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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Daging unggas adalah salah satu jenis produk 

peternakan yang cukup disukai oleh konsumen. Harga yang 

relatif terjangkau membuat konsumen lebih memilih 

produk dari ternak unggas dibandingkan ternak ruminansia. 

Bagi peternak, memelihara ternak unggas memiliki 

beberapa kelebihan di antaranya adalah pemeliharaan yang 

singkat, pertumbuhan yang cepat dan dapat berkembang 

biak dengan cepat pula. Hal inilah yang menjadi salah satu 

alasan berkembangnya usaha peternakan unggas di 

Indonesia. Berdasarkan data statistik Ditjen Peternakan 

(2012), ketersediaan daging secara nasional pada tahun 

2012 sebesar 2.468.700 ton. Jumlah ketersediaan tersebut, 

1.642.800 ton berasal dari ternak unggas (broiler, ayam ras 

petelur, ayam buras dan itik). Ketersediaan daging unggas, 

1.613.600 ton (65,36%) berasal dari daging broiler, 

sedangkan daging dari itik menyumbang 29.180 ton 

(1,18% dari total daging). Produksi daging itik pada tahun 

2011 sebanyak 25.999 ton dan telah meningkat menjadi 

29.180 ton pada tahun 2012.  

Pakan dalam usaha peternakan memiliki peranan 

penting yang perlu mendapat perhatian. Karena itu masalah 

ketersediaan pakan ternak sangat terkait dengan 

pengembangan usaha peternakan. Menunjang hal tersebut 

diperlukan bahan pakan yang berkualitas sehingga mampu 

meningkatkan produksi peternak. Pada kenyataannya pakan 

komersial yang berkualitas sangat tergantung pada harga 

bahan baku sebagian impor dan rawan mengalami kenaikan 
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harga. Karena itu dibutuhkan langkah alternatif untuk 

menekan biaya pakan namun tetap mempertahankan 

kualitas bahan pakan dan produksi penampilan ternak tetap 

tinggi. 

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan penampilan produksi ternak adalah dengan 

tetap mempertahankan kualitas dan  kuantitas pakan dan 

menambahkan feed additives dalam pakan. Feed additives 

adalah bahan yang tidak termasuk zat makanan yang 

ditambahkan pada pakan dengan jumlah yang sedikit dan 

bertujuan untuk memacu pertumbuhan dan meningkatkan 

efisiensi pakan. Perlakuan pertambahan tersebut 

diharapkan dapat memberikan inovasi bagi peternak 

sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap 

perbaikan penampilan produksi ternak (Sjofjan, 2003). 

Nigella sativa atau yang dikenal dengan nama 

jintan hitam adalah tanaman herbal yang berasal dari 

daerah di sekitar laut mediterania (Rouhou et al. 2007). Biji 

dan minyak dari jintan hitam memiliki khasiat sebagai 

antiinflamasi, analgesik, antipiretik, antimikroba dan 

antineoplasma. Beberapa laporan penelitian juga 

menyebutkan bahwa jintan hitam juga efektif untuk 

pencegahan penyakit asma. Jintan hitam sudah digunakan 

sebagai obat herbal sejak ribuan tahun yang lalu. 

Masyarakat pada daerah timur tengah dan beberapa negara 

lain di Asia barat menggunakan jintan hitam sebagai obat 

untuk mengobati penyakit. Jintan hitam juga digunakan 

sebagai bahan tambahan makanan (Salama, 2010). Saat ini 

jintan hitam sudah banyak ditemukan di pasaran baik 

dalam bentuk bubuk dalam kapsul dan minyak, potensi 

jintan hitam yang banyak maka perlu diadakan kajian untuk 
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mendapatkan informasi ilmiah tentang manfaat jintan hitam 

terutama pada ternak unggas khususnya itik guna 

meningkatkan produktivitasnya. 

Jintan hitam dalam bentuk tepung dapat digunakan 

untuk mengoptimalkan kerja organ pencernaan pada 

unggas karena jintan hitam mengandung senyawa minyak 

atsiri yang mempunyai kegunaan sebagai antioksidan. 

Fungsi jintan hitam dalam meningkatkan kerja organ 

pencernaan unggas adalah merangsang dinding kantong 

empedu mengeluarkan cairan empedu dan merangsang 

keluarnya getah pankreas yang mengandung enzim 

amilase, lipase, dan protease yang berguna untuk 

meningkatkan pencernaan bahan pakan seperti karbohidrat, 

lemak, dan protein. Samping itu, minyak atsiri yang 

dikandung dapat mempercepat pengosongan isi lambung. 

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini 

dirancang untuk mengetahui pengaruh pemberian jintan 

hitam dalam ransum itik terhadap terhadap aktivitas enzim 

(protease, amilase dan lipase) digesta usus halus itik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh penambahan jintan hitam (Nigella 

sativa) dalam pakan terhadap aktivitas enzim (protease, 

amilase dan lipase) digesta usus halus itik hibrida. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 

pengaruh penambahan jintan hitam (Nigella sativa) dalam 

pakan terhadap aktivitas enzim (protease, amilase dan 

lipase) digesta usus halus itik hibrida. 
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1.4 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sebagai bahan informasi bagi peternak dan kajian ilmiah 

tentang pengaruh penggunaan jintan hitam (Nigella sativa) 

dalam pakan terhadap aktivitas enzim (protease, amilase 

dan lipase) digesta usus halus itikhibrida. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Pakan merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan usaha peternakan selain bibit dan manajemen. 

Penyediaan pakan yang memadai dalam arti cukup jumlah 

dan kandungan zat makanannya dalam peternakan unggas 

sangat menunjang keberhasilan untuk itu biaya pakan perlu 

mendapat perhatian lebih. Perhatian tersebut dilakukan 

dengan adanya peningkatan produksi ternak melalui 

perbaikan kualitas pakan dan efisiensi penggunaan pakan. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

efisien penggunaan pakan pada itik adalah dengan 

penambahan feed additive dalam pakan. 

Jinten hitam (Nigella sativa) mengandung senyawa 

aktif minyak atsiriberpotensi untuk dijadikan sebagai feed 

additives dalam pakan ternak dan dapat diperoleh dengan 

harga yang murah. Penelitian yang dilakukan oleh Al-

Beitawi and Ghousein (2008) menunjukanbahwa 

pemberian jintan dapat meningkatkan berat hidup, 

pertambahan berat badan dankonsumsi pakan. Jintan dapat 

meningkatkan metabolisme sehingga terjadi 

peningkatanproduktifitas. Jintan dapat meningkatkan 

konsentrasi tiroksin sehingga dapat meningkatkan 

metabolisme. Pemberian jintan mengakibatkan tidak 

terjadinya penurunan metabolisme sehingga tidak ada 
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penurunan aktifitas makan dan minum dan pertumbuhan 

bisa berlangsung dengan baik dan meningkatkan 

produktivitas ayam. 

Kandungan kimia jintan hitam adalah minyak atsiri, 

melantin (saponin), nigelin (zat pahit), zat samak, nigelon, 

tymoquinone, minyak atsiri yang berwarna kuning (0,5-

1,6%), minyak campuran (35,6- 41,6%), protein (22,7%), 

asam amino, gula reduksi, alkaloid, asam organik, tanin, 

resin, glukosida, toksik, metarbin, serat, mineral, vitamin, 

thiamin, niasin, piridoksin, asam folat. Berdasarkan 

kandungan kimia jintan dan kunyit, terdapat banyak 

kemiripan komposisi, kunyit sebagai aditif pakan 

memberikan pengaruh terhadap aktivitas enzim amilase, 

protease dan lipase ayam pedaging. Minyak atsiri dalam 

kunyit dalam meningkatkan kerja organ pencernaan unggas 

adalah merangsang dinding kantong empedu mengeluarkan 

cairan empedu dan merangsang keluarnya getah pankreas 

yang mengandung enzim amilase, lipase, dan protease yang 

berguna untuk meningkatkan pencernaan bahan pakan 

seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Disamping itu 

minyak atsiri yang dikandung kunyit dapat mempercepat 

pengosongan isi lambung (Frandson, 1992). 

Jintan hitam diduga dapat membantu proses 

metabolisme enzimatis pada tubuh ayam karena ada 

kandungan senyawa kurkuminoid dan minyak atsiri. 

Minyak atsiri yang mengontrol asam lambung agar tidak 

berlebihan dan tidak kekurangan menyebabkan isi lambung 

tidak terlalu asam serta mengurangi pekerjaan usus yang 

terlalu berat dalam pencernaan zat-zat makanan. Jintan 

hitam dimanfaatkan dalam pakan broiler karena dapat 

meningkatkan kerja organ pencernaan, merangsang 
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keluarnya getah pankreas yang mengandung enzim 

amilase, lipase dan protease. Kandungan zat aktif yang 

dimiliki oleh jintan hitam diantaranya  adalah minyak atsiri 

yang berfungsi sebagai kalagoga (dapat meningkatkan 

sekresi cairan empedu). Berdasarkan pertimbangan diatas, 

maka dilakukan penelitian tentang penggunaan jintan hitam 

(Nigella sativa) dalam pakan terhadap aktivitas enzim 

(protease, amilase dan lipase) digesta usus halus itik agar 

diperoleh produksi yang optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

Kebutuhan protein hewani dan peningkatan produksi 

Itik pedaging 

Pakan 

Jintan hitam (Nigella sativa) 

Feed additive 

Minyak atsiri 

Aktivitas enzim usus halus 

alami Non alami/ sinstesis 
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1.6 Hipotesis 

Penambahan jintan hitam (Nigella sativa) dalam 

pakan dapat meningkatkan aktivitas enzim (protease, 

amilase dan lipase) digesta usus halusitik hibrida. 
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