
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Broiler, dewasa ini telah banyak diusahakan dan dikembangkan, baik oleh 

pengusaha-pengusaha besar maupun pengusaha-pengusaha kecil yang berada di desa 

maupun di kota. Pengusahaan dan pengembangan pesat terhadap jenis-jenis ayam broiler ini 

memang sangat beralasan, karena ayam tersebut memiliki keunggulan berproduksi yang 

lebih tinggi dalam waktu yang relatif pendek, yaitu pada umur 5 sampai dengan 6 minggu 

berat badannya dapat mencapai 1,3 sampai dengan 1,8 kg. 

Penggunaan obat-obatan dalam usaha peternakan hampir tidak dapat dihindarkan, 

karena ternak diharapkan selalu berproduksi secara optimal. Untuk memenuhi tuntutan 

produksi ternak yang tinggi, maka ketersediaan obat hewan sangat diperlukan, disamping 

penggunaan bibit unggul. Dalam bidang peternakan, pemakaian antibiotika selain untuk 

pengobatan penyakit, juga digunakan untuk memacu pertumbuhan ternak (growth 

promotor), yang umumnya ditambahkan dalam pakan sebagai imbuhan. Pada pemakaian 

antibiotika dalam bidang peternakan, faktor keamanan harus dipertimbangkan, diantaranya 

adalah keamanan produk peternakan dari residu antibiotika yang digunakan.  

Salah satu upaya untuk menggantikan antibiotika adalah penggunaan meniran 

(Phyllanthus niruri). Meniran diharapkan mampu memperbaiki produktivitas, dan efisiensi 

pakan ayam pedaging tanpa menggunakan antibiotika. 

Pemilihan herbal meniran ini didasarkan pada potensinya sebagai imunomodulator. 

Immunomodulator membantu merangsang tubuh memproduksi lebih banyak antibodi dan 



mengaktifkan sistem kekebalan tubuh agar daya tahan tubuh bekerja optimal. Peningkatan 

sistem imun merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penigkatan 

produktivitas ayam. Jika sistem imun bekerja optimal maka ternak tidak mudah terserang 

penyakit.  Sehingga untuk pertumbuhan dan produktivitas dapat berjalan secara maksimal 

dan memberikan hasil yang optimal. 

Penelitian tentang penambahan meniran dalam bentuk tepung di dalam campuran 

pakan terhadap performa produksi broiler, belum banyak  sehingga pada penelitian ini akan 

mengangkat permasalahan tentang peran penambahan tepung meniran terhadap performa 

produksi broiler. 

1.2  Perumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh penambahan tepung 

meniran (Phyllanthus niruri) dalam ransum terhadap performa produksi broiler. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

Mengetahui pengaruh penambahan tepung meniran terhadap performa produksi 

broiler. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dapat meningkatkan produksi, seiring dengan 

daya tahan tubuh yang baik maka produksi akan meningkat dan pakan lebih efisien serta 

sebagai bahan informasi bagi peternak untuk meningkatkan kualitas produksi broiler. 

 


