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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan peternakan akhir-akhir ini sangat menjanjikan, hal ini 

karena permintaan pasar yang cukup tinggi. Namun tingginya permintaan pasar 

tersebut tidak pernah dipenuhi oleh para peternak karena pola produksi ayam 

kampung yang membutuhkan waktu relatif lama serta pola pemeliharaan yang 

masih tradisional sampai semi intensif. 

 Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan adanya ayam kampung Super 

di beberapa daerah di Indonesia. Ayam kampung  Super adalah hasil persilangan 

ayam kampung jantan dengan ayam ras jenis petelur betina (Iskandar, 2006). 

Budidaya ayam kampung Super lebih menguntungkan karena dapat dipanen 

dengan waktu yang lebih singkat, pada masa pemeliharaan 2 bulan bobot ayam 

kampung Super bisa mencapai 1,5 kg (Salim, 2013). 

Seiring dengan pesatnya perkembangan peternakan ayam kampung Super 

masih terdapat beberapa kendala yang didapat terutama dalam bidang pakan, 

karena pakan memiliki peranan penting dan merupakan salah satu faktor  yang 

dapat menunjang keberhasilan usaha peternakan. Budidaya ayam kampung secara 

intensif masih bergantung pada pakan pabrik yang banyak mengandung Antibiotic 

Growth Promotore (AGP) untuk menunjang cepatnya pertumbuhan. Penggunaan 

AGP dalam pakan dapat mempengaruhi tingkat resistensi bakteri terhadap 

antibiotik, sehingga menimbulkan residu antibiotik pada daging dan organ dalam 

serta berdampak pada kesehatan manusia yang mengkonsumsinya.  



  

2 
 

Berbagai pakan tambahan diketahui memiliki potensi sebagai campuran 

pakan untuk pencegahan penyakit, meningkatkan kecernaan dan mempercepat 

pertumbuhan ternak. Pakan tambahan bisa berupa herbal seperti lempuyang, 

bawang putih, jahe dan probiotik seperti S. cerevisiae dan sinbiotik. 

Lempuyang (Zingiber aromaticum val), memiliki berbagai komponen bio 

aktif  salah satunya adalah senyawa flavonoid yang memiliki sifat anti virus, anti 

bakteri dan anti oksidan, lempuyang  mengandung minyak atsiri sekitar 0,82 % 

dengan komponen pendukung antara lain zerumbon, α-pinen, α-kariofilen, 

kamfer, sineol 1.8, α humulen, kariofilen oksida, humulen epoksida dan 

sinamaldehid (Suhirman, 2006). Keberadaan minyak atsiri mampu menstimulasi 

produksi cairan pencernaan yang menghasilkan pH yang sesuai untuk enzim 

pencernaan. 

Bawang putih merupakan salah satu bahan alami yang memiliki efek 

antimikotik dan dapat mendetoksifikasi aflatoksin. Aflatoksin merupakan cemaran 

yang sering timbul baik pada bahan pangan ataupun pada pakan dalam suatu 

usaha peternakan. Cemaran ini sangat merugikan karena akan menghambat 

produktivitas ayam broiler dan mengganggu kesehatan sistem pencernaan ayam 

broiler (Maryam, 2003). 

Jahe merupakan tanaman herbal yang mempunyai fungsi untuk 

memperlancar peredaran darah, anti radang dan mampu memberikan kehangatan 

untuk tubuh manusia ataupun hewan. Menurut Tampubolon (2005) jahe 

mengandung zingeron berfungsi memperlambat gerak peristaltik usus sehingga 

pencernaan dan penyerapan menjadi maksimal. Berdasarkan teori yang 
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dikemukakan oleh Tampubolon (2005) diharapkan penggunaan jahe pada pakan 

tambahan akan mempengaruhi kecernaan bahan kering dan lemak kasar ayam 

kampung Super. 

Probiotik  adalah  mikroorganisme  hidup  yang  menguntungkan  inang 

karena  kemampuannya  memproduksi  senyawa  inhibitor,  bersaing  untuk  

bahan kimia  dan  tempat  pelekatan  dengan  bakteri  patogen,  merangsang  

fungsi kekebalan  tubuh,  menghasilkan  atau  merangsang  senyawa  enzimatik 

dan meningkatkan kecernaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Balcazar (2006), penggunaan probiotik S. cerevisiae mampu meningkatkan 

kecernaan bahan kering, kecernaan bahan organik, kecernaan lemak kasar, 

pertambahan bobot badan harian, bobot akhir dan meningkatkan  keseimbangan  

mikroba ayam kampung. 

 Sinbiotik merupakan probiotik dan prebiotik yang dikombinasikan dalam 

satu produk. Penggunaan kombinasi probiotik S. cerevisiae dan prebiotik 

(sinbiotik) pada pakan ayam broiler  menunjukkan  kecernaan bahan kering, 

kecernaan bahan organik, kinerja pertumbuhan yang  lebih  baik  dibanding  

pemberian  masing-masing probiotik S. cerevisiae dan prebiotik secara tunggal 

(Elala, 2013).  

Berdasarkan latar belakang diatas perlu dilakukan penelitian tentang 

pengaruh berbagai pakan tambahan dalam pakan terhadap kecernaan bahan kering 

dan lemak kasar ayam kampung Super. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

 Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah pemberian berbagai pakan tambahan berpengaruh terhadap 

kecernaan bahan kering ayam kampung Super. 

2. Apakah pemberian berbagai pakan tambahan berpengaruh terhadap 

kecernaan lemak kasar ayam kampung Super. 

1.3 Tujuan 

 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1.  Mengetahui pengaruh pemberian berbagai pakan tambahan terhadap 

kecernaan bahan kering ayam kampung Super. 

2. Mengetahui pengaruh pemberian berbagai pakan tambahan terhadap 

kecernaan lemak kasar ayam kampung Super. 

1.4 Manfaat 

 

 Manfaat dari penelitian ini adalah 

1) Secara teoritis berguna bagi kalangan akademisi untuk meningkatkan 

pengetahuan dalam bidang peternakan khususnya tentang penambahan 

berbagai pakan tambahan terhadap kecernaan bahan kering dan lemak 

kasar ayam kampung Super. 

2) Secara praktis berguna bagi peternak untuk dijadikan sebagai pakan 

tambahan alternatif untuk usaha peternakan ayam kampung Super yang 

nantinya mampu meningkatkan kecernaan bahan kering dan lemak kasar 

ayam kampung Super. 


