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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ayam pedaging atau dikenal juga dengan broiler merupakan salah1satu 

sumber protein yang cukup potensial untuk dikembangkan. Jenis unggas ini 

memerlukan waktu budidaya yang relatif  lebih singkat dibanding dengan jenis 

ternak lain. Ayam broiler sudah bisa dipanen pada umur  5 sampai dengan 6 minggu 

dengan berat sekitar 1,9 sampai dengan 2,0 kg/ekor, tergantung manajemen 

pemeliharaan, kualitas pakan, Day Old Chicken (DOC) dan lingkungan. 

Ayam broiler termasuk kelompok hewan homeothermis, artinya suhu 

tubuhya relatif konstan walaupun suhu lingkungan berubah-ubah. Pemeliharaan 

ayam broiler di daerah panas (tropis), nampaknya akan menimbulkan problem 

karena akan terjadi penimbunan panas. Hal ini mengingat suhu nyaman ayam 

broiler berkisar antara 200C sampai dengan 240C dengan kelembapan 60 sampai 

dengan 70 persen, sementara suhu di daerah tropis pada siang hari dapat mencapai 

340C (Kusnadi, 2006). Suhu yang terlalu tinggi menyebabkan ayam mengalamain 

heat stress. 

Heat stress adalah gangguan stres yang diakibatkan oleh kondisi suhu udara 

lingkungan melebihi2suhu normal (lebih dari 240C) sehingga ayam tidak mampu 

untuk menyeimbangkan antara2produksi dan2pembuangan2panas tubuhnya. Heat 

stress bisa terbagi dalam 2 bentuk, yaitu akut dan kronis. Heat stress akan terjadi 

pada saat suhu dan kelembaban meningkat drastis. Heat stress kronis disebabkan 

oleh2meningkatnya suhu dan kelembaban dalam waktu yang2relatif lama. 

Keseimbangan panas dalam tubuh yang relatif stabil, maka kelebihan panas harus 
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dibuang dan panas yang dihasilkan dalam tubuh ayam tersebut harus dikurangi. 

Beberapa usaha dilakukan ayam antara lain meningkatkan frekuensi pernafasan  

melalui mulut, meningkatkan konsumsi air minum dan mengurangi konsumsi 

ransum. Kerugian yang disebabkan dari heat stres dapat menurunkan produksi dan 

meningkatkan angka mortalitas. 

Penurunan produksi dan meningkatnya angka mortalitas dapat dibantu 

dengan penambahan antibiotik yang dapat memacu produktivitas ayam broiler. 

Pemakaian antibiotik selain untuk produktivitas, juga digunakan untuk pencegahan 

dan penanggulangan penyakit. Banyak sisi negatif yang secara tidak langsung 

dirasakan oleh konsumen akibat mengkonsumsi daging ayam yang mengandung 

antibiotik. Antibiotik itu menumpuk ditubuh ayam dan menjadi residu yang 

membahayakan konsumen yang mengkonsumsinya. 

Berbagai penyakit bermunculan karena sering mengkonsumsi daging yang 

mengandung antibiotik. Mulai dengan penyakit ringan seperti pusing, mual dan 

muntah, sampai dengan munculnya alergi seperti kulit kemerahan, bentol-bentol, 

gatal-gatal dan alergi yang  lain. Paling berbahaya adalah munculnya kanker karena 

terlalu sering mengkonsumsi daging yang mengandung antibiotik. Kandungan 

residu antibiotik yang melebihi Batas Maksimum Residu (BMR) yang ditetapkan 

dapat menimbulkan reaksi alergi, resistensi, dan mungkin keracunan sehingga 

berbahaya bagi kesehatan (Yuningsih, 2004). Badan Standarisasi Nasional (BSN, 

2001) menetapkan BMR yang2tercantum dalam SNI 01-6366-2000 bahwa batas 

cemaran residu yaitu20,1 mg/kg pada daging. 
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Pemanfaatan ramuan herbal sebagai upaya untuk memperbaiki performa 

dapat dijadikan sebagai alternatif. Di Indonesia, berbagai tanaman herbal dapat 

ditemukan dengan mudah dalam jumlah yang tercukupi. Salah satu bahan herbal 

alami yang  memiliki banyak manfaat adalah kunyit.  

Kunyit (Curcuma domestica) merupakan tanaman yang banyak ditanam di 

negara beriklim tropis seperti Indonesia, India, China, Malaysia, dan lain lain. 

Kandungan zat aktif yang terkandung dalam kunyit adalah kurkumin dan minyak 

atsiri yang berfungsi sebagai kalagoga (meningkatkan sekresi cairan empedu). 

Kandungan lain yang terdapat di dalam rimpang kunyit adalah kurkuminoid yang 

berfungsi meningkatkan nafsu makan yang pada akhirnya akan meningkatkan 

bobot badan hidup ayam (Adha, 2016). 

Pemberian kunyit dapat diberikan pada2ransum maupaun air minum 

broiler. Penambahan kunyit pada air minum memiliki respon lebih2cepat bila 

dibandingkan penambahan pada ransum. Air dapat langsung di serap oleh dinding-

dinding usus halus dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. 

Berdasarkan kandungan senyawa aktif2dalam kunyit, maka senyawa aktif 

tersebut diduga2dapat meningkatkan performa2broiler. Namun, hal tersebut masih 

perlu dibuktikan pengaruhnya. Untuk itu, penulis tertarik2melakukan penelitian 

untuk mengetahui2pengaruh penambahan kunyit dalam air minum terhadap 

performa broiler. 

1.2 Rumusan Masalah        

Berdasarkan latar belakang2yang dikemukakan tersebut, maka perumusan 

masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah : 
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1. Apakah pemberian C. domestica val dalam air minum2berpengaruh terhadap

performa ayam broiler ? 

2. Berapa level optimal pemberian2C. domestica val dalam air minum yang dapat

memberi performa ayam broiler ? 

1.3 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini2adalah : 

1. Mengetahui pegaruh2pemberian C. domestica val dalam air minum terhadap

performa ayam broiler. 

2. Mengetahui2level yang berpengaruh terhadap ayam broiler.

1.4 Manfaat 

Pada penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi bagi pembaca 

dan dunia peternakan mengenai penambahan C. domestica val dalam air minum 

terhadap2konsumsi pakan, konsumsi air minum, 2pertambahan2berat badan2dan 

konversi pakan  ayam broiler. 


