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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Meningkatnya jumlah populasi penduduk Indonesia menuntut dipenuhinya 

kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat terutama kebutuhan pangan. Salah satu 

bahan pangan yang dibutuhkan adalah bahan pangan sumber protein yang banyak 

terdapat pada produk hewan, hasil ternak maupun perikanan (Suriyadi,2007). 

Salah satu produk peternakan adalah ayam pedaging yang berpotensi 

sebagai produk untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, karena selain 

pertumbuhannya yang sangat cepat, efisiensi pakan cukup tinggi, sementara 

bentuk ukuran badannya besar dengan dada lebar, padat dan berisi sehingga 

sangat efisien untuk diproduksi dalam jangka waktu 30-35 hari. Ayam pedaging 

(broiler) tersebut dapat mencapai bobot hidup 1,4-1,6 kg, selain itu harga ayam 

broiler lebih dijangkau oleh masyarakat karena relatif murah (Suriyadi, 2007). 

Usaha peternakan ayam pedaging terus berkembang dengan pesat untuk 

memenuhi kebutuhan protein asal hewan berupa daging. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan suatu usaha peternakan, khususnya ayam pedaging 

meliputi faktor bibit, pakan, dan manajemen, namun faktor yang paling 

berpengaruh dalam keberhasilan usaha peternakan ayam pedaging adalah faktor 

pakan, karena biaya produksi terbesar dalam usaha peternakan khususnya 

peternakan ayam pedaging adalah biaya pakan, yakni mencapai 60% sampai 70% 

dari total biaya produksi. Pembatasan penggunaan antibiotik untuk 

penanggulangan infeksi juga menjadi kendala peternak dalam meningkatkan 
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performa ternak mereka sehingga perlu adanya inovasi penerapan teknologi yang 

dapat mengeliminasi faktor kendala tersebut sehingga peternak mampu 

memaksimalkan performa ternak mereka (Centra Biotech Indonesia, 2009). 

Penggunaan probiotik adalah salah satu solusi untuk memaksimalkan 

performa ayam pedaging. Probiotik pada ternak pertama kali diperkenalkan oleh 

Parker (1983) (dalam Isolat Pruduct Knowledge, 2004) sebagai suatu 

mikroorganisme dan substansi lain yang menguntungkan keseimbangan mikroba 

dalam usus. Beberapa fungsi dari probiotik bagi ternak adalah meningkatkan 

nafsu makan, meningkatkan bobot badan karena terjadi peningkatan terhadap 

daya cerna makanan, memperbaiki konversi pakan, mengurangi resiko terjadinya 

penyakit pada saluran pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, 

mengurangi stres dan memperbaiki kualitas feses. Kajian yang paling relevan 

untuk diteliti adalah pengamatan terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot 

badan dan nilai konversi pakan terhadap ayam pedaging. 

Program pemberian probiotik pada usaha peternakan ayam pedaging mulai  

banyak dilakukan oleh para peternak untuk meningkatkan efisiensi biaya pakan, 

peningkatan pertambahan berat badan dan perbaikan nilai konversi pakan 

(PT.Centra biotech, 2009). Program pemberian probiotik dilaksanakan dengan 

pola waktu pemberian yang bermacam-macam, yaitu program pemberian 

probiotik mulai dari awal pemeliharaan hingga panen (Isolat Pruduct Knowledge, 

2004), program pemberian probiotik pada awal minggu kedua hingga panen 

(Teknologi Probiotik, 2011), dan program pemberian probiotik pada satu minggu 

menjelang panen (Surya Hidup Satwa, 2013). 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang teori yang telah diuraikan diatas maka 

diajukan rumusan masalah : 

1. Apakah terdapat perbedaan pola waktu pemberian probiotik pada 

ayam pedaging terhadap pertambahan berat badan, konsumsi pakan 

dan nilai konversi pakan ? 

2. Pola waktu pemberian probiotik manakah yang memberikan 

 pertambahan berat badan, konsumsi pakan dan nilai konversi 

 pakan  terbaik  ? 

1.3 Landasan Teori 

 Probiotik dapat didefinisikan sebagai suplemen makanan mengandung 

mikrobial hidup yang berefek menguntungkan hewan sebagai induk semangnya 

melalui peningkatan keseimbangan mikroflora di dalam saluran pencernaan 

(Fuller, 1989). Sejauh ini sudah beragam spesies mikrobial digunakan untuk 

kepentingan peternakan sebagai probiotik (Patterson and Burkholder, 2003) dan 

dalam penggunaannya pada peternakan ayam pedaging dikenal beberapa spesies 

probiotik antara lain Lactobacillus, Streptococcus, Bacillus, Bifidobacterium, 

Enterococcus, Aspergillus, Candida dan Saccharomyces yang berperan 

meningkatkan performan ayam pedaging (Kabir et al., 2004; Gil De Los Santos et 

al., 2005), memodulasi mikroflora intestin serta menghambat kuman pathogen 

(Pascual et al., 1999) dan memodulasi sistem imun (Koenen et al., 2004). Lebih 

spesifik dinyatakan bahwa probiotik mampu menurunkan secara signifikan koloni 

Salmonella pada kalkun (Vicente et al., 2005) dan ayam pedaging (Higgins et al., 
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2007). Penelitian probiotik yang menggunakan spesies Lactobacillus telah 

membuktikan betapa efektifnya kemampuan yang ditunjukkan oleh probiotik bila 

ditambahkan ke dalam ransum sebagai suplemen pakan terhadap performa ayam 

pedaging (Hwa, 2005; Mountzouris, et al., 2007 ; Vicente et al., 2007). 

Probiotik IP®
 (Isolat Plus)  yang dicampurkan ke dalam ransum pakan dan 

diberikan kepada ayam pedaging mulai umur dua minggu selama tiga minggu 

pengamatan, telah menghasilkan nilai konversi pakan lebih rendah secara 

signifikan (p < 0,05) daripada kelompok kontrol yang tidak diberi probiotik (Hwa, 

2005). Rendahnya nilai konversi pakan yang dihasilkan melalui penelitian Hwa 

(2005), ini akan sangat menguntungkan dari aspek efisiensi pakan bagi suatu 

usaha peternakan, khususnya usaha peternakan ayam pedaging. Seperti telah 

diuraikan di depan biaya pakan menempati urutan tertinggi untuk pengelolaan 

suatu usaha peternakan. Di samping keuntungan dari sisi efisiensi biaya pakan 

yang dapat diperoleh melalui penggunaan probiotik sebagai suplemen pakan 

dalam usaha peternakan ayam pedaging (Hwa, 2005; Mountzouris, et al.,  2007; 

Vicente et al., 2007), probiotik juga telah terbukti memberikan efek menurunkan 

angka kematian ayam secara signifikan (Vicente et al., 2007). 

Pemberian probiotik juga telah dibuktikan oleh Mountzouris, et al.,  

(2007) memberi manfaat secara signifikan melalui ransum dan air minum dalam 

meningkatkan performan ayam pedaging, maka dalam hal ini peneliti mengajukan 

penelitian yang menggunakan probiotik pada ayam pedaging dengan komposisi 

mikroorganisme yang berbeda serta pola pemberian yang didasarkan pada umur 

ayam yang berbeda pula. Penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayah (2011) 
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menggunakan probiotik yang mengandung Saccharomyces cereviceae bermineral 

Zn dalam ransum ayam pedaging memberikan kesimpulan bahwa terdapat 

peningkatan persentase karkas serta dapat menurunkan kadar lemak abdominal 

dan kadar kolesterol darah. 

Pola waktu pemberian probiotik sangat bermacam-macam. Penelitian yang 

dilakukan oleh Hwa (2005), dengan pemberian probiotik pada anak ayam dimulai 

saat umur anak ayam mencapai dua minggu (14 hari), sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Vicente et al., (2007) adalah pemberian probiotik pada awal 

pemeliharaan saat ayam pedaging berumur satu hari (DOC). 

Maka dengan mengadopsi penelitian tersebut, peneliti ingin melakukan 

beberapa variasi pola pemberian, yaitu pemberian probiotik dimulai saat umur 

anak ayam mulai 2 hari, 12 hari dan 22 hari sampai ayam berumur 32 hari. 

Pemberian probiotik pada umur 2 hari bertujuan untuk mengetahui apakah 

probiotik ini memberikan manfaat pada saat pertumbuhan organ-organ tubuh 

ayam mulai berkembang terutama organ pencernaan (Info Medion, 2012), 

sedangkan pemberian pada umur 12 hari yang merupakan awal puncak 

pertumbuhan organ-organ tubuh serta enzim dan hormon pencernaan (Bumi 

Ternak, 2013) bertujuan untuk mengamati apakah probiotik memberikan 

kontribusi bagi percepatan pertumbuhan organ tubuh yang sudah sempurna dan 

siap menerima pengaruh dari probiotik. Pemberian probiotik di akhir masa 

pemeliharaan yaitu pada umur 22 hari hingga 32 hari, dimana pertumbuhan ayam 

sudah mencapai pada tahap akhir, bertujuan untuk mengetahui apakah probiotik 

masih memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ayam pedaging. Dengan 
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masa lamanya waktu pemberian probiotik yang berbeda itu juga untuk 

mengetahui efek samping dari pemberian probiotik yang kemungkinan bisa 

mempengaruhi fisiologi normal tubuh  yang berdampak pada pertambahan berat 

badan. Hal tersebut ditujukan untuk mengetahui waktu kinerja mikroorganisme 

pada probiotik yang efektif dan efisien serta kemampuan tubuh ayam merespon 

probiotik untuk menghasilkan performan ayam pedaging yang baik. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini antara lain adalah untuk : 

1. Mengetahui perbedaan pola waktu pemberian probiotik pada ayam 

pedaging terhadap pertambahan berat badan, konsumsi pakan dan 

nilai konversi pakan 

2. Mengetahui waktu pemberian probiotik yang memberikan 

pertambahan berat badan, konsumsi pakan dan nilai konversi 

pakan terbaik 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi peternak dan 

memperluas wawasan masyarakat untuk dapat menggunakan probiotik pada 

periode yang tepat, sehingga dapat digunakan sebagai pilihan teknologi alami 

yang aman, efektif, efisien dan ekonomis dalam meningkatkan pertambahan berat 

badan, konsumsi pakan dan nilai konversi pakan ayam pedaging. 
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1.6 Hipotesis Penelitian 

1. Terdapat perbedaan pola waktu pemberian probiotik pada ayam  

  pedaging terhadap pertambahan berat badan, konsumsi pakan dan  

  nilai konversi pakan 

2. Waktu pemberian probiotik yang memberikan pertambahan berat 

badan, konsumsi pakan dan nilai konversi pakan terbaik 

dimungkinkan adalah pemberian mulai umur dua hari sampai umur 

32 hari 
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