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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ayam broiler adalah salah satu jenis ternak yang memberikan kontribusi 

cukup besar dalam memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat Indonesia. 

Setiap tahun kebutuhan masyarakat akan daging broiler terus meningkat. Laju 

pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 2004 sampai dengan 2007 mengalami 

peningkatan dengan rata-rata sebesar 2,28 % pertahun diikuti dengan kenaikan 

konsumsi daging ayam sebesar 6,10 % pertahun (Tabel 1.1). 

 Daging ayam ras mengandung komposisi nilai gizi yang baik dan sebagai 

sumber bahan makanan yang mengandung protein hewani. Daging ayam ras juga 

mengandung vitamin-vitamin yang sangat diperlukan bagi kesehatan dan 

pertumbuhan manusia. Disisi lain yang menyebabkan peningkatan permintaan daging 

ayam ras pedaging dikarenakan harga daging ayam ras dapat dijangkau oleh 

konsumen dengan taraf ekonomi menengah sampai taraf ekonomi atas. 

Tabel 1.1.   Jumlah Populasi Penduduk dan Konsumsi Daging Ayam Ras di 

Indonesia pada Tahun 2004-2007. 

Tahun Jumlah Penduduk 

(juta orang) 

Jumlah Konsumsi 

(kg/tahun) 

2004 217,07 1.425.300 

2005 220,33 1.573.000 

2006 223,63 1.486.100 

2007 226,99 1.564.200 

Laju 

Pertumbuhan 

(%/tahun) 

2,28 6,10 

Sumber: Direktorat Jenderal Peternakan, 2009 
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Ayam broiler salah satu jenis ternak unggas yang memiliki laju pertumbuhan 

yang sangat cepat. Pada umur 5 sampai dengan 6 minggu ayam broiler dapat dipanen.  

Laju pertumbuhan yang cepat ini banyak mendatangkan permasalahan bagi para 

peternak selain membutuhkan pakan yang banyak juga daging yang dihasilkan 

memiliki perlemakan yang tinggi. Efisiensi pakan oleh ternak broiler sangat rendah 

karena harga pakan yang sangat mahal, sehingga para peternak biasa memberikan 

pakan dengan kadar lemak tinggi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pakan 

dan memberikan feed additive atau pakan tambahan agar penyerapan zat makanan 

didalam tubuh broiler bisa berlangsung dengan maksimal.   

Pemberian pakan yang mengandung kadar lemak tinggi mengakibatkan tinggi 

perlemakan pada daging broiler, sehingga kadar kolestrol yang terdapat pada daging 

broiler akan sangat tinggi. Kadar kolestrol ini menurunkan minat masyarakat untuk 

mengkonsumsi daging broiler, karena saat ini masyarakat sudah mulai menyadari 

mengkonsumsi makanan yang sehat serta rendah kolestrol baik bagi kesehatan, agar 

pertumbuhan broiler menjadi lebih baik dapat dilakukan dengan menggunakan 

tambahan kencur. Penambahan kencur  tidak  memberikan efek yang berbahaya 

karena tergolong bahan alami. 

Kencur mengandung zat aktif yang dapat mengoptimalkan proses metabolisme, 

sehingga dengan proses metabolisme dalam tubuh maka diharapkan produktivitas 

ternak tersebut tinggi. Kencur terdapat zat kurkumin, yang diharapkan dapat berperan 

untuk meningkatkan nafsu makan sehingga performa ayam broiler bagus. 

Penambahan kencur diharapkan metabolisme nutrisi lebih optimal. Penelitian ini 
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diharapkan tepung kencur dapat meningkatkan nafsu makan sehingga berpengaruh 

terhadap konsumsi dan meningkatkan pertambahan bobot badan harian ayam broiler. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu : 

a. Apakah penambahan tepung kencur berpengaruh terhadap konsumsi ayam broiler? 

b. Apakah penambahan tepung kencur berpengaruh terhadap pertambahan bobot 

badan harian ayam broiler? 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui penambahan tepung kencur dalam pakan terhadap konsumsi ayam 

broiler 

2. Mengetahui penambahan tepung kencur dalam pakan terhadap pertambahan 

badan harian pada ayam broiler 

b. Kegunaan  

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi 

penggunaan tepung kencur dalam pakan, apabila berhasil dapat dijadikan sebagai 

langkah awal untuk diterapkan oleh peternak ayam broiler, selain itu untuk 

menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang peternakan khususnya disiplin 

ilmu pakan unggas. 


