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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

  Pembangunan sub sektor peternakan merupakan bagian dari pembangunan 

sektor pertanian yang memiliki nilai strategis, antara lain dalam memenuhi 

kebutuhan pangan yang terus meningkat akibat bertambahnya jumlah penduduk, 

peningkatan rata-rata pendapatan penduduk, dan penciptaan lapangan pekerjaan. 

Hal ini juga sejalan dengan kebijakan revitalisasi pertanian, perikanan dan 

kehutanan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Besarnya potensi sumberdaya 

alam yang dimiliki, memungkinkan pengembangan sub sektor peternakan menjadi 

sumber pertumbuhan baru perekonomian Indonesia.  

Salah satu komponen dari sub sektor peternakan yang memiliki banyak 

manfaat dan berpotensi untuk dikembangkan adalah agribisnis perunggasan yang 

menjanjikan, terbukti dengan konsumsi daging unggas Tahun 2005 sekitar 1.147,2 

ton, Tahun 2006 sekitar 1.284,7 ton dan Tahun 2007 sekitar 1.356,3 ton. 

Peternakan unggas memberikan kontribusi rata rata-rata per tahunnya 1,5% 

(Ditjennak, 2008).  

Ayam broiler merupakan salah satu komoditi yang memiliki kemampuan 

produksi daging yang sangat cepat dibanding dengan ternak lainnya. Hal ini 

ditunjang dengan semakin beragamnya teknologi obat-obatan dan varietas pakan 

yang berfungsi untuk mengefisienkan waktu pertumbuhan untuk memenuhi 

kebutuhan daging konsumsi (Disnak, 2008). Walaupun komoditi ini mempunyai 

peranan yang sangat penting dan strategis dalam perekonomian, tidak dapat 
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dielakkan bahwa komoditas ini sering mengalami permasalahan yang 

menghambat pengembangannya baik secara makro maupun mikro. Salah satu 

permasalahan yang memerlukan perhatian yang serius oleh para (stakeholders) 

peternakan unggas, yaitu kurang tersedianya bahan baku pakan yang berasal dari 

sumberdaya domestik, sehingga masih harus mengimpor. Permasalahan ini sangat 

besar pengaruhnya terhadap perkembangan agribisnis perunggasan.  

Tepung siva (Synbiotic cassava) sebagai salah satu produk sinbiotik baru 

memiliki banyak kelebihan untuk meningkatkan kualitas produksi ternak, 

kandungan, 1,3-1,6 D- glucan and mannan oligosakarida yang sangat penting 

sebagai  growth promoter dan enzim lipase yang diproduksi oleh Sacharomyces 

cereviceae, dimungkinkan dapat memutus konjugasi kolesterol dengan sarana 

empedu sehingga mencegah penimbunan kolestrol dalam tubuh ternak. 

 
1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu  apakah  

pemberian Tepung Siva (Synbiotic cassava)  menjadi pakan campuran dalam 

ransum pakan ayam broiler berpengaruh terhadap tingkat konsumsi dan 

pertambahan bobot badan harian? 

1.3. Tujuan Penelitian                                                

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah : Mempelajari pengaruh 

pemberian  Tepung Siva (Synbiotic cassava)  sebagai pakan campuran dalam 

ransum ayam broiler terhadap tingkat konsumsi dan pertambahan bobot badan 

harian. 



  3

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan informasi baru pada petani/peternak tentang pemanfaatan 

tepung siva (Synbiotic cassava) sebagai pakan campuran. 

2. Alternatif untuk dipertimbangkan dengan kebijakan lingkungan sebagai 

pakan campuran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


