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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Pada peternakan dengan metode pemeliharaan intensif, pakan merupakan 

biaya tertinggi yang dapat mencapai 70% atau lebih dari total produksi. Berbagai 

penelitian dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pakan atau 

mencari bahan baku pakan yang lebih murah. Salah satu upaya yang dilakukan 

adalah meningkatkan efisiensi penggunaan pakan dengan menambahkan berbagai 

macam feed additive. Feed additive adalah suatu bahan yang dicampurkan di 

dalam pakan yang dapat mempengaruhi kesehatan, produktifitas, maupun 

ketercukupan gizi ternak, meskipun bahan tersebut bukan untuk mencukupi 

kebutuhan zat gizi (Adams, 2000). Feed additive yang sudah umum digunakan 

dalam industri perunggasan adalah antibiotika, enzim, prebiotik, probiotik, asam 

organik, flavor, pewarna dan antioksidan (Arnold, 2009).  

Probiotik tergolong dalam makanan fungsional, dimana bahan makanan 

ini mengandung beberapa komponen yang dapat meningkatkan kesehatan ternak 

dengan cara memanipulasi komposisi bakteri yang ada dalam saluran pencernaan 

ternak. Bakteri yang bisa digunakan sebagai probiotik antara lain Bacillus spp., 

Cellulomonas spp., Actinomyces spp. dan bakteri golongan Enterobacteriacea. 

Bakteri tersebut dapat membantu meningkatkan daya cerna serat kasar, 

peningkatan bobot hidup, konsumsi, konversi ransum dan dapat bertindak sebagai 

bakteri selulolitik dan proteolitik. 
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Bahan yang banyak diteliti bahkan sudah digunakan secara komersial 

selain probiotik adalah bioaktif yang terdapat dalam tanaman berkhasiat. Tanaman 

berkhasiat mengandung zat aktif seperti alkaloid, “bitters”, flavonoids, glikosida, 

saponin, terpenoid dan tanin yang dapat meningkatkan kesehatan atau 

menyembuhkan penyakit (Sreenivas, 1999). Sebagian dari zat aktif di dalam 

tanaman sudah diteliti berikut fungsinya (Direkbusarakom, et al., 1998; Taylor 

dan Towers, 1998; Kamel, 2000; Wenk, 2003). Penambahan herbal seperti 

meniran, kunyit, jahe, sambiloto dan temulawak dapat memberikan pengaruh baik 

dalam kecernaan protein, energi metabolis semu dan energi metabolis terkoreksi 

nitrogen. Herbal tersebut juga dapat digunakan untuk penambah nafsu makan, 

konsumsi pakan dan pertumbuhan bobot badan ayam pedaging.  

Berdasarkan uraian diatas, penggunaan probiotik dan herbal diduga dapat 

memberikan hasil yang baik dalam produksi ayam pedaging. Probiotik dapat 

dimanfaatkan untuk fermentasi bahan pakan untuk menurunkan kandungan serat 

kasar pada pakan, sedangkan herbal dapat membantu ketahanan tubuh dan 

meningkatkan nafsu makan ayam pedaging.  Oleh karena itu, dilakukan penelitian 

terhadap probiotik dan herbal sebagai feed additive untuk meningkatkan efisiensi 

pakan yang dapat berefek pada berat karkas.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diambil 

antara lain : 

1. Apakah penggunaan probiotik dan herbal dapat meningkatkan efisiensi 

pakan ayam pedaging? 

2. Apakah penggunaan probiotik dan herbal dapat meningkatkan berat karkas 

ayam pedaging? 

1.3 Landasan Teori 

Probiotik merupakan pakan tambahan dalam bentuk mikroba hidup yang 

menguntungkan, melalui perbaikan keseimbangan mikroorganisme dalam saluran 

pencernaan (Fuller, 1997). Tujuan pemberian probiotik adalah memperbaiki 

keseimbangan mikroba dalam saluran pencernaan, mikroba menguntungkan 

populasinya akan meningkat dan menekan pertumbuhan mikroba yang merugikan 

(Budiansyah, 2004). 

Prospek penggunaan probiotik pada sapi, unggas, dan babi telah banyak 

diulas (Barrow 1992; Goldin dan Gorbach 1992; Jonsson dan Conway 1992; 

Wallace dan Newbold 1992; Huber 1997). Penggunaan probiotik pada ternak 

unggas ternyata sangat menguntungkan, karena dapat membantu pencernaan 

dengan berbagai macam enzim yang dihasilkan, dan dapat menghasilkan zat 

antibakteri yang dapat menekan pertumbuhan mikroorganisme yang merugikan 

(Ritonga, 1992). Dominasi mikroba yang menguntungkan dalam upaya 

mengembangkan probiotik untuk unggas  diharapkan dapat meningkatkan 
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performa ayam. Probiotik dapat digunakan sebagai bahan pakan tambahan yang 

bertujuan untuk memperbaiki pencernaan dan mempercepat pertumbuhan, 

kemudian akan menghasilkan produk ternak yang berkualitas dengan jumlah yang 

meningkat (Tambunan, 1995). 

Tanaman obat dalam bentuk ramuan jamu atau bahan yang dikeringkan 

dan dibuat dalam bentuk tepung dan diberikan kepada ternak khususnya unggas 

melalui air minum atau dicampurkan kedalam pakan sebagai feed additive atau 

feed supplement,  berdampak positif terhadap peningkatan kesehatan dan stamina 

(sebagai immunomodulator) ternak, pertumbuhan, produktivitas optimal, 

meningkatkan efisiensi pakan, meminimalisir lemak abdominal, mengurangi 

aroma amis pada karkas, serta dapat mengurangi bau di sekitar kandang. Banyak 

tanaman yang terdapat di Indonesia yang mempunyai potensi untuk dijadikan feed 

additive (Nuraini, 2012). Meniran mengandung phyllanthin dan hypophyllantin 

yang dapat merangsang sistem kekebalan tubuh atau imunostimulator 

(Nurembrug, 1985). Kunyit dapat berfungsi sebagai anti peradangan dan anti 

mikroba, sambiloto dapat membantu menambah nafsu makan, sedangkan 

temulawak dapat berfungsi sebagai anti jamur. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan landasan teori diatas, dapat ditentukan bahwa tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Membuktikan bahwa penambahan probiotik dan herbal meningkatkan 

efisiensi pakan ayam pedaging. 

2. Membuktikan bahwa penambahan probiotik dan herbal meningkatkan 

berat karkas ayam pedaging. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peternak seputar 

penggunaan probiotik dan herbal dalam upaya peningkatan efisiensi pakan dan 

berat karkas ayam pedaging. 

1.6 Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori diatas, maka hipotesis yang ditujukan pada 

penelitian ini adalah : 

1. Penggunaan probiotik dan herbal dapat meningkatkan efisiensi pakan 

ayam pedaging. 

2. Penggunaan probiotik dan herbal dapat meningkatkan berat karkas ayam 

pedaging. 
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