
I. PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Cara kerja Antibiotic Growth Promotors dalam memacu pertumbuhan / 

produksi ternak adalah menekan populasi mikroba dalam usus. AGP yang masuk 

dalam usus akan ikut terserap dengan nutrient dan tertimbun dalam telur dan 

daging ternak. Secara tidak langsung manusia sebagai konsumen produk hasil 

peternakan juga akan mendapat antibiotik meskipun dalam jumlah yang rendah. 

Jika berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka akan terakumulasi dalam 

tubuh dan mempunyai efek yang tidak baik bagi tubuh manusia. Salah satu 

dampak terhadap penggunaan antibiotik dalam waktu yang relatif lama 

menyebabkan resistensi suatu jenis penyakit. Penyakit tersebut sulit untuk 

disembuhkan dan berpotensi menimbulkan jenis penyakit baru. Tidak heran jika 

belakangan ini adanya regulasi yang ketat dalam penggunaan antibiotik. Bahkan 

kemungkinan di masa mendatang juga akan ada larangan penggunaan AGP secara 

keseluruhan. 

Salah satu upaya yang perlu ditempuh untuk menganti penggunaan AGP 

pada peternakan unggas adalah menggantinya dengan pakan tambahan yang lain. 

Pakan imbuhan memiliki fungsi yang sama tetapi lebih aman terhadap ternak 

ayam sendiri yaitu mencegah terjadinya resisten terhadap bakteri maupun terjadi 

akumulasi residu antibiotik dalam daging, telur dan organ visceral ayam tersebut. 

Salah satu pengganti AGP dengan melakukan pemberian yoghurt sebagai 

probiotik. 



Pemberian yoghurt sebagai feed additive pada ternak bermanfaat untuk 

probiotik. Pemberian yoghurt dalam saluran pencernan akan mampu menetralisir 

toksin yang dihasilkan bakteri pathogen, menghambat pertumbuhan bakteri  

pathogen dengan mencegah kolonisasinya di dinding usus halus, mempengaruhi 

aktivitas enzim di usus halus dan meningkatkan pertumbuhan serta performan 

ternak. Dengan kata lain akan mampu menciptakan kondisi intestinum yang sehat 

pada ayam. Terciptanya kondisi intestinum yang sehat merupakan salah satu 

faktor penting penentu keberhasilan pencapaian tampilan produksi unggas. 

Penelitian ini perlu dilakukan dalam rangka upaya memanipulasi dan 

menciptakan kondisi intestinum yang sehat pada ayam dengan pemberian yoghurt 

sebagai penganti AGP. Upaya tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif dalam 

meningkatkan tampilan dan produksi ternak ayam khususnya dalam memperbaiki 

kadar protein dan lemak pada telur ayam. Jika alternatif ini memperlihatkan 

dampak yang positif maka akan menjadi salah satu solusi di peternakan unggas 

untuk menghasilkan produk yang aman, sehat bagi konsumen, bebas residu 

antibiotik, memiliki kandungan kadar protein dan kadar lemak pada telur yang 

lebih baik dari sebelumnya.  

1.2. Perumusan Masalah 

Apakah pemberian yoghurt berbasis bakteri Streptococcus thermophilus 

dan Lactobacillus bulgaricus sebagai feed additive pada pakan berpengaruh 

terhadap perbaikkan kadar protein dan lemak  telur ayam lurik ? 

 

 



1.3. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pemberian yoghurt 

berbasis bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus sebagai 

feed additive pada pakan terhadap kadar protein dan lemak telur ayam lurik. 

1.4. Sasaran 

Sasaran yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah 

a. Mengetahui pengaruh pemberian yoghurt berbasis bakteri Streptococcus 

thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus pada pakan terhadap perbaikan 

kadar protein dan lemak telur ayam lurik. 

b. Menjadi dasar penelitian selanjutnya 

c. Menjadi alternatif penganti AGP sebagai feed additive, dan memberikan 

informasi tentang manfaat yoghurt terhadap ayam lurik. 

 


