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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peternakan broiler merupakan usaha komersial yang terus dikembangkan 

untuk mencukupi kebutuhan gizi masyarakat di Indonesia. Faktor yang 

menentukan tingkat keberhasilan di dalam usaha peternakan broiler adalah 

pemilihan bibit, pemberian pakan, dan manajemen pemeliharaan. Pakan 

merupakan salah satu faktor utama yang sangat penting dalam pertumbuhan 

ayam. Konsumsi ransum yang tinggi sangat berpotensi dalam meningkatkan berat 

karkas broiler. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan berat 

karkas adalah pemberian berbagai jamu herbal. 

Di Indonesia, penggunaan jamuan herbal telah dikenal sejak zaman nenek 

moyang dan terus dilestarikan sebagai warisan budaya. Jamuan herbal bukan 

hanya untuk manusia, tetapi juga untuk hewan. Penggunaan berbagai jamu herbal 

untuk hewan juga telah lama digunakan oleh para peternak di pedesaan. Pada 

zaman sekarang, jamuan herbal sangat diminati oleh peternak modern dengan 

alasan untuk mensiasati rendahnya efisien produksi daging broiler, yang 

disebabkan oleh harga pakan broiler yang tinggi dan tuntutan konsumen yang 

menghendaki daging broiler rendah lemak serta bebas residu. Secara tidak 

langsung dampak negatif dirasakan oleh konsumen, berbagai penyakit 

bermunculan karena sering mengkonsumsi daging ayam broiler yang penuh bahan 

kimiawi.  
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Bahan-bahan kimiawi yang menumpuk di tubuh ayam dan menjadi residu 

dapat membahayakan bagi konsumen. Diperlukan jamuan herbal yang mampu 

menurunkan kadar lemak daging serta mampu menghasilkan daging yang sehat 

bagi konsumen. 

Jamu-jamu herbal merupakan solusi yang tepat untuk pemecahan masalah 

yang dihadapi peternak. Selain harga di pasaran murah, jamuan herbal juga 

banyak ditemukan di lingkungan sekitar rumah. Jamuan herbal yang akan 

digunakan dalam penelitian ini antara lain kencur, bawang putih, jahe, lengkuas, 

kunyit, temu lawak, daun sirih, kulit kayu manis. Banyak manfaat yang diperoleh 

dari jamu-jamu herbal, yaitu dapat meningkatkan beberapa aspek, antara lain: 

nafsu makan, metabolisme tubuh, pembentukan daging, presentase karkas, 

menurunkan kadar lemak, kesehatan ayam broiler, proses pencernaan, 

menurunkan stress, pengganti antibiotik dan menekan pertumbuhan bakteri serta 

memusnakan cacing.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 

penambahan berbagai jamu herbal pada pakan terhadap persentase berat karkas 

dan persentase berat lemak abdominal broiler. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan 

berbagai jamu herbal pada pakan terhadap persentase berat karkas dan persentase 

berat lemak abdominal broiler.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi mahasiswa 

peternakan dan dunia peternakan mengenai pengaruh penggunaan jamuan herbal 

dalam meningkatkan persentase berat karkas dan menurunkan persentase lemak 

abdominal pada broiler. 

 


