
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan protein hewani,

industri perunggasan khususnya ayam pedaging juga ikut meningkat. Bersamaan

dengan itu, permintaan konsumen yang makin beragam dan lebih selektif juga ikut

meningkat, terutama yang berhubungan dengan kualitas produk, dalam hal ini adalah

kualitas daging ayam.

Industri ayam pedaging di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan

yang harus segera diatasi. Kendala saat ini yang dihadapi adalah rendahnya efisiensi

produksi daging ayam pedaging, yang disebabkan oleh tingginya harga ransum ayam

pedaging. Kemudian, tuntutan konsumen yang menghendaki daging ayam pedaging

yang rendah lemak serta bebas residu, untuk itu diperlukan feed supplement yang

mampu menurunkan kadar lemak daging serta mampu menghasilkan daging yang

sehat bagi konsumen.

Sektor perunggasan  terutama ayam  ras pedaging masih menjadi prioritas

utama untuk memenuhi kebutuhan protein  hewani  manusia. Mengingat sifat-sifat

unggulnya yaitu tidak memerlukan   tempat   luas   dalam   pemeliharaan, bergizi

tinggi, pertumbuhan cepat dan efisien mengkonversikan makanan menjadi   daging

sehingga  cepat mencapai usia panen dengan bobot badan panen yang tinggi. Namun

daging ayam pedaging mempunyai kecenderungan sifat  perlemakan tinggi yang

disebabkan gen pembentuk lemak (Yuniarty, 2011).



Penggunaan kunyit (Curcuma domestica Val) dalam industri obat tradisional

akan menghasilkan limbah padat kunyit yang dapat digunakan sebagai campuran

ransum ayam. Limbah padat kunyit masih mengandung zat-zat yang potensial sebagai

sumber nutrisi, yaitu protein, lemak, karbohidrat dan air. Kunyit berpotensi untuk

menurunkan lemak pada ayam pedaging. Penelitian sebelumnya menyatakan tepung

kunyit sebanyak 1 g/kg ransum membuktikan bahwa tepung kunyit mampu

menurunkan lemak abdominal ayam pedaging (Santoso, 2009). Senyawa aktif dalam

kunyit yang berpotensi untuk menurunkan lemak adalah kurkumin beserta

turunannya. Penelitian Yuniarty (2011) menunjukkan bahwa kadar lemak daging

paha ayam pedaging menurun dengan pemberian tepung rimpang kunyit sebanyak

0,5% dalam ransum. Penelitian Kusnadi dan Rachmat (2010) membuktikan

pemberian kunyit ke dalam ransum ayam pedaging sebanyak 2% dapat meningkatkan

pertambahan bobot badan harian dan mampu mengatasi cekaman panas. Penelitian

Asmarasari dan Suprijatna (2008) menyatakan pemberian ransum ayam pedaging

dengan penambahan kunyit terhadap performans ayam pedaging dapat disimpulkan

bahwa pemberian ransum dengan penambahan kunyit sampai tingkat 9% ternyata

tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap semua parameter yang diamati

(pertambahan bobot hidup, kadar lemak abdominal dan kadar lemak subkutan bagian

dada dan paha).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirancang untuk menaikkan

persentase karkas dan menurunkan persentase lemak abdominal ayam pedaging yang

diberi ransum mengandung tepung kunyit.



1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bobot badan akhir, bobot

karkas, persentase karkas, bobot lemak abdominal dan persentase lemak abdominal

ayam pedaging yang diberi ransum tepung kunyit.

1.3. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi terkait dengan

pemberian tepung kunyit terhadap persentase bobot karkas dan lemak abdominal

ayam pedaging.

1.4. Hipotesis

Penambahan tepung kunyit dalam ransum ayam pedaging dapat meningkatkan

bobot badan akhir, bobot karkas dan persentase karkas serta meminimalkan bobot

lemak abdominal dan persentase lemak abdominal.


