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 ABSTRAK 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan 

chlorella dalam pakan yang disubtitusi tepung isi rumen pada ayam pedaging. 
Parameter yang diukur adalah persentase karkas dari ayam pedaging. Jumlah 
ayam pedaging yang digunakan sejumlah 28 ekor DOC (Day Old Chick) dibagi ke 
dalam empat perlakuan. Empat perlakuan tersebut yaitu P0 : BR1® 90% + tepung 
isi rumen 10% + chlorella 0%; P1 : BR1® 90% + tepung isi rumen 10% + chlorella 
2,5%; P2 : BR1® 90% + tepung isi rumen 10% + chlorella 5%; P3 : BR1® 90% + 
tepung isi rumen 10% + chlorella 7,5%. Rancangan Penelitian menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan empat perlakuan dan tujuh ulangan. 
Analisis data menggunakan ANOVA dan jika terdapat perbedaan nyata 
dilanjutkan dengan uji Duncan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian 
ini adalah pemanfaatan chlorella dalam pakan yang disubtitusi tepung isi rumen 
tidak meningkatkan persentase karkas ayam pedaging.   
 
Kata kunci: chlorella, tepung isi rumen, karkas, ayam pedaging 

Pendahuluan 

Meningkatnya kesadaran 

masyarakat terhadap kebutuhan 

protein hewani mengakibatkan 

meningkatnya kebutuhan telur dan 

daging. Salah satu upaya untuk 

memenuhi kebutuhan protein 

hewani masyarakat adalah melalui 

usaha peternakan. Usaha peternakan 

yang memiliki nilai strategis di 

Indonesia khususnya dalam 

penyediaan protein hewani untuk 

memenuhi kebutuhan dalam negeri 

adalah usaha peternakan unggas 

(Abidin, 2003). Salah satu usaha 

peternakan unggas yaitu peternakan 

ayam pedaging.  

Keberhasilan usaha 

peternakan unggas ditentukan oleh 

dua faktor utama, yaitu faktor 

produksi dan pemasaran (Rasidi, 

2002), diantara kedua faktor 

tersebut, faktor produksi sangat 

menentukan keberhasilan usaha 

peternakan unggas. Kebutuhan 

pakan memerlukan biaya sekitar 60–

70% dari total biaya produksi 

(Rasyaf, 2006).  

Besarnya biaya pakan 

tersebut dapat ditekan dengan 

beberapa upaya yaitu efisiensi 

penggunaan pakan, penggunaan 

bahan pakan yang murah, tidak 

bersaing dengan kebutuhan 
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manusia, merupakan limbah tetapi 

masih mempunyai nilai nutrisi yang 

baik serta tidak menimbulkan 

bahaya bagi kesehatan ternak 

(Rahardjo, 2006). Isi rumen sapi 

merupakan limbah terbesar yang 

dihasilkan oleh Rumah Potong 

Hewan dengan berat rerata 30,50 

kg/ekor sapi (Harfiah, 2006).  

Pemanfaatan isi rumen sapi 

untuk pakan ternak non ruminansia 

dianjurkan pemberiannya 10% - 15% 

dalam ransum, untuk tidak 

menimbulkan efek samping yang 

merugikan. Penggunaan isi rumen 

sapi sebagai bahan pakan akan lebih 

optimal apabila dirubah ke dalam 

bentuk tepung. Tepung isi rumen 

dimanfaatkan sebagai sumber energi 

karena mengandung energi 

metabolisme sebesar 2821,20 

kkal/kg tetapi kandungan protein 

kasar tepung isi rumen sangat 

rendah yaitu 9,13% 

(Soepranianondo, 2002). Oleh karena 

itu, perlu bahan tambahan yang 

mengandung protein tinggi. 

Steenblock (2000) 

menyatakan chlorella berpotensi 

sebagai bahan pakan tambahan 

karena mengandung komposisi gizi 

yang baik terutama kandungan 

protein yang mencapai 55%. 

Suriawiria (2002) menyatakan 

bahwa penambahan chlorella pada 

pakan ternak dapat meningkatkan 

produksi daging karena kandungan 

proteinnya tinggi. 

Murtidjo (1997) menyatakan 

bahwa persentase berat karkas 

merupakan faktor penting dalam 

menilai produksi ternak. Produksi 

ternak erat hubungannya dengan 

berat hidup, semakin bertambah 

berat hidupnya maka produksi 

karkasnya semakin meningkat. 

Berdasarkan penelitian Rismatuliyah 

(2010) pemberian 5% dan 7,5% 

biakan murni chlorella ke dalam 

ransum pakan ayam pedaging dapat 

meningkatkan pertambahan berat 

hidup karena chlorella memiliki 

kandungan protein tinggi sehingga 

pembentukan jaringan baru lebih 

banyak dan terjadi pertambahan 

berat hidup yang semakin besar. 

Metode Penelitian 

Pembuatan tepung isi rumen 

dilakukan di Blitar karena isi rumen 

berasal dari Rumah Potong Hewan 

(RPH) Blitar. Analisis proksimat 

untuk ransum pakan dilakukan di 

ex. Laboratorium Makanan Ternak 

Departemen Peternakan Fakultas 

Kedokteran Hewan Universitas 

Airlangga. Pemeliharaan dan 

perlakuan ayam pedaging dilakukan 

di peternakan Bapak Kasiyadi di 

Blitar.  

Rancangan percobaan yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan empat perlakuan dan 

tujuh ulangan. Pada penelitian ini 

menggunakan sebanyak 28 ekor 

DOC strain ISA Vedette jantan yang 

diacak dalam empat perlakuan dan 

masing-masing perlakuan terdiri 

dari tujuh ulangan. Pengambilan 28 

ekor DOC tersebut dilakukan secara 

simple random sampling.  
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Anak ayam yang baru 

datang dimasukkan ke kandang 

postal dengan luas 3 m2 yang 

beralaskan sekam padi (litter). Pakan 

yang digunakan pada periode starter 

adalah pakan jadi BR1® sampai 

umur dua minggu. Air minum 

diberikan secara ad libitum. Setelah 

umur ayam mencapai tiga minggu, 

ayam dimasukkan kandang 

individual. Kandang individual 

dengan ukuran panjang 45 cm, lebar 

25 cm dan tinggi 40 cm ini 

dilengkapi dengan tempat pakan 

dan minum. Penempatan ayam 

untuk tiap-tiap perlakuan dalam 

kandang dilakukan secara acak. 

Memasuki minggu ketiga 

masa pemeliharaan ayam pedaging, 

dilakukan adaptasi pakan secara 

langsung dan adaptasi lingkungan 

selama satu minggu. Awal minggu 

keempat sampai akhir minggu 

kelima yang merupakan periode 

finisher dilakukan pemberian pakan 

perlakuan. BR1® digiling menjadi 

tepung agar homogen apabila 

dicampur dengan tepung isi rumen. 

Perlakuan kontrol (P0) BR1® 

ditambah tepung isi rumen 10% dan 

chlorella 0%, Perlakuan 1 (P1) BR1® 

ditambah tepung isi rumen 10% dan 

chlorella 2,5%. Perlakuan 2 (P2) BR1® 

ditambah dengan tepung isi rumen 

10% dan chlorella 5%. Perlakuan 3 

(P3) BR1® ditambah dengan tepung 

isi rumen 10% dan chlorella 7,5%.  

Penambahan 100 ml larutan 

chlorella dilakukan dengan cara 

menyemprotkannya ke BR1® dengan 

sprayer sampai chlorella tercampur 

merata. Chlorella disemprotkan 

setiap hari saat pemberian pakan. 

Tepung isi rumen kemudian 

ditambahkan ke campuran chlorella 

dan BR1® tersebut dengan diaduk.  

 Pengamatan terhadap 

persentase karkas dilakukan setelah 

ayam disembelih, semua bulu 

dicabuti, isi rongga perut 

dikeluarkan, pemotongan kepala 

sampai pangkal leher (Vertebrae 

cervicalis terakhir) dan kedua kaki 

sampai batas lutut kaki (pada 

persendian tarsal) dipotong lalu 

ditimbang. Data yang diperoleh 

dalam penelitian ini dianalisis 

dengan Analisis Varian, kemudian 

dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan’s (Duncan’s 

Multiple Range Test) dengan tingkat 

signifikan 5% (Kusriningrum, 2010). 

 

Hasil dan Pembahasan 

Persentase karkas dalam 

penelitian ini diperoleh berdasarkan 

hasil perbandingan antara berat 

karkas dan berat hidup ayam yang 

dinyatakan dalam persen. Berikut 

adalah hasil dari persentase karkas 

yang diperoleh dari penelitian ini

.
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Tabel 1. Persentase Karkas Ayam Pedaging Setelah Ditransformasi ke Arcsin (%) 

Ulangan Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

57,04 
57,29 
51,65 
56,48 
55,00 
55,80 
56,79 

56,54 
55,06 
56,91 
56,73 
56,04 
57,61 
57,29 

57,48 
57,67 
55,24 
57,99 
56,60 
55,92 
57,92 

55,61 
56,42 
54,63 
56,35 
55,86 
56,79 
55,67 

Total 390,05 396,18 398,82 391,33 

Rerata 55,7214 56,5971 56,9743 55,9043 

SD 1,95872 0,84636 1,07433 0,70903 

Berdasarkan analisis varian 

dapat diketahui bahwa pemanfaatan 

chlorella dalam pakan yang 

disubtitusi tepung isi rumen dengan 

kandungan chlorella yang berbeda – 

beda ternyata memberikan 

pengaruh yang tidak nyata (p>0,05) 

dalam meningkatkan kualitas karkas 

ayam pedaging jantan. Hasil yang 

tidak berbeda nyata dimungkinkan 

oleh hasil analisis proksimat chlorella 

yang dilakukan, bahwa protein yang 

dikandung hanya sebesar 2,05%  

berbeda dengan pernyataan 

Steenblock (2000) bahwa chlorella 

mengandung protein sebesar 55% 

sehingga kandungan protein dalam 

ransum perlakuan masih dalam 

batas normal kebutuhan. 

Faktor yang dapat 

menyebabkan turunnya kadar 

protein pada chlorella yang 

digunakan dalam penelitian ini 

yaitu kemungkinan adanya proses 

pemecahan dinding sel chlorella. 

Beberapa jenis chlorella memiliki 

dinding sel yang tebal, agar mudah 

dicerna tubuh maka dinding sel 

chlorella tersebut dipecah. 

Pemecahan dinding sel chlorella 

tersebut dapat dilakukan dengan 

cara pengeringan panas dan 

perebusan yang memungkinkan 

mengurangi kadar protein chlorella 

(Kanno, 2005).  

Persentase karkas yang 

dicapai pada penelitian ini berkisar 

antara 68,25% - 70,29%. Persentase 

karkas masih dalam batas normal, 

sesuai pernyataan Irawan (1996) 

bahwa pada umumnya persentase 

karkas berkisar antara 65% - 75% 

dan ini merupakan persentase pada 

ayam pedaging yang memiliki 

pertumbuhan baik. 

Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah 

pemberian chlorella dalam pakan 

yang disubtitusi tepung isi rumen 

tidak meningkatkan persentase 

karkas pada ayam pedaging jantan. 
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