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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Ayam pedaging adalah ayam tipe pedaging yang 

dihasilkan dari seleksi sehingga dapat tumbuh dan 

mencapai bobot badan tertentu dalam waktu relatif 

singkat. Ayam mengkonsumsi pakan untuk memenuhi 

kebutuhan energi yang berfungsi untuk kehidupan pokok 

dan produksi. Komponen biaya terbesar (60-70%) dari 

total biaya pemeliharaan digunakan untuk penyediaan 

pakan. Biaya pemeliharaan dapat ditekan apabila 

efisiensi pakan dapat ditingkatkan. 

Level kandungan energi dalam pakan akan 

mempengaruhi banyaknya pakan yang dikonsumsi.  

Konsumsi pakan akan menurun apabila ayam diberi 

pakan dengan energi rendah begitu juga sebaliknya. 

Terpenuhinya zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh 

diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan, produksi 

dan efisiensi penggunaan pakan. Cara untuk 

meningkatkan efisiensi penggunaan pakan adalah dengan 

menggunakan feed additive seperti antibiotik dan enzim 

untuk membantu proses pencernaan.  

Penggunaan antibiotik dalam pakan dapat 

meningkatkan pencernaan zat makanan, menghambat 

kerusakan zat makanan oleh mikroba dan menghambat 

pertumbuhan bakteri patogen. Antibiotik dapat menekan 

pertumbuhan bakteri patogen sehingga populasi bakteri 

non patogen meningkat di dalam saluran pencernaan. 
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Penggunaan antibiotik pada ayam pedaging dapat 

menimbulkan residu pada produk. Residu antibiotik 

dapat menyebabkan resistensi bakteri sehingga 

membahayakan ternak dan konsumen. Pemanfaatan 

tanaman berkhasiat sebagai jamu tradisional di Indonesia 

sudah lama diterapkan pada manusia, namun 

pemanfaatan tanaman berkhasiat pada ternak dalam 

bentuk pakan masih jarang. Tanaman berkhasiat yang 

sudah diteliti penggunaannya untuk ternak diantaranya 

adalah lidah buaya dan jinten. Berbagai macam tanaman 

berkhasiat yang banyak digunakan pada manusia antara 

lain jahe merah, kunyit dan meniran sangat potensial 

digunakan sebagai imbuhan pakan pengganti antibiotik 

pada unggas. Kombinasi dari beberapa tanaman herbal 

bertujuan untuk meningkatkan potensi dan khasiat dari 

pengobatan herbal. 

Kunyit mengandung minyak atsiri dan kurkumin 

yang bersifat anti bakteri sehingga dapat digunakan 

sebagai obat. Zat kurkumin berkhasiat mengoptimalkan 

dan mempercepat kerja pencernaan dengan merangsang 

dinding kantong empedu untuk mensekresikan cairan 

empedu. Jahe mengandung atsiri, oleoresin dan gingerol 

yang berfungsi mengoptimalkan fungsi organ tubuh. 

Minyak atsiri yang terkandung pada jahe berpengaruh 

merangsang enzim pada saluran pencernaan sehingga 

pakan lebih mudah dicerna. Tanaman meniran 

mengandung senyawa lignan, flavonoid, saponin dan 

kalium. Kandungan flavonoid dan saponin pada meniran 

bersifat toksik terhadap mikroba sehingga efektif 
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membunuh bakteri dan virus. Flavonoid berfungsi 

sebagai anti radang dan merangsang produksi cairan 

empedu. 

Berdasarkan pustaka yang ada jahe merah, kunyit 

dan meniran belum diteliti pengaruh terhadap kecernaan 

protein, kecernaan lemak, AME (Apparent Metabolizable 

Energy) dan AMEn (Apparent Metabolizable Energy 

corrected Nitrogen) sehingga perlu dilakukan penelitian 

mengenai pengaruh penambahan kombinasi tepung jahe 

merah, kunyit dan meniran dalam pakan terhadap 

pencernaan zat makanan dan energi metabolis ayam 

pedaging.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Bagaimana pengaruh penambahan kombinasi 

tepung jahe merah, kunyit dan meniran dalam pakan 

terhadap kecernaan zat makanan dan energi metabolis 

ayam pedaging.  

 

1.3. Tujuan Penelitian  

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh penambahan kombinasi tepung jahe merah, 

kunyit dan meniran dalam pakan terhadap kecernaan zat 

makanan dan energi metabolis ayam pedaging. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1. Memberikan informasi tentang pengaruh 

kombinasi jahe merah, kunyit dan meniran 
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sebagai pakan tambahan terhadap kecernaan zat 

makanan dan energi metabolis ayam pedaging. 

2. Mengetahui pengaruh terbaik penambahan 

kombinasi jahe merah, kunyit dan meniran dalam 

bentuk tepung terhadap kecernaan zat makanan 

dan energi metabolis ayam pedaging. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

 Antibiotik dapat membunuh mikroorganisme 

patogen yang bersaing dengan induk semang dalam 

penyediaan zat–zat makanan. Antibiotik dapat 

mengefektifkan pemanfaatan zat–zat makanan dengan 

cara menghambat kerusakan zat–zat makanan oleh 

mikroba dan memperbaiki penyerapan zat–zat makanan 

(Darmawan, Sumiati dan Hermana, 2008). Berkurangnya 

bakteri patogen diharapkan dapat meningkatkan 

perkembangan bakteri non patogen. Bakteri non patogen 

membantu proses pencernaan pakan pada ternak dengan 

menghasilkan enzim yang dapat mencerna serat kasar, 

protein dan lemak (Natsir, 2010). 

 Penggunaan antibiotik dalam jangka waktu lama 

dapat menimbulkan retensi pada bakteri patogen 

sehingga memberikan dampak negatif pada kesehatan 

manusia yang mengkonsumsinya (Juariah, Suharti dan 

Hermana, 2008). Perlu adanya bahan alami sebagai 

pengganti antibiotik. Pengobatan herbal sering 

dikombinasikan dengan tanaman obat untuk 

meningkatkan potensial dan khasiatnya (Saputri, Amin 

dan Azizahwati, 2011).  Efektifitas kombinasi beberapa 
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bahan aktif lebih tinggi dari pada penggunaan bahan aktif  

tunggal. Efek farmakologi yang dimiliki masing – 

masing komponen senyawa kimia dapat saling 

mendukung satu sama lain (Ulfah, 2006). Bahan alami 

pengganti antibiotik antara lain jahe merah (Zingirber 

officinale Rubra), kunyit (Curcuma domestika) dan 

meniran (Phyllanthus niruri). 

 Jahe mengandung komponen bioaktif berupa 

gingerol, atsiri dan oleoresin. Penggunaan jahe dapat 

meningkatkan laju pencernaan pakan hal ini disebabkan 

jahe mengandung minyak atsiri yang berfungsi 

membantu kerja enzim pencernaan (Setyanto, 

Antomomarsono dan Muryani, 2012). Kunyit digunakan 

sebagai bahan ramuan dalam penyediaan obat–obatan 

tradisional dan juga sebagai anti oksidan dalam pakan 

ternak.  Pada ayam pedaging penambahan tepung kunyit 

dalam pakan sekitar 0,2% sampai 0,6%. (Aisyah, 

Priyambodo dan Anwar, 1997). Penambahan sampai 

dengan 0,6% pada ayam pedaging memberikan pengaruh 

terbaik terhadap kecernaan protein, energi metabolis 

semu dan energi metabolis terkoreksi nitrogen (Aimmah, 

Sjofjan dan Djunaidi, 2011). Kurkumin dan minyak atsiri 

merupakan komponen utama yang terkandung dalam 

genus Curcuma. Kurkumin termasuk senyawa fenolik, 

sehingga mekanisme kerja kurkumin sebagai antimikroba 

mirip dengan senyawa fenol lainnya (Gultom, Sihombing 

dan Fuah, 2003).  

Meniran mengandung senyawa glikosida, 

flavonoid, alkaloid dan phenylpropanoid (Taylor, 2003). 
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Zat aktif flavonoid yang berasal dari rempah berfungsi 

sebagai anti peradangan dan merangsang produksi cairan 

empedu (Wahyudha, Pontjo dan Budiarti, 2002). Cairan 

empedu disekresikan oleh dinding kantong empedu agar 

kerja pencernaan lebih optimal dan cepat (Noman, Margi 

dan Hermana, 2008). Kandungan flavonoid dan saponin 

pada meniran bersifat toksik terhadap mikroba sehingga 

efektif membunuh bakteri dan virus (Sholikhah, 

Wahjuningsih dan Budiarti, 2009). Flavonoid berfungsi 

sebagai anti radang dan merangsang produksi cairan 

empedu (Wahyudha dkk., 2002). Ekstrak meniran dengan 

konsentrasi 31,3 mg/ml dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri patogen Edwardsiella tarda. (Sudarno, Setilorini 

dan Suprapto, 2011)  

Energi metabolis adalah energi bruto bahan pakan 

yang dikonsumsi dikurangi energi bruto feses, urin dan 

produksi gas pencernaan. Nilai energi metabolis biasanya 

digunakan untuk penentuan kebutuhan energi  pada ayam 

(NRC, 1994). 

Kecernaan adalah perubahan kimia dan 

perubahan partikel pakan menjadi lebih kecil oleh enzim 

di dalam saluran pencernaan. Peningkatan kecernaan 

protein kasar diikuti dengan pemanfatan protein dalam 

tubuh (Pujowati, Sutrisno dan Pangestu, 2012). Jahe 

merah, kunyit dan meniran merupakan jenis tanaman 

herbal yang membantu meningkatkan pencernaan zat 

makanan dan energi metabolis sehingga diharapkan 

kombinasi antibiotik herbal dapat menstimulir 
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pencernaan zat makanan dan energi metabolis ayam 

pedaging. 

 

1.6. Hipotesis 

 Penambahan kombinasi jahe merah, kunyit dan 

meniran dalam pakan dapat meningkatkan nilai  

kecernaan zat makanan dan energi metabolis  ayam 

pedaging. 

 


