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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Daging ayam merupakan salah satu produk peternakan yang banyak 

diminati oleh konsumen karena memiliki kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh 

tubuh. Ayam kampung menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebetuhan 

pasar akan daging ayam yang berkualitas baik. Ayam kampung super merupakan 

pengembangan dari ayam kampung lokal. Ayam ini lebih unggul dibandingkan 

dengan ayam kampung lokal karena umur panen yang lebih cepat dan memiliki 

kualitas yang hampir sama dengan ayam kampung lokal.  

Trisiwi (2016) menyatakan, berbeda dengan ayam kampung lokal, ayam 

kampung super mempunyai pertumbuhan lebih cepat dari pada ayam kampung 

lokal.Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan fisik yang dihasilkan dari 

ayam kampung sangat di pengaruhi oleh pakan yang diberikan. Pakan yang 

diberikan harus mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak. Kandungan 

nutrisi yang seimbang sesuai kebutuhan pada umur tertentu akan memberikan 

hasil yang optimal. Pakan dengan nutrisi yang baik dan seimbang memerlukan 

pakan tambahan atau feed additive untuk mengoptimalkan pertumbuhan.  

Alternatif pemberian feed additive yang berasal dari tanaman herbal 

dipercaya mampu menggantikan ketergantungan terhadap antibiotik dan 

meminimalisir kandungan lemak abdominal pada daging yang dikonsumsi. 

Tanaman herbal mengandung beragam komponen aktif yang memiliki efek 

farmakologis dan masing-masing tanaman memiliki kombinasi dan properti yang 
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unik (Yulianti dkk., 2014). Pada pengobatan herbal moderen, tanaman tersebut 

diklasifikasikan berdasarkan aksi yang dimiliki. Beberapa tanaman herbal 

mengandung komponen penting yang bersifat seperti antibiotik sehingga mampu 

memberikan dampak kesehatan pada ayam. 

Tanaman herbal yang dapat digunakan salah satunya adalah temulawak. 

Permintaan pasar terhadap bahan baku obat yang berasal dari alam akhir-akhir ini 

terus menunjukkan peningkatan yang sangat berarti (Cahyono dkk., 2011). Hal ini 

diduga karena adanya trenbaru dimasyarakat untuk menggunakan bahan alam 

sebagai pengganti bahan-bahan sintetik. Bahan alam dapat menjadi alternatif 

karena memiliki banyak kandungan nutrisi yang berkhasiat bagi tubuh dan tidak 

menimbulkan efek samping pada daging yang dikonsumsi oleh konsumen. 

Temulawak mengandung kurkumin yang dapat merangsang produksi dan 

sekresi kantung empedu untuk menghasilkan cairan empedu, yangmana cairan 

empedu dapat memecah lemak sehingga tidak terbentuk gumpalan lemak 

abdominal pada daging yang dikonsumsi. Oleh karena itu, penting dilakukan 

penelitian tentang pengaruh penambahan temulawak dalam ransum untuk 

mengetahui pengaruhnya terhadap kadar lemak abdominal pada daging agar 

didapatkan daging ayam dengan kadar lemak abdominal yang rendah, memiliki 

bobot karkas yang optimal dan terhindar dari residu antibiotik. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah penambahan tepung temulawak pada campuran jamu dalam pakan 

berpengaruh terhadap kadar lemak abdominal ayam kampung super? 
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2. Apakah penambahan tepung temulawak pada campuran jamu dalam pakan 

berpengaruh terhadap persentase lemak abdominal ayam kampung super? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 
 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan temulawak pada pakan terhadap 

berat lemak abdominal pada ayam kampung super. 

2. Untuk mengetahui pengaruh penaambahan temulawak pada pakan terhadap 

persentase lemak abdominal pada ayam kampung super. 

 

1.4. Manfaat 

 

 Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Secara praktis berguna sebagai acuan untuk peternak dalam penggunaan 

pakan tambahan berupa temulawak terhadap pengaruh berat dan persentase 

lemak abdominal. 

2. Secara teoritis berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut 

mengenai penambahan temulawak dalam pakan terhadap pengaruh berat dan 

persentase lemak abdominal. 

 


