
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Ayam merupakan salah satu ternak yang paling berpotensi dalam 

menghasilkan daging. Ayam pedaging merupakan jenis ras unggulan hasil 

persilangan dari bangsa bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, 

terutama dalam memproduksi daging ayam. Pemeliharaan ayam pedaging hanya 

membutuhkan waktu yang singkat. Ayam pedaging mampu memproduksi daging 

secara optimal dengan hanya mengkonsumsi pakan dalam jumlah relatif sedikit. 

Pakan merupakan komponen terbesar yang mempengaruhi produksi 

unggas. Pakan terdiri dari beberapa bahan yang disusun sedemikian rupa dengan 

formulasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan ternak. Pakan dapat dinyatakan 

berkualitas baik apabila mampu memberikan seluruh kebutuhan nutrien secara 

tepat, baik jenis, jumlah, serta imbangan nutrien tersebut bagi ternak. Komponen 

nutrient tersebut sangat berpengaruh terhadap produksi ayam pedaging terutama 

untuk  pertumbuhan dan produksi daging. Selain itu diperlukan bahan tambahan 

(feed additive) kedalam campuran pakan untuk meningkatkan pertumbuhan dan 

daya tahan tubuh  ayam pedaging. 

Feed additive adalah pakan tambahan yang berasal dari zat non gizi.  

Feed additive yang ditambahkan pada umumnya menggunakan antibiotik. Fungsi  

feed additive  adalah untuk menambah vitamin vitamin, mineral, dan antibiotik 

dalam pakan, menjaga dan mempertahankan kesehatan tubuh ternak terhadap 
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serangan penyakit. Penggunaan antibiotik sebagai feed additive menghasilkan 

residu dalam karkas  ayam pedaging. Apabila daging ayam dikonsumsi 

dikhawatirkan akan menjadi resistensi terhadap antibiotik. Maka diperlukan feed 

additive yang bukan antibiotik. 

Salah satu feed additive alami yang berpotensi untuk menggantikan feed 

additive komersial adalah meniran (Phyllanthus niruri). Meniran (Phyllanthus 

niruri) adalah salah satu tumbuhan obat Indonesia yang telah lama digunakan 

secara turun temurun untuk pengobatan berbagai penyakit. Selain itu herba 

meniran juga digunakan untuk menambah nafsu makan. Kandungan senyawa 

kimia aktif dalam meniran dapat bermanfaat bagi tubuh ternak, berdasarkan 

penelitian yang sudah dilakukan pemberian ekstrak flavanoid meniran pada tikus 

dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh.  

Penelitian ini akan mengangkat permasalahan tentang  penambahan 

tepung meniran dalam campuran pakan terhadap performa kesehatan ayam 

pedaging. Parameter kesehatan yang diukur pada penelitian ini adalah total 

eritrosit kadar hemoglobin, dan nilai hematokrit dalam darah ayam pedaging.  

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 

penambahan tepung meniran phyllanthus niruri  dalam ransum terhadap performa 

kesehatan (eritrosit, hemoglobin, hematokrit) ayam pedaging. 

 

 

 



3 
 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan 

tepung meniran phyllanthus niruri terhadap performa kesehatan ayam pedaging. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan performa kesehatan ayam 

pedaging meningkat dengan penambahan tepung meniran dalam ransum broiler, 

manfaat secara umum adalah sebagai tambahan informasi bagi peternak untuk 

memperbaiki kualitas performa kesehatan ayam pedaging. 

 


