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BAB I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Seiring dengan tingginya kesadaran konsumen akan pentingnya gizi yang 

berasal dari protein hewani, dewasa ini permintaan konsumen akan kebutuhan 

daging ayam kampung  meningkat sehingga banyak dikembangkan usaha 

peternakan ayam kampung super. Ayam kampung super merupakan hasil 

persilangan antara ayam kampung pejantan yang berpostur tubuh besar (ayam 

bangkok) dengan ayam betina ras petelur, sehingga didapatkan ayam jenis unggul 

dengan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan ayam lokal (buras), dimana 

masa pemeliharaan ayam kampung super sampai panen yaitu 55 sampai dengan 

60 hari serta efisien dalam penggunaan pakan. Ayam kampung super memiliki 

karakteristik bentuk dan daging sama seperti ayam kampung. Ayam kampung 

super juga mempunyai kandungan gizi yang tinggi serta dapat menjadi obat untuk 

beberapa penyakit seperti yang dilaporkan Haryono dkk. (2015) bahwa ayam 

kampung super memiliki kandungan protein tinggi yang digunakan sebagai 

penguat stamina tubuh, obat hati/liver serta dapat memperlancar persalinan dan air 

susu ibu. 

Pemeliharaan ayam kampung super cukup mudah tidak perlu 

membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak, hanya saja perlu dikaji lagi tentang 

manajemen pemberian pakan. Konsumsi pakan pada ayam kampung super 

berbeda dengan ayam pedaging lainnya, dimana penggunaan pakan pada ayam 

kampung super lebih efisien daripada ayam kampung (buras).  Ayam kampung 
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super membutuhkan pakan yang berkualitas untuk pemenuhan gizinya. Pakan 

merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan ayam kampung super, pakan yang sempurna  dengan kandungan 

zat nutrisi yang seimbang akan memberikan hasil yang optimal sehingga dapat 

meningkatkan performa maupun produktivitas ayam kampung super. 

Seiring perkembangannya, ransum ayam pedaging sering menggunakan 

suatu bahan tambahan (feed additive). Feed additive merupakan suatu bahan yang 

ditambahkan kedalam ransum ternak yang dapat mempengaruhi kesehatan, 

produktivitas maupun meningkatkan nilai gizi ternak, meskipun bahan tersebut 

bukan untuk mencukupi kebutuhan zat gizi.  Feed additive dalam campuran pakan 

dapat memperbaiki konsumsi, daya cerna, absorsi zat makanan, biaya pakan serta 

mempengaruhi efisiensi penggunaan pakan. Berkenaan dengan bahan yang 

digunakan untuk tambahan pakan dalam ransum ayam kampung super, pada 

penelitian ini menggunakan salah satu tanaman holtikultura yang terdapat di 

Indonesia sendiri yaitu temulawak.  

Temulawak merupakan tanaman rempah yang dimanfaatkan sebagai bahan 

penyedap makanan, pewarna alami makanan, obat-obatan/jamu tradisional, bahan 

kosmetik serta sebagai imbuhan pakan ternak (feed additive) . Temulawak  dalam 

ransum mampu memberikan efek positif bagi ternak. Hasil penelitian Maheswari 

(2002) dalam Bayoa dkk. (2014) bahwa temulawak diberikan pada unggas dapat 

meningkatkan nafsu makan ayam, meningkatkan kesehatan serta memacu 

pertumbuhan badan. Temulawak mengandung komponen curcuminoid dan 

minyak atsiri secara fisik dan kimia berpotensi sebagai aditif pakan yang mampu 
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meningkatkan performa dan produktivitas ternak serta menjaga kesehatan ternak, 

karena dapat meningkatkan kerja organ pencernaan, secara fisiologis dua senyawa 

ini bekerja secara sinergis dengan menstimulasi sekresi cairan empedu yang encer 

dalam jumlah besar sehingga aliran menuju usus halus menjadi lebih besar dan 

absorbsi pakan pada usus halus lebih mudah (Aziz, 2005). 

Penggunaan tepung temulawak dalam ransum dapat meningkatkan nafsu 

makan, meningkatkan kesehatan, memacu pertumbuhan badan serta 

meningkatkan kualitas daging ayam kampung super . Temulawak dapat 

mempercepat pengosongan lambung sehingga mempercepat timbulnya rasa lapar 

dan merangsang nafsu makan. Menurut Dono (2010) penggunaan tepung 

temulawak satu persen dalam ransum dapat memperbaiki kualitas daging yaitu 

tingkat keasaman daging serta keempukan daging, temulawak juga dapat 

menurunkan kandungan lemak dalam karkas sehingga hal ini dapat 

mempengaruhi kandungan serat kasar serta bahan organik dalam daging. Dari 

penelitian diatas, dirasa dapat menjadi acuan dalam dilakukan penelitian tentang 

pengaruh penambahan tepung temulawak dalam ransum terhadap kandungan 

bahan organik dan serat kasar dalam daging ayam kampung super. 

  

1.2 Perumusan Masalah 

 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah penambahan tepung temulawak dalam ransum berpengaruh terhadap 

kandungan bahan organik pada daging ayam kampung super ? 

2. Apakah penambahan tepung temulawak dalam ransum berpengaruh terhadap 

kandungan serat kasar pada daging ayam kampung super? 
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1.3 Tujuan 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung temulawak dalam ransum 

terhadap kandungan bahan organik pada daging ayam kampung super. 

2. Untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung temulawak dalam ransum 

terhadap kandungan serat kasar pada daging ayam kampung super. 

 

1.4 Sasaran 

 

Adapun sasaran dari penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis berguna bagi ilmuwan untuk meningkatkan pengetahuan dalam 

bidang pakan ternak khususnya tentang penggunaan tepung temulawak dalam 

ransum ternak. 

2. Secara praktis berguna bagi peternak untuk menggunakan tepung temulawak 

sebagai imbuhan pakan dalam ransum untuk meningkatkan produktivitas 

ternak. 

 

 

 


