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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 Ayam kampung merupakan ayam lokal di Indonesia yang kehidupannya 

sudah lekat dengan masyarakat, ayam kampung juga dikenal dengan sebutan 

ayam buras (bukan ras), atau ayam sayur. Penampilan ayam kampung sangat 

beragam, begitu pula sifat genetiknya, penyebarannya sangat luas karena 

populasiayam buras dijumpai di kota maupun desa. Potensinya patut 

dikembangkan untuk meningkatkan gizi masyarakat dan menaikkan pendapatan 

keluarga. Salah satu upaya dalam mengembangkan produksi ayam kampung, 

maka dilakukanlah persilangan antara ayam kampung pejantan dengan ayam 

petelur betina yang sering disebut dengan ayam kampung super. 

 Persilangan dilakukan untuk mendapatan produk yang sama seperti ayam 

kampung biasa tetapi dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Pramono (2006) yang menyatakan bahwa kelebihan ayam 

kampung super dapat dilihat dari pertumbuhannya hanya berkisar 2 sampai 

dengan 2,5 bulan, sedangkan ayam kampung memiliki pertumbuhan sekitar 3 

sampai dengan 4 bulan. Keberadaan ayam kampung super secara genetik 

tampilannya mirip dengan ayam kampung, sehingga mampu memenuhi 

kebutuhan  protein hewani masyarakat serta dapat menyediakan kebutuhan pasar. 

 Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi ayam kampung yaitu 

dengan penambahan jamu-jamuan kedalam pakan. Saat ini penggunaan jamu 

mulai diterapkan penggunaannya dalam usaha peternakan sebagai pendamping 
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dari penggunaan obat-obatan modern.Penggunaan jamu dari bahan-bahan alami 

ini mempunyai segi positif yaitu lebih praktis, ekonomis, mudah didapat dan 

hampir tidak memiliki efek samping. 

 Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, 

banyak memiliki berbagai jenis tanaman yang berkhasiat sebagai obat. Jamu 

merupakan campuran dari berbagai bahan tanaman obat-obatan yang memiliki 

fungsi dan kegunaan yang bermacam-macam. Penambahan jamu dalam pakan 

sangat dibutuhkan ayam kampung. 

 Penambahan jamu dalam pakan dapat menjadi cara dalam mencegah suatu 

penyakit tertentu ataupun berfungsi untuk menambah produksi ayam kampung. 

Jamu yang terbuat dari obat-obatan herbal seperti bawang putih dan jahe memiliki 

senyawa tertentu yang memiliki sifat sebagai antibiotik yang dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri patogen yang merupakan bakteri penyebab penyakit seperti 

E. coli dan Salmonella sp. Adapun hasil penelitian pendahuluan menyebutkan 

salah satu kekurangan jamu yang terdiri dari bawang putih dan jahe adalah tidak 

mampu menghambat Salmonella sp, sehingga perlu ditambahkan lempuyang 

kedalam campuran jamu yang diharapkan mampu menghambat Salmonella sp. 

  Lempuyang merupakan salah satu tanaman herbal atau tanaman obat 

tradisional yang sering digunakan sebagai obat. Pemberian lempuyang dalam 

pakan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan, kesehatan, efisiensi pakan 

dan daya cerna pakan ayam kampung. Lempuyang memiliki kandungan flavonoid 

yang mempunyai sifat sebagai antivirus dan antibakteri sehingga mampu 

menghambat Salmonella sp, sehingga di dalam pencernaan hanya terdapat 
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mikroba baik yang dapat membantu meningkatkan pencernaan dan kecernaan 

pakan.  

 Lempuyang juga memiliki minyak atsiri yang mampu menstimulasi 

produksi cairan pencernaan yang menghasilkan pH yang sesuai untuk enzim  

pencernaan. Pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan aktivitas enzim 

pencernaan dan pengaturan aktivitas mikroba, sehingga pencernaan pakan 

semakin meningkat dan menyebabkan kecernaan protein dan mineral diserap 

dengan baik oleh usus (Lee dkk., 2004). 

 Pakan yang dikonsumsi ternak akan mempengaruhi sifat kimia daging 

yang dihasilkan. Meningkatnya  kecernaan protein dan mineral ayam kampung 

akan meningkatkan kadar abu dan protein kasar daging. Berdasarkan latar 

belakang diatas maka perlu dikaji penambahan lempuyang pada campuran jamu 

yang mengandung bawang putih dan jahe dalam pakan terhadap kadar abu dan 

protein kasar daging ayam kampung. 

1.2. Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh pemberian lempuyang pada campuran jamu 

dalam pakan terhadap kadar abu daging ayam kampung? 

2. Apakah terdapat pengaruh pemberian lempuyang pada campuran jamu 

dalam pakan terhadap kadar protein kasar daging ayam kampung ? 
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1.3. Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan penelitian ini adalah: 

1. Mengkaji pemanfaatan lempuyang pada campuran jamu dalam pakan

 untuk meningkatkan kadar abu daging ayam kampung 

2. Mengkaji pemanfaatan lempuyang pada campuran jamu dalam pakan 

 untuk meningkatkan kadar protein kasar daging ayam kampung. 

1.4. Manfaat  

Manfaat yang dapat diharapkan dari kegiatan penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis berguna bagi ilmuwan untuk meningkatkan pengetahuan 

dalam bidang peternakan khususnya tentang penggunaan jamu-jamuan 

untuk ternak 

2. Secara praktis berguna bagi peternak untuk menggunakan jamu-jamuan 

sebagai obat untuk ternak yang lebih murah serta mampu meningkatkan 

produktivitas maupun kualitas daging ayam kampung. 

 

 

 

 

 

 


