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BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ayam kampung merupakan ayam lokal di Indonesia yang sudah dikenal

banyak 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 populasi ayam kampung

dijumpai dikota maupun di desa. Ayam kampung memiliki kelebihan adaptasi

yang tinggi karena mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi, linkungan,

dan perubahan iklim serta cuaca setempat.

Perkembangan dalam bidang sektor ayam kampung saat ini sangat pesat

sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya nilai

gizi bersumber dari hewani. Para peternak sering melakukan persilangan antara

jenis ayam kampung, seperti ayam pelung dengan ayam kampung memiliki

pertumbuhan yang cepat, postur yang tinggi, dan produktivitas yang tinggi, selain

itu juga telah dilakukan persilangan (crossing) antara ayam kampung dengan

ayam ras petelur betina hasil persilangan tersebut dikenal dengan sebutan ayam

kampung super. Salim (2013) menyebutkan bahwa ayam kampung siper

merupakan jenis ungas yang populer dan digemari peternak karena

pertumbuhannya yang cepat sehingga cocok untuk dibudidayakan secara intensif.

Keberadaan ayam kampung super diharapkan mampu meningkatkan pasokan

daging ayam kampung di Indonesia sehingga mampu memenuhi permintaan

konsumen akan daging ayam kampung. Ayam kampung super dalam usia 2 bulan
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bisa mencapai bobot badan 1,4 kg, umur 45 sampai 75 hari sudah siap

dikonsumsi, sedangkan ayam kampung asli pada umumnya baru bisa dipanen

setelah usia 3 bulan sampai dengan 6 bulan.

Pemeliharaan ayam kampung super secara intensig memerlukan pakan

yang bisa memenuhi kebutuhan nutrisi. Usaha yang dapat dilakukan untuk

memenuhi kebutuhan nutrisi adalah dengan menambah feed additive yang mampu

mendorong terjadinya optimalisasi konsumsi pakan dan peningkatan pertumbuhan

ayam kampung super. Salah satu feed additive yang memiliki potensi

meningkatkan produktivitas ayam kampung super adalah temulawak.

Temulawak adalah tanaman herbal yang tergolong dalam suku temu-

temuan (Zingiberaceae). Wahyuni (2016) menyebutkan bahwa  senyawa kurkumin

di dalam temulawak mempunyai sifat antibakteri, antiprotozoa, antivirus,

antikoagulan, antioksidan, antitumor, dan antikarsinogenik yang dapat

menghambat pertumbuhan Escherichia coli, Staphylococcus aureus, dan

Staphylococcus epidermidis sehingga dapat meningkatkan tingkat kecernaan,

salah satunya yaitu kecernaan protein. Kecernaan protein pada unggas dihitung

dengan mengetahui nilai biologis protein. Nilai biologis protein dihitung dari

berapa proporsi nitrogen yang diserap dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Kebutuhan

dan kualitas protein dapat diukur juga dari keseimbangan nitrogen (nitrogen

balance), apabila terjadi ekskresi nitrogen berarti dalam tubuh terjadi okdisasi

protein atau kualitas protein.

Penggunaan imbuhan pakan temulawak diharapkan mampu meningkatkan

penyerapan protein dana menurunkan retensi nitrogen. Oleh karena itu, penelitian
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ini dilakukan untuk mengetahui nilai biologis protein dan retensi nitrogen dengan

penambahan tepung temulawak (Curcuma xanthorriza Roxb) sebagai imbuhan

pakan pada ayam kampung super.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh penambahan tepung temulawak dalam pakan terhadap

nilai biologis protein ayam kampung super?

2. Bagaimana pengaruh penambahan tepung temulawak dalam pakan terhadap

retensi nitrogen ayam kampung super?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah

1. Mengetahui pengaruh penambahan tepung temulawak dalam pakan terhadap

nilai biologis protein ayam kampung super.

2. Mengetahui pengaruh penambahan tepung temulawak dalam pakan terhadap

retensi nitrogen ayam kampung super.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah

1. Secara teoritis berguna bagi mahasiwa, akademisi, dan peneliti untuk

menambah khazanah pengetahuan khususnya tentang penambahan tepung

temulawak dalam pakan terhadap nilai biologis protein dan retensi nitrogen

ayam kampung super.
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2. Secara praktis berguna bagi seluruh peternak khsususnya peternak ayam

bahwa penambahan temulawak ini sebagai bahan pakan alternatif dengan

harga yang relatif murah.


