfaatkan teknologi fermentasi. Bioteknologi fermentasi 

banyak digunakan oleh masyarakat untuk menghilangkan senyawa  beracun dan 

meningkatkan kandungan gizi bahan ataupun limbah pertanian,  sehingga 

diharapkan dapat mengurangi penggunaan asam amino buatan Agustiningsih 

(2002). Fermentasi dapat meningkatkan nilai gizi bahan berkualitas rendah serta 

berfungsi dalam pengawetan bahan, salah satu sumber mikro organisme yang dapat 

digunakan untuk keberhasilan proses fermentasi adalah ragi tempe. 

Ragi tempe sebagai inokulum kapang yang penting dalam proses 

fermentasi, karena ragi tempe mengandung jamur Rhizupus oligosporus dan 

Rhizupus oryzae. Pemberian ragi sebanyak 2g/kg bobot media substrat selama  48  

jam, secara merata dengan mengaduk-aduk biji karet, kemudian dibungkus 

menggunakan plastik kaca yang masih terdapat sirkulasi udara (Edriani, 2011). 

Kualitas ragi tempe harus memenuhi syarat, yaitu mampu memproduksi spora 

dalam jumlah yang banyak, mampu bertahan beberapa bulan tanpa mengalami 

perubahan genetis maupun kemampuan tumbuhnya, pertumbuhan miselia kuat dan 

lebat berwarna kuning bersih (Salim, 2012). Menurut (Wizna dkk, 2000) bahwa biji 

karet yang difermentasi dengan Rhizopus oligosporus dapat dimanfaatkan sampai 

level 16% dalam ransum ayam broiler. 
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Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, penulis telah melakukan 

penelitian dengan tema penelitian adalah ”Penggunaan Tepung Biji Karet (Hevea 

Brasilliensis) Fermentasi di dalam Ransum Komersial Terhadap Performa 

Ayam Pedaging.” 

 

1.2. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan tepung biji 

karet yang difermentasi dalam ransum komersial terhadap performa ayam 

pedaging. 

1.3.  Manfaat 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan biji 

karet didalam susunan ransum ternak unggas. 

2) Memberikan informasi tentang penggunaan tepung biji karet yang 

difermentasi sebagai campuran dalam ransum komersial terhadap 

performa ayam pedaging. 

 

1.4. Hipotesis 

Penggunaan tepung biji karet yang difermentasi dalam ransum komersial 

dapat meningkatkan konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, dan menurunkan 

konversi ransum. 

 

 


