
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Suatu usaha peternakan dikatakan berhasil apabila telah menerapkan tiga faktor 

penting, yaitu bibit, pakan dan manajemen. Ketiga faktor tersebut secara integratif 

dapat menentukan pencapaian keuntungan yang maksimal, karena menyangkut 

pengelolaan usaha. pakan ayam pedaging mempunyai peranan strategis dalam 

perkembangan usaha perunggasan, sehingga sangat diperlukan tersedianya efisiensi 

dan konversi pakan yang bermutu baik. 

Pakan mempunyai peranan besar dalam pemeliharaan ayam karena sekitar 70 

persen biaya operasional pemeliharaan ayam ada di pakan.Pakan yang diberikan 

harus memberikan zat pakan (nutrisi) yang dibutuhkan ayam, yaitu meliputi 

karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, sehingga pertambahan berat badan 

perhari (Average Daily Gain/ADG) tinggi. Dan dalam pemberian pakan di bedakan 

menjadi dua tahap,tahap pertama di sebut tahap pembesaran (umur 1 sampai 20 hari), 

yang harus mengandung kadar protein minimal 23 persen. Tahap kedua disebut 

penggemukan (umur diatas 20 hari), yang memakai pakan berkadar protein 20 persen 

(Fatah, 2005). 

Tepung Siva (synbiotic cassava) dapat dipergunakan sebagai pengganti tepung 

terigu yang tidak diperkenankan untuk dikonsumsi oleh individu bergolongan darah 

A yang menginginkan diet. Tepung siva juga dapat bertindak sebagai prebiotik  



yangdapat menyuburkan  pertumbuhan probiotik, dan mampu mencegah  

pertumbuhan prokarsinogen sehingga  tidak tumbuh menjadi karsinogen. Sifat yang 

dimiliki sacharomyces ini menunjukkan bahwa mikroorganisma ini bertindak sebagai 

probiotik dari tepung Siva (synbiotic cassava).Sacharomyces cereviceae  menurut 

beberapa peneliti berpotensi mengandung beberapa enzim antara lain protease, 

karbohidrase, lipase, dsb.  Daya kerja sacharomyces ini mampu menurunkan kadar 

kholesterol darah, dapat bertindak sebagai probiotik  yang dapat  membunuh  

mikroorganisma  patogen disaluran cerna sehingga dapat meningkatkan konversi dan 

efesiensi pakan, (Aisyah, 2010). 

1.2. Perumusan Masalah 

Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Apakah ada pengaruh 

pemberian Tepung Siva (synbiotic cassava)  dalam pakan ayam pedaging terhadap 

bobot badan akhirdan efisiensi pakan. 

1.3. Tujuan Penelitian                                                

Tujuan daripenelitianini adalah Untuk mengetahui pengaruh pemberian  

Tepung Siva (synbiotic cassava)  dalam pakan ayam pedaging terhadap bobot badan 

akhir dan efisiensi pakan. 

 

 

 



1.4. Manfaat Penelitian 

Memberikan informasi baru tentang pemanfatan Tepung Siva (synbiotic 

cassava)  kepada masyarakat mengenai manfaat tepung siva (synbiotic cassava) 

terhadap bobot badan akhir dan efisiensi pakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


