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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pertumbuhan penduduk dunia saat ini mengalami peningkatan yang pesat, 

termasuk Indonesia. Pada tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia sebesar 205,1 

juta jiwa. Perkiraan tahun 2014 sebesar 252,4 juta jiwa (BPS, 2014). Peningkatan 

yang tinggi jumlah penduduk Indonesia secara langsung berdampak pada angka 

konsumsi penduduk di Indonesia. 

 Wasito dan Rohaini (2001), menyebutkan seiring dengan peningkatan 

jumlah penduduk dan bertambahnya kesadaran masyarakat akan pangan bergizi 

tinggi, maka kebutuhan dan permintaan masyarakat akan protein hewani 

mengalami peningkatan yang didapatkan dari daging unggas. Salah satu usaha 

peternakan unggas yang cukup berkembang di Indonesia adalah usaha ternak itik 

Anas domesticus. Itik berperan penting sebagai penyumbang protein hewani 

dengan produksi telur 251.800 ton/tahun atau 18,3% dari produksi telur nasional. 

Sebagai penghasil daging, itik memberikan kontribusi sebesar 27.900 ton atau 

0,18% dari total daging unggas yang mayoritas disuplai dari ayam ras (Ditjennak, 

2010). 

Permasalahan yang dihadapi usaha ternak itik adalah tidak efisiennya 

dalam memanfaatkan pakan, Simon (2005) menyatakan bahwa biaya pakan 

merupakan pengeluaran yang paling besar dalam industri peternakan. Salah satu 

cara untuk mendapatkan pakan yang efisien yaitu pemberian pakan tambahan atau 

feed additive. Feed additive yang banyak digunakan oleh peternak pada umumnya 
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adalah antibiotik yang penggunaannya dibatasi dibeberapa negara. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor yakni adanya residu antibiotik dalam produk 

ternak yang dihasilkan dapat membahayakan kesehatan konsumen, karena 

antibiotik dapat menyebabkan mikroorganisme yang ada dalam tubuh menusia 

maupun ternak (terutama bakteri-bakteri patogen seperti Salmonella, E.Coli dan 

Clostridium perfingens) menjadi resisten (Daud dkk., 2007).  

Probiotik merupakan alternatif pengganti antibiotik (Nahrowi, 2006). 

Istilah probiotik pertama kali diperkenalkan oleh Perker pada tahun 1974, 

merupakan suplemen yang berisi mikroba hidup dan memberi pengaruh 

menguntungkan (kesehatan) untuk saluran pencernaan (Brady et al., 2000). 

Penggunaan probiotik pada ternak unggas ternyata sangat menguntungkan karena 

dapat menghasilkan berbagai enzim yang dapat membantu pencernaan (Ritonga, 

1992). 

Kombinasi probiotik dan prebiotik tersebut dinamakan sinbiotik. 

Kombinasi ini memiliki keuntungan meningkatakan daya tahan hidup bakteri 

probiotik karena substrat yang spesifik telah tersedia untuk proses fermentasi 

sehingga ternak mendapatkan manfaat yang lebih sempurna dari kombinasi ini 

(Senditya dkk, 2014).  

Penelitian yang telah dilakukan oleh Gunawan dan Sundari (2003) tentang 

penambahan feed additive berupa probiotik Lactobacillus acidophilus sebanyak 

2% dan 4% dalam pakan ayam mampu meningkatkan produksi telur, menurunkan 

kolesterol dan menekan konversi pakan. Konversi pakan berguna untuk mengukur 

produktivitas ternak dan didefinisikan sebagai rasio antara konsumsi pakan 
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dengan pertambahan bobot badan yang diperoleh selama kurun waktu tertentu. 

Semakin tinggi konversi pakan menunjukkan semakin banyak ransum yang 

dibutuhkan untuk meningkatkan berat badan persatuan berat (Lacy and Vest, 

2000). Nilai konversi pakan berhubungan dengan biaya pakan, semakin tinggi 

angka konversi maka biaya pakan akan meningkat, karena jumlah pakan yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan pertambahan berat badan dalam jangka waktu 

tertentu semakin tinggi (Wiradisastra, 1986). 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dapat dikemukakan 

rumusan masalah yaitu: 

1. Apakah pemberian sinbiotik dalam pakan dapat meningkatkan konsumsi 

pakan bebek hibrida? 

2. Apakah pemberian sinbiotik dalam pakan dapat meningkatkan 

pertambahan berat badan bebek hibrida? 

3. Apakah pemberian sinbiotik dalam pakan dapat menurunkan konversi 

pakan bebek hibrida? 

1.3 Landasan Teori 

Sinbiotik merupakan gabungan konsep probiotik dan prebiotik. Jadi 

sinbiotik mengandung mikrobia hidup yang distimulasi oleh adanya prebiotik. 

Keuntungan selain efek kesehatan dari probiotik komersial, juga adanya prebiotik 

yang mendorong pertumbuhan organisme probiotik pada kompleks kolon (Gibson 

and Fuller, 1999). Penggunaan probiotik pada ternak unggas sangat 
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menguntungkan karena dapat menghasilkan berbagai enzim yang dapat membantu 

pencernaan dan dapat menghasilkan zat antibakteri yang dapat menekan 

pertumbuhan mikroorganisme yang merugikan (Ritonga, 1992). Mikroba ini akan 

bergabung dengan mikroorganisme saluran cerna dan bekerja mengubah protein, 

karbohidrat, serta lemak yang tidak dapat diserap oleh dinding usus, dengan 

demikian probiotik dapat membantu proses metabolisme zat makanan yang 

dicerna. Probiotik berisi koloni bibit mikroba fermentatif sehingga diharapkan 

dapat memfermentasi bahan organik yang sesuai menjadi unsur-unsur organik 

yang bermanfaat bagi unggas (Risch, 2000). Penggunaan probiotik pada ternak 

telah dilaporkan sebagai zat pemacu tumbuh, meningkatkan konversi pakan, 

kontrol kesehatan atau pencegahan mikroba patogen terutama untuk ternak usia 

muda (Havenaar et al., 1992 dalam Purwadaria et al., 2003). 

 Menurut Kabir (2009) cara kerja probiotik pada poultry yakni menjaga 

mikroflora normal pada usus dengan cara kerja competitive exclusion dan 

antagonisme (perlawanan) serta di dalam probiotik ini terkandung jenis mikroba 

yang dapat menghasilkan asam laktat, termasuk juga bakteri asam laktat. Menurut 

Hayakawa (1992), bakteri asam laktat adalah sekelompok bakteri 

menguntungkan, mampu memfermentasi gula sebagai sumber energi untuk 

memproduksi asam laktat dalam jumlah besar dan jika memecah protein, tidak 

membentuk senyawa senyawa yang berbau busuk. 
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1. 4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Membuktikan pemberian sinbiotik dalam pakan dapat meningkatkan 

konsumsi pakan bebek hibrida 

2. Membuktikan pemberian sinbiotik dalam pakan dapat meningkatkan 

pertambahan berat badan bebek hibrida 

3. Membuktikan pemberian sinbiotik dalam pakan dapat menurunkan 

konversi pakan bebek hibrida 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan untuk: 

1. Menambah kepustakaan atau referensi tentang efek penambahan sinbiotik 

pada pakan bebek buatan sendiri  

2. Memberi informasi yang dapat dijadikan dasar untuk peternak sehingga 

dapat mengetahui konversi pakan pada bebek hibrida. 

1.6 Hipotesa Penelitian 

 Hipotesa dalam penelitian ini adalah : 

1. Pemberian sinbiotik dalam pakan dapat meningkatkan konsumsi pakan 

bebek hibrida 

2. Pemberian sinbiotik dalam pakan dapat meningkatkan berat pertambahan 

badan bebek hibrida 

3. Pemberian sinbiotik dalam pakan dapat menurunkan konversi pakan bebek 

hibrida 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EFEK PEMBERIAN SINBIOTIK ... MUHAMMAD SYARIF H.


	BAB I PENDAHULUAN.pdf



