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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Ayam kampung merupakan salah satu sumber daging yang berpotensial sebagai 

sumber protein yang lengkap. Ayam kampung lebih unggul dari segi ketahanan 

terhadap penyakit, kondisi lingkungan yang jelek, pemeliharaannya tidak 

membutuhkan persyaratan yang berat, pertumbuhan lambat, perlu rekayasa dari 

bentuk ayam persilangan sehingga pertumbuhan lebih cepat. Ayam kampung super 

sebagai alternatif untuk tujuan tersebut bobot ayam kampung super 0,8 sampai 

dengan 1 kg butuh waktu 45 samapi 60 hari (Yaman, 2010). 

Ayam kampung disebut juga ayam buras (bukan ras) merupakan ternak ayam 

asli Indonesia yang dipelihara secara oleh kebanyakkan para petani di pedasaan 

(Satie, 1989). Pemeliharaan ayam kampung Super secara intensif sangat bergantung 

pada pakan pabrik yang sering menambahkan antibiotik sebagai pemacu 

pertumbuhan ternak (growth promotore).  

Antibiotik yang diberikan dikenal sebagai antibiotic growth promotore (AGP) 

yaitu antibiotik yang diberikan dalam dosis yang sangat kecil yang tujuan untuk 

mencegah penyakit dan meningkatkan pertumbuhan (Mulyantini, 2010). Pemberian 

antibiotik sintetis dapat menimbulkan resiko kesehatan pada konsumen terkait dengan 

residu antibiotik pada daging unggas (Sugiarto, 2014). Penggunanan residu antibiotik 

juga berdampak pada resistensi bakteri, sehingga bakteri mencemari kandang, pakan, 
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dan air minum yang dapat menyebabkan ternak terinfeksi bakteri dan sulit untuk 

disembuhkan.  

Resistensi bakteri menyebabkan terjadinya penyakit yang sangat serius juga 

pada manusia berupa kegagalan pengobatan terhadap infeksi gastrointestinal yang 

disebabkan oleh Campylobacter dan Salmonella (Neiman etal., 2003). Van Den 

Bogaard et al. (2000) juga menyebutkan bahwa Salmonella, Campylobacter, 

Enterococci, dan Escherichia coli yang resisten terhadap antibiotika telah terbukti 

dapat mentransfer gen resisten ke manusia melalui rantai makanan atau secara kontak 

langsung.  

Berbagai alternatif untuk menggantikan penggunaan AGP salah satunya adalah 

dengan menggunakan pakan tambahan. Pakan tambahan menjadi salah satu faktor 

utama dalam pemenuhan pertumbuhan bobot badan ayam, berbagai pakan tambahan 

dengan menggunakan tanaman obat atau herbal seperti lempuyang, bawang putih dan 

jahe sebagai feedadditive pada ternak dapat mengatasi efek negatif obat-obatan 

sintetis yang berbahaya bagi kesehatan.  

Jahe merah dan kunyit mengandung minyak astri merangsang sekresi getah 

pankreas yang mengandung enzim protease, amilase dan lipase yang berperan dalam 

mencerna protein, karbohidrat dan lemak. Meniran sebagai antibiotik alami berperan 

menekan pertumbuhan bakteri patogen (Iji dan Choct, 2009).Jahe mengandung 

komponen bioaktif berupa gingerol, atsiri dan oleoresin. Penggunaan jahe dapat 

meningkatkan laju pencernaan pakan hal ini disebabkan jahe mengandung minyak 

atsiri yang berfungsi membantu kerja enzim pencernaan, sehingga dapat 
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meningkatkan kecernaan protein dan mineral yang terdapat dalam pakan (Setyanto. 

dkk., 2012). 

Penggunaan tepung lempunyang dan kunyit, dapat menambah nafsu makan 

ayam, mencegah kejadian serangan penyakit, dan menekan angka kematian. Fungsi 

lempuyang dalam meningkatkan kerja organ pencernaan unggas adalah merangasang 

dinding empedu mengeluarkan cairan empedu dan merangsang keluarnya getah 

pankreas yang mengandung enzim amilase, lipase, dan protease yang berguna untuk 

meningkatkan pencernaan bahan pakan seperti karbohidrat, lemak, dan protein 

(Indaryati. dkk., 2013). 

Bawang putih dapat diekstrak menjadi air, protein, lemak, dan karbohidrat; 

vitamin B komplek, vitamin C; mineral kalsium, fosfor, magnesium dan kalium; serta 

zat-zat aktif meliputi allicin(Thiopropen Sulfinic acid allyl ester) yaitu senyawa yang 

diduga dapat menurunkan kadar kolesterol darah serta bersifat anti bakteri; skordinin 

yang memberi bau yang tidak sedap pada bawang putih, tetapi senyawa ini berkhasiat 

sebagai antiseptik; alliil(Propenyl alanina) yang memberi bau khas pada bawang 

putih dan juga berfungsi sebagai antiseptic dan anti oksidan; saponin yang dapat 

menyebabkan sel-sel cacing menjadi terhidrolisis; diallyl sulfida dan prophyl allyl 

sulfidayang bersifat trombolik dan penghancur gumpalan darah. Senyawa ini juga 

diduga bersifat antelmintika; methilalil trisulfidayang dapat mencegah terjadinya 

perlengketan sel darah merah (Reynold, 1982). 

Penggunaan herbal sebagai pakan tambahan dalam campuran pakan ayam 

kampung, adapula penggunaan pakan tambahan dengan menggunakan probiotik yang 
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isinya mikroorganisme yang menguntungkan misalnya BAL, Genus Lactobacillus, 

dan Genus Bifidobacteria, yeast yaitu saccharomycescerevisiae,prebiotik seperti 

Mannan Oligosakarida (MOS), dan sinbiotik, yaitu kombinasi antara prebiotik dan 

probiotik.  

Pakan tambahan akan memperbaiki kecernaan dan metabolisme pada ayam 

kampung, karena pakan tambahan (herbal, probiotik dan sinbiotik) masihsangat 

minim digunakan dalam pemberian pada ayam kampung, termasuk persentase berat 

hati, pankreas, dan usus halus. Dari latar belakang di atas maka perlu dilakukan 

penelitian tentang pengaruh berbagai pakan tambahan terhadap persentase berat hati, 

pankreas, dan usus halus ayam kampung super. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas dapat dirincikan permasalahan 

yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh berbagai pakan tambahan terhadap persentase 

berathatiayam kampung Super. 

2. Apakah terdapat pengaruh berbagai pakan tambahan terhadap persentase 

beratpankreasayam kampung Super. 

3. Apakahterdapatpengaruhberbagaipakantambahanterhadappersentase 

beratusushalusayamkampungSuper. 
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1.3. Tujuan 

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai alasan yang mendasar adalah: 

1. Mengetahui pengaruh berbagai pakan tambahan terhadap persentase 

berathatiayam kampung Super 

2. Mengetahui pengaruh berbagai pakan tambahan terhadap persentase 

beratpankreasayam kampung Super 

3. Mengetahuipengaruhberbagaipakantambahanterhadappersentase 

beratusushalusayamkampung Super. 

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 berbagai tambahan pakan 

untuk ayam kampung 

2. Secara praktis berguna bagi peternak untuk menggunakan berbagai pakan 

tambahan sebagai pakan untuk ternak bahwa penambahan herbal sebagai 

campuran pada pakan. 

 


