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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Ayam broiler merupakan salah satu jenis komoditi dari subsektor 

peternakan yang mampu diandalkan dalam mempercepat pembangunan 

perekonomian nasional.  Jenis unggas ini memerlukan waktu budidaya yang 

relatif lebih singkat dibandingkan dengan jenis ternak lain.  Ayam broiler sudah 

dapat dipanen dalam umur rata-rata antara 28 sampai 45 hari dengan berat badan 

sekitar 1,2 sampai 1,9 kg/ekor, sehingga dapat mempercepat pengembalian modal 

yang telah ditanamkan oleh para investor.  Pada umumnya ternak unggas 

membutuhkan asupan gizi yang baik bagi pertumbuhannya.   Zat gizi atau nutrisi 

tersebut bisa berupa sumber protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral 

dalam pakan yang dikonsumsinya atau yang dapat disintesis dalam tubuhnya 

sendiri.  Pakan merupakan semua bahan yang dapat dimakan ternak, dicerna, 

diserap, dan dapat dipergunakan untuk memenuhi  kebutuhannya.  Pertumbuhan 

yang cepat tersebut diikuti oleh menurunnya daya tahan tubuh ayam broiler.  

Diperlukan feed additif kedalam ransum untuk meningkatkan pertumbuhan dan 

daya tahan tubuh ayam broiler dengan cara penambahan, pencampuran tanpa 

mengubah dan mengurangi kwalitas dan kwantitas bahan pakan yang bisa 

membantu ayam tumbuh dengan sehat. 

Permasalahan yang sering dihadapi dalam peternakan adalah 

pertambahan bobot badan ayam broiler dipasaran kurang memenuhi standart berat 

badan pada umumnya, padahal ransum yang digunakan kandungan zat nutrisi nya 
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sudah terpenuhi.  Ransum mengambil porsi tempat yang paling besar yaitu 70 

persen sampai dengan 80 persen dari biaya pemeliharaan, sehingga pihak 

produsen ransum mulai berpikir untuk beralih membuat ransum dengan 

meningkatkan kandungan zat gizi yang bisa menambahkan performa ayam 

broiler.  Indonesia kaya akan tanaman tradisional yang memiliki fungsi positif.  

Bahan-bahan herbal bisa digunakan sebagai feed additif dan bukan merupakan 

antibiotik, sehingga tidak berbahaya bagi manusia, diharapkan dapat menurunkan 

konversi dan mendapatkan bobot akhir yang optimal ayam broiler.  Sebab itu 

peternak perlu alternatif atau penggunaan bahan-bahan herbal yang berkwalitas 

yang khasiatnya tidak kalah dengan bahan-bahan kimia lainnya.  Tanaman herbal 

ini disebut juga jamu-jamuan, bahan tersebut mudah dijumpai dilingkungan 

sekitar pekarangan rumah, antara lain kunyit, jahe, kencur, temulawak, bawang 

putih, mengkudu dan lain sebagainya.  

Peternak sekarang masih belum menggunakan bahan-bahan herbal sebagai 

feed aditif untuk ternak mereka dikarenakan kurangnya pengetahuan dari para 

peternak, selain itu juga memakan waktu cukup lama untuk membuat ramuan 

tersebut.  Dibandingkan bahan kimia selain praktis, bahanya pun mudah didapat 

ditoko-toko peternakan. Para peternak jarang ada yang mau beralih ke bahan-

bahan herbal, sebab belum ada penelitian yang menunjukkan secara optimal 

penggunaan tepung jamu-jamuan sebagai feed additive.  Jamu-jamuan tidak 

digunakan untuk manusia saja, tetapi jamu-jamuan ini bisa juga diberikan pada 

ayam broiler pengganti obat-obatan buatan pabrik dan juga sebagai suplemen 

dalam pakan.  Disisi lain pengurangan bahan-bahan kimia dalam pemeliharaan 
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ayam broiler akan menimbulkan suatu masalah yang cukup serius  yaitu terjadi 

penurunan kesehatan atau bahkan terjadi peningkatan angka kematian.  Hal ini 

akan mengakibatkan terjadi penurunan produksi, sehingga  tidak tercapai standart 

produksi  yang diinginkan.  Disamping pemberian obat-obatan, antibiotik, hormon 

maupun vitamin yang berlebihan pada ayam broiler dikhawatirkan akan 

berpengaruh pula terhadap penurunan kualitas dagingnya.  Maka dari situlah perlu 

terobosan baru untuk meningkatkan pertumbuhan bobot badan juga untuk 

memacu kekebalan tubuh dan merangsang organ-organ tubuh secara alami pada 

unggas dengan menggunakan bahan-bahan alami dengan harga murah, mudah 

diperoleh dan tidak mengandung zat antinutrisi berbahaya yang menimbulkan 

resistensi, sehingga didapatkan hasil memuaskan dan waktu panen relatif singkat 

serta produk daging tidak mengandung residu. 

Dilihat dari permasalahan diatas, kurangnya peningkatan kesadaran 

masyarakat sekarang terhadap pemikiran untuk memanfaatkan berbagai tanaman 

tradisional baik sebagai suplementasi pakan dan atau obat-obatan.  Peternak di 

Indonesia perlu diberikan pengarahan, keterampilan dan pengetahuan lebih 

tentang zat feed additif yang dibuktikan dengan suatu penelitian atau karya tulis 

yang falid agar bisa dipercaya.  Selain itu para peternak juga harus diberikan jalan 

keluar dari permasalahan klasik tentang mahalnya biaya feed additif dan beralih 

ke tanaman herbal dengan biaya murah, agar manajemen keuangan para peternak 

dapat menghasilkan keuntungan lebih, terutama pengetahuan tentang bahaya 

residu penggunaan zat kimia pada ayam broiler terhadap kesehatan konsumen jika 

dikonsumsi terus-menerus. 
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Para peternak saat ini sudah harus dibimbing bagaimana cara beternak 

yang maju, bukan hanya memikirkan keuntungan pribadi akan tetapi mereka juga 

harus mempertimbangkan dari segi kesehatan konsumen saja.  Penelitian tentang 

penggunaan ramuan tepung jamu-jamuan yang dapat dimanfaatkan sabagai feed 

additif untuk ayam broiler antaralain Kencur (Kaempferia galanga linn) dapat 

mengetahui pengaruh tepung kencur terhadap konversi dan bobot akhir ayam 

broiler.  Semoga penelitian ini dapat menjadi acuan  para peternak kedepanya 

untuk beralih menggunakan bahan alami yang lebih aman. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu: 

a. Apakah penambahan tepung kencur berpengaruh terhadap konversi ayam 

broiler? 

b. Apakah penambahan tepung kencur berpengaruh terhadap bobot akhir 

ayam broiler? 

 

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

A.    Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui penambahan tepung kencur dalam pakan terhadap konversi 

pada ayam broiler. 

2. Mengetahui penambahan tepung kencur dalam pakan terhadap bobot akhir 

pada ayam broiler.  
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B.    Kegunaan  

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi 

penambahan tepung kencur dalam pakan.  Apabila penelitian ini berhasil dapat 

dijadikan sebagai langkah awal untuk diterapkan oleh peternak ayam broiler, 

Selain itu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang peternakan 

manajemen pemberian pakan unggas. 


