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BAB I.  PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 

Selama ini banyak bermunculan produk feed additive atau bahan pakan tambahan dari 

zat non gizi untuk ayam broiler buatan pabrik yang tidak aman dikonsumsi oleh ayam 

maupun akhirnya oleh manusia.  Feed additive tersebut umumnya mengandung bahan 

kimiawi berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit terutama kanker ataupun kelainan 

genetic pada ayam maupun akhirnya pada manusia.  Oleh sebab itu diperlukan alternative 

feed additive yang aman bagi ayam maupun manusia yang umumnya berasal dari feed 

supplement.  Feed supplement adalah pakan tambahan yang berasal dari zat gizi. 

Penambahan feed suplement pada pakan ayam broiler bertujuan untuk meningkatkan 

produktifitas secara khusus tergantung pada tujuan pemeliharaan.  Ada feed supplement yang 

bertujuan untuk menghasilkan pertambahan bobot badan yang signifikan, ada pula yang 

bertujuan untuk memperbaiki sisi komersial produk.  Oleh sebab itu diperlukan kejelian 

dalam memilih feed supplement yang akan dijadikan asupan bagi ayam broiler. 

Secara umum pemeliharaan ayam broiler bertujuan untuk menghasilkan penampilan 

bobot badan yang maksimal.  Oleh sebab itu selain diberikan pakan yang  mempunyai 

komposisi nutrisi yang seimbang, dibutuhkan juga feed supplement untuk menunjang hal 

tersebut.  Feed supplement tersebut dapat bekerja dengan beberapa cara yaitu yang dapat 

memebantu meingkatkan konsumsi, membantu pencernaan dan membantu metabolism. 

Salah satu feed supplement yang dapat dijadikan alternative peningkatan bobot badan 

ayam adalah ekstrak isi rumen sapi.  Produk ini diperoleh dengan cara memeras rumen sapi 

untuk diambil cairannya dan kemudian difermentasi selama beberapa hari.  Setelah itu 

dikeringkan dan dijadikan bubuk.  Disamping itu juga terdapat feed supplement biofarm 

produksi University Farm Universitas Muhammadiyah Malang.  Keunggulan dari ekstrak isi 

rumen sapi dan biofarm adalah banyak mengandung mikroorganisme yang menguntungkan 
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ayam broiler. Mikroorganisme tersebut antara lain adalah bakteri selulolitik seperti 

Bacteriodes succinogenes, Ruminicoccus flavefaciens, Ruminicoccus albus dan 

Cillobacterium cellulosolvens.  Disamping itu juga ada bakteri hemiselolilitik antara lain 

Butyrivibrio fibriosolven dan Bacteriodes ruminicola.  Acid Utilizer Bacteria atau bakteri 

pemakai asam antara lain Peptostreptococcus bacterium, Propioni bacterium dan Selemonas 

lactilytica.  Bakteri Amilolitik terdiri dari Bacteriodes amylophilus,  Butyrivibrio fibrisolvens, 

Bacteroides ruminicola dan  Streptococcus bovis.  Bakteri Proteolitik terdiri dari Bacteroides 

amylophilus, Clostridium sporogenes dan Bacillus licheniformis.  Bakteri Methanogenik 

antara lain Methanobacterium ruminantium dan  Methanobacterium formicium.  Bakteri 

Lipolitik terdiri dari Anaerovibrio lipolytica dan Selemonas ruminantium var. Lactilytica.  

Disamping bakteri, di rumen juga terdapat protozoa dari Ordo Prostomatida, Ordo 

Trichostomatida dan Ordo Entodiniomorphida 

Mekanisme kerja mikroorganisme tersebut umumnya adalah mendegradasi pakan 

apabila dicampur dalam pakan yang menyebabkan pakan lebih mudah untuk dicerna.  

Disamping itu apabila sudah masuk dalam saluran pencernaan akan membantu mencerna 

pakan sehingga lebih mudah diserap.  Akibatnya akan banyak nutrisi pakan yang dapat 

dimetaboslisme oleh tubuh ayam dan menjadi komponen atau jaringan daging.  Hasil 

akhirnya adalah peningkatan bobot badan ayam.  Disamping itu, ekstrak isi rumen sapi 

karena bukan berasal dari feed additive buatan pabrik, maka efek berbahaya bagai ayam 

maupun manusia tidak akan dijumpai apabila dijadikan feed supplement. 

Selama ini belum ada penelitian yang secara khusus meneliti tentang perbandingan 

ekstrak isi rumen sapi dan biofarm untuk feed supplement pakan ayam broiler.  Oleh sebab 

itu perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh ekstrak isi rumen sapi dan biofarm sebagai 

feed suplement pakan terhadap pertambahan bobot badan harian dan bobot akhir ayam broiler 
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Rumusan Masalah  

 

Penelitian ini mempunyai rumusan masalah apakah terdapat pengaruh  berbagai  feed 

supplement (ekstrak isi rumen sapi dan biofarm) terhadap pertambahan bobot badan harian 

dan bobot badan akhir ayam broiler. 

 

Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini mempunyai bertujuan untuk mengetahui pengaruh  berbagai feed 

supplement (ekstrak isi rumen sapi dan biofarm) terhadap pertambahan bobot badan harian 

dan bobot badan akhir ayam broiler. 

 

 




