
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Peranan ayam sebagai komoditi ternak penghasil telur sudah tidak disangsikan lagi, 

karena telur merupakan salah satu sumber protein hewan yang sudah sangat dikenal dalam 

kehidupan masyarakat yang dapat mensubtitusi daging, baik daging sapi, kerbau, ayam dan 

itik. Pentingnya peran telur sebagai substitusi daging dalam makanan sehari-hari karena 

disadari bahwa telur merupakan bahan pangan yang padat gizi dengan kandungan protein 

cukup tinggi.  

Salah satu nilai lebih yang dimiliki ayam lurik ini adalah jumlah telur yang dihasilkan 

dan daging yang cukup tinggi, serta mampu beradaptasi pada lingkungan atau daerah baru 

dan mampu berproduksi dengan kondisi pakan seadanya. Kelebihan ayam lurik dibandingkan 

ayam buras lain adalah produksi telur lebih tinggi, konsumsi pakan lebih rendah, warna bulu 

lebih seragam, mulai dari DOC sampai dewasa. Bobot badan dewasa jantan 1675 gram dan 

betina 1300 gram (Sujono, 1996). 

Keberhasilan usaha ayam lurik membutuhkan beberapa perpaduan, antara lain bibit 

yang unggul, pakan yang memenuhi syarat secara kuantitatif maupun kualitatif, serta 

manajemen pemeliharaan yang ketat.   

Upaya peningkatan konsumsi dan efisiensi pakan, dapat ditempuh dengan pemberian 

yoghurt sebagai feed additive. Suplemen yoghurt dalam pakan dimaksudkan sebagai 

pengganti Antibiotic Growth Promotor (AGP) yang biasa dicampur dalam pakan unggas. 

Antibiotik dapat memacu resistensi bakteri dan akumulasi residu antibiotik pada produk-

produk peternakan. Selain tidak menimbulkan resistensi, yoghurt menciptakan kondisi usus 

ayam yang sehat, bersifat asam, sehingga menekan pertumbuhan bakteri patogen dalam usus. 
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Kualitas yoghurt dipengaruhi oleh perbandingan konsentrasi starter bakteri yang 

digunakan, yaitu. Streptococus  thermophillus (S. thermophillus) dan Lactobacillus  

bulgaricus (L. bulgaricus). Kedua bakteri ini harus dikombinasikan sebagai starter dalam 

pembuatan yoghurt, karena kedua bakteri tersebut bekerja secara sinergis. S. thermophillus 

bekerja mengawali proses fermentasi, yaitu memecah laktosa menjadi monosakarida, yaitu 

glukosa dan galaktosa, dan selanjutnya L. bulgaricus akan memetabolisme sebagian 

monosakarida menjadi asam laktat. Mekanisme ini bisa terjadi karena S. thermophillus dapat 

bekerja aktif pada pH netral, namun memiliki kemampuan rendah dalam sintesis asam laktat, 

serta tidak toleran terhadap kondisi asam, sedangkan L. bulgaricus kurang aktif dalam pH 

netral, namun tolerans terhadap asam dan mampu mensintesis banyak asam laktat (Prayitno, 

2006). 

Kondisi usus yang sehat adalah salah satu faktor penentu keberhasilan pencapaian 

tampilan produksi, termasuk konsumsi pakan yang meningkat, yang diikuti oleh peningkatan 

produksi telur, sehingga efisiensi pakan diharapkan meningkat pula. Dengan demikian, 

sebagian besar zat-zat gizi pakan termanfaatkan, menekan jumlah limbah kotoran ayam, 

sehingga sangat berarti dalam menunjang pencapaian kesehatan  lingkungan. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Apakah perbandingan konsentrasi jenis starter dalam yoghurt, S. thermophillus : L. 

bulgaricus  mempengaruhi tingkat konsumsi pakan, produksi telur dan efisiensi pakan dalam 

ayam lurik?. 

 

 

 

 



1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara khusus bertujuan memperbaiki tampilan produksi termasuk 

konsumsi pakan, produksi telur dan efisiensi pada pakan ayam lurik melalui suplementasi 

yoghurt, sebagai feed additive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


