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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan penduduk Indonesia dari tahun ke 

tahun berdampak pada peningkatan konsumsi produk 

peternakan seperti daging, telur dan susu. Daging ayam 

pedaging merupakan salah satu hasil ternak yang  dimanfaatkan 

oleh masyarakat sebagai sumber protein hewani dan untuk 

memenuhi asam-asam amino esensial dalam tubuh. Pada tahun 

2015 ayam pedaging menyumbang 1,627.107 ton (53,3%) 

untuk produksi daging nasional. Seiring dengan peningkatan 

konsumsi daging diikuti pula dengan meningkatnya populasi 

ayam pedaging. Populasi ayam pedaging pada tahun 2015 

mengalami peningkatan sebesar 5,9% dari tahun sebelumnya 

yaitu mencapai 1.528.330.000 ekor (Anonimus, 2015). 

Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat 

ini menyebabkan semakin meningkatnya penggunaan feed 

additive guna mempercepat laju pertumbuhan ayam pedaging. 

Feed additive yang digunakan pada umumnya yaitu antibotik. 

Antibiotik seperti avoparcin, bacitracin, lincomycin, penisilin-

g-procaine, chlortetracycline dan virginiamycin dapat 

menimbulkan masalah yang serius yaitu dapat menurunkan 

kualitas karkas yang dihasilkan karena adanya residu antibiotik 

yang tertinggal dalam daging sehingga membahayakan 

kesehatan manusia.  

Fitobiotik merupakan feed additive dari bahan alami 

sebagai pengganti antibiotik. Fitobiotik berperan sebagai 

antibakteri atau antimikrobial yang dapat memperbaiki kondisi 

saluran pencernaan, meningkatkan konsumsi pakan serta 

penyerapan nutrisi zat-zat makanan. Salah satu tanaman yang 
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digunakan sebagai fitobiotik yaitu daun mint (Mentha piperita 

l.). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Perez, Guzman, Silva, 

Pina and Camacho (2014) menjelaskan bahwa daun mint 

memiliki kandungan antioksidan tinggi yang bersifat 

antimikroba, antitumor, dan antialergenic. Fialova, Takelova, 

Svajdlenka, Potucek, Jakubova and Grancai (2014) 

menjelaskan bahwa daun mint juga diketahui memiliki 

senyawa fenol dan kandungan tertinggi pada fase tanaman mint 

berbunga yaitu (10,06%) dan senyawa flavonoid (1,48%). Tsai, 

Wu, Lin, Chuang and Yang (2013) menambahkan, minyak 

atsiri yang terdapat pada daun mint mengandung beberapa 

senyawa yang memiliki sifat biologis dapat menurunkan 

jumlah bakteri patogen dalam makanan dan mengurangi 

penggunaan senyawa antimikroba sintetik dan semi sintetik 

untuk pakan ayam pedaging. Minyak atsiri dari peppermint 

memilki aktivitas antimikroba untuk melawan  bakteri patogen 

seperti Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

Aeruginosa, Pitrosporum ovale, Candida Albicans, dan 

Propionibacterium acnes. Minyak atsiri ini juga dapat 

digunakan sebagai antioksidan, dan antiinflamasi. Khempaka, 

Pudpila and Molee (2013), minyak esensial daun mint berperan 

dalam menghambat pertumbuhan mikroba, antioksidan, 

merangsang sekresi asam empedu, memperbaiki laju 

pertumbuhan dan mengurangi produksi amonia. Pemberian 

sumplementasi daun mint bentuk kering dalam pakan ternak 

dapat meningkatkan performan pertumbuhan dan kualitas fisik 

daging dari ayam pedaging yang dihasilkan. 

Pemanfaatan daun mint dapat dilakukan dengan 

menjadikan bentuk tepung.  Keuntungan pemberian fitobiotik 

dalam bentuk tepung antara lain agar mudah dicampur dengan 

bahan pakan, mudah dalam penyimpanannya dan tahan lama 
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serta tidak mudah terkontaminasi dengan mikroorganisme. 

Penggunaan daun mint dalam bentuk tepung dengan berbagai 

level pemberian diharapkan dapat memberikan pengaruh yang 

berbeda terhadap kualitas fisik daging yang dihasilkan meliputi 

tekstur, pH, cooking loss, Water Holding Capacity (WHC) 

daging. Sehingga diperlukan penelitian mengenai pengaruh 

penggunaan fitobiotik daun mint bentuk tepung sebagai pakan 

tambahan terhadap kualitas daging ayam pedaging.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditentukan 

rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh penggunaan 

fitobiotik daun mint (Mentha piperita l.) bentuk tepung sebagai 

pakan tambahan terhadap kualitas fisik daging ayam pedaging 

yang meliputi tekstur, pH, cooking loss dan Water Holding 

Capacity (WHC) daging. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari peneitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh penggunaan fitobiotik daun mint (Mentha piperita l.) 

bentuk tepung sebagai pakan tambahan terhadap kualitas fisik 

daging ayam  pedaging yang meliputi tekstur, pH, cooking loss 

dan Water Holding Capacity (WHC) daging. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan 

sebagai acuan  penggunaan aditif pakan berupa fitobiotik 

dengan memanfaatkan daun mint (Mentha piperita l.) dalam 

bentuk tepung untuk memberikan positif terhadap kualitas fisik 

daging ayam pedaging yang meliputi tekstur, pH, cooking loss 

dan Water Holding Capacity (WHC) daging. 
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1.5 Kerangka Pikir 

 Ayam pedaging merupakan salah satu ternak penghasil 

daging yang cukup potensial dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan protein hewani. Seiring kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi saat ini menyebabkan semakin 

meningkatnya penggunaan feed additive guna mempercepat 

laju pertumbuhan ayam pedaging. Feed additive yang 

digunakan pada umumnya yaitu antibotik. Antibiotik dapat 

menimbulkan masalah yang serius yaitu dapat menurunkan 

kualitas daging yang dihasilkan karena adanya residu antibiotik 

yang tertinggal dalam daging sehingga membahayakan 

kesehatan manusia. Solusi untuk mengatasi permasalahan 

tersebut yaitu dengan mengganti antibiotik dengan fitobiotik 

yang didapat secara alami dari tumbuhan herbal sehingga tidak 

menimbulkan residu pada daging. 

Fitobiotik merupakan senyawa aktif yang terdapat 

pada tanaman herbal yang berperan sebagai antibakteri atau 

antimikrobial yang dapat menurunkan jumlah bakteri patogen, 

menyeimbangkan jumlah mikroflora di dalam saluran 

pencernaan, memperbaiki kondisi saluran percernaan, 

meningkatkan konsumsi pakan serta penyerapan nutrisi zat-zat 

makanan (Ulfah, 2006). Kandungan senyawa aktif dalam 

fitobiotik mempengaruhi perkembangan fisiologis ternak, 

meningkatkan proses metabolisme tubuh dalam mencerna 

protein, lemak dan karbohidrat serta memacu pertumbuhan 

ayam pedaging yang diiringi dengan kenaikan bobot badan 

harian, dan konsumsi pakan yang tinggi (Mokhtari, Yazdani 

and Kashfi, 2015). Salah satu tanaman yang digunakan sebagai 

fitobiotik yaitu daun mint (Mentha piperita l.). 

 Daun mint adalah salah satu jenis tanaman herbal yang 

dapat dimanfaatkan sebagai pengganti antibiotik sintetis. 
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Adanya kandungan  zat aktif dalam daun mint yang berfungsi 

sebagai antibakteri menyebabkan pertumbuhan bakteri patogen 

yaitu Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella 

enteridis dalam pencernaan ayam pedaging berkurang akan 

tetapi pertumbuhan bakteri non patogen yaitu bakteri asam 

laktat semakin meningkat. Lawrie and Ledward (2006) 

menambahkan bahwa produksi asam laktat merupakan faktor 

utama yang menyebabkan penurunan pH selama proses 

glikolisis paska pemotongan. Nilai pH daging berbanding lurus 

dengan WHC. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lawrie and 

Ledward (2006) bahwa laju penurunan pH daging postmortem 

merupakan penentu utama WHC. Semakin tinggi nilai pH 

daging maka nilai WHC juga semakin meningkat. Kandungan 

minyak atsiri yang terdapat dalam daun mint memiliki 

karakteristik kolagoga yang dapat meningkatkan produksi serta 

merangsang empedu untuk mensekresikan enzim lipase yang 

berfungsi memecah lemak dan dikeluarkan bersama dengan 

ekskreta sehingga lemak dalam tubuh menjadi berkurang 

(Mide, 2007). Hartono, Iriyanti dan Santoso (2013) 

menambahkan bahwa kadar lemak dalam daging akan 

mempengaruhi nilai tekstur dan susut masak daging. 

Pemberian sumplementasi daun mint bentuk kering dalam 

pakan ternak dapat meningkatkan kualitas fisik daging ayam 

pedaging yang dihasilkan. Berdasarkan data mengenai manfaat 

tanaman herbal yang telah dikenal sejak lama untuk mencegah 

penyakit, maka tanaman herbal diyakini dapat digunakan 

sebagai aditif pakan alami yang memiliki khasiat antara lain 

dapat menjaga keseimbangan mikroflora, memperbaiki kondisi 

saluran dalam saluran, meningkatkan kecernaan nutrisi pakan 

serta konversi pakan, oleh karena itu penggunaan fitobiotik 

daun mint bentuk tepung sebagai pakan tambahan diharapkan 
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dapat meningkatkan kualitas fisik daging ayam. Selain  

menghasilkan daging ayam yang bebas dari residu bahan kimia 

feed additive sintetis juga diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas fisik daging ayam yang ditinjau dari tekstur, pH, 

cooking loss dan WHC daging. Alur kerangka pikir penelitian 

dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Ayam pedaging 

Aditif pakan dapat meningkatkan laju pertumbuhan dan 

efisesiensi kecernaan nutrisi ayam pedaging 

Alami Kimia 

Antibiotik 

Meninggalkan residu 

Fitobiotik Daun mint 

Zat aktif daun mint (senyawa 

fenolik, senyawa flavonoid, 

antioksidan, minyak atsiri) 

(Fialova, et al., 2014) 

• Antioksidan alami 

• Menghambat pertumbuhan mikroba patogen 

• Merangsang sekresi asam empedu 

• Meningkatkan sistem imun  

• Memacu laju pertumbuhan 

(Khempaka, et al., 2013) 

Level penggunaan  feed additive  daun mint bentuk 

tepung 

0% 0,5% 1,5% 1% 

Kualitas fisik daging ayam 

pH Cooking 

Loss 

Water Holding Capacity 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

Penelitian 

Tekstur 



8 
 

1.6 Hipotesis 

 Penggunaan fitobiotik daun mint (Mentha piperita l.) 

bentuk tepung dalam pakan dapat meningkatkan kualitas fisik 

daging ayam pedaging yang tekstur, pH, cooking loss dan 

Water Holding Capacity (WHC) daging 

 


