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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
Di Indonesia, penyediaan daging masih belum cukup 

memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Daging 
merupakan salah satu hasil ternak yang penting dalam 
memenuhi kebutuhan pangan masyarakat khususnya 
protein hewani (Susanto, 2014).Daging dapat di peroleh 
dari segala jenis ternak seperti ayam, kambing dan sapi. 
Daging ayam menjadi  salah satu protein hewani yang  
yang paling banyak dimanfaatkan, hal ini dilihat dari 
tahun 2015 dan 2016 konsumsi produk peternakan 
khususnya daging yang paling tinggi yaitu pada komoditi 
ayam pedaging dengan presentase 4,797% dan 5,110% 
(Anonim,2016) dengan adanya peningkatan konsumsi 
protein hewani perlu dilakukan peningkatan produksi 
ayam pedaging yang efisien. 

Ayam pedagingadalahsalahsatu  sumber protein  
hewani  yang  murah, dibandingkan dengan daging yang 
lain. Keunggulan ayam pedaging adalah pertumbuhannya 
yang sangat cepat, sehingga dapat dijual sebelum usia 5 
minggu, dengan bobot rata-rata 1,5 kg. Ayam pedaging 
sangat efisien dalam merubah pakan menjadi daging 
(Situmorang, dkk. 2013). Peningkatannilai efisisensi 
produksi ayam pedaging dapat dilakukan melalui 
perbaikan mutu genetik, kandungan nutrisi ransum, 
control terhadap penyakit. Salah satu faktor yang 
menentukan efisien tidaknya produksi ternak adalah 
jumlah pakan yang dikonsumsi untuk memproduksi satu 
kilogram berat badan, semakin kecil rasionya berarti 
semakin efisien produksi ternak tersebut. 
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Pakan menjadi faktor penting dalam pertumbuhan 
ayam pedaging karena nutrisi yang terdapat dalam pakan 
akan memacu pertumbuhan ayam pedaging dalam waktu 
yang efisien serta memiliki kualitas daging yang baik 
untuk dikonsumsi. Pakan menjadi salah satu faktor 
produktifitas ayam pedaging yang akan mempengaruhi 
perkembangan dan pertumbuhan ternak sehingga 
berdampak pada kondisi ekonomi peternak, oleh karena 
itu perlu diperhatikan pemberian pakan dalam jumlah dan 
frekuensi nutrisi yang dibutuhkan oleh ayam pedaging. 
Aditif pakan merupakan bahan pakan tambahan yang 
diberikan kepada ternak melalui pencampuran pakan. 
Bahan tersebut merupakan pakan pelengkap yang bukan 
zat makanan. Penambahan aditif pakan dalam pakan 
bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan ternak yang 
optimal. Aditif pakan ada 2 jenis yaitu aditif pakan alami 
dan sintetis (Wahju, 2004). Pemberian antibiotik sebagai 
aditif pakan mulai banyak memberikan masalah yang 
serius terhadap kualitas daging yang semakin menurun 
dengan adanya residu antibiotik yang terkandung dalam 
karkas ternak yang akhirnya meningkatkan prevalensi 
kasus penyakit infeksi yang resisten terhadap antibiotik 
pada manusia yang memeiliki banyak dampak negatif bagi 
kesehatan yaitu reaksi alergi, toksisitas, mempengaruhi 
flora usus, respon imun, dan resistensi terhadap 
mikroorganisme, sehingga bahan aditif yang digunakan 
lebih banyak diarahkan pada bahan-bahan herbal alami 
yang tidak membahayakan kesehatan ternak dan manusia 
yang mengkonsumsi hasil peternakan (Etikaningrum dan 
Iwantoro 2017). Berawal dari data tentang khasiat 
tumbuhan obat yang secara tradisional telah lama dikenal 
untuk pencegahan penyakit pada manusia dan juga aneka 
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khasiatnya, maka tumbuhan obat diyakini dapat juga 
digunakan sebagai aditif pakan alami bagi ternak. 
Tanaman obat dapat digunakan sebagai aditif pakan. 
Tanaman rempah-rempah merupakan salah satu yang 
dapat digunakan sebagai aditif pakan (Ulfa, 2006). 

Kunyit (Curcuma domestica, Val) merupakan 
tanaman tradisional yang sudah dikenal luas dan sudah 
lama digunakan oleh masyarakat. kunyit dapat 
meningkatkan kerja organ pencernaan unggas,karena 
kunyit memiliki fungsi merangsangdinding 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, senyawa utama yang 
terkandung dalam kunyit adalah kurkuminoid dan minyak 
atsiri (Nova,dkk. 2015). Kunyit memiliki banyak manfaat 
seperti bahan pengawet makanan dan sebagai pewarna 
alami makanan.Kunyit  adalah  salah  satu  jenis  rempah-
rempah  yang  banyak  digunakan sebagai bumbu dalam 
berbagai jenis masakan. Kunyit memiliki  nama  latin 
Curcuma domestica Val.Kunyit termasuk salah satu suku 
tanaman temu-temuan (Zingiberaceae). Khasiat kunyit 
diantaranya sebagai antioksidan dan antibakteri (Said, 
2003).Secara in vitro, membuktikan bahwa senyawa aktif 
dalam  rimpang kunyit mampu menghambat pertumbuhan 
jamur, virus, dan  bakteri baik Gram positif maupun Gram 
negatif,  seperti Escheria coli dan Staphylococcus aureus,   
karena kunyit mengandung berbagai senyawa diantaranya 
adalah kurkumin dan minyak  atsiri (Said, 2001).  

Penambahan probiotik pada pakan sebagai zat additif 
dalam pakan ayam pedaging dapat meningkatkan 
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pertumbuhan. Probiotik adalah jasad renik nonpatogen 
yang apabila dikonsumsi dalam jumlah cukup dapat 
memberi manfaat bagi kesehatan dan fisiologi  tubuh. 
Probiotik akan mempengaruhi fungsi fisiologi usus secara 
langsung maupun secara tidak langsung dengan cara 
memodulasi mikroflora usus dan sistem imun mukosa 
terutama mukosa saluran cerna (Astuti,dkk. 
2015).Probiotik  dapat  mengandung satu atau  sejumlah 
strain  mikroorganisme, dalam bentuk powder, tablet,  
granula atau pasta dan dapat diberikan kepada ternak 
secara langsung melalui mulut atau  dicampur dengan air 
maupun pakan. Probiotik efektik jika dapat bertahan 
dengan baik dalam bebrapa kondisi lingkungan dan tetap 
hidup dalam beberapa bentuk kemasan.Fungsi probiotik 
samadengan antibiotik yaitu meningkatkan kekebalan. 
Perbedaannya adalah antibiotik merupakan zat kimia yang 
diserap di dalam usus, yang dapat menimbulkan residu 
dalam jaringan dan dapat menyebabkan adanya mutasi 
mikroorganisme, sedangkan probiotik merupakan 
mikroorganisme hidup, tanpa menyebabkan residu dan 
mutasi, karena kerjanya hanya mendesak mikroorganisme 
patogen keluar dari dalam tubuh (Daud, 2005). 

Kunyit dan probiotik dapat diaplikasikan sebagai 
bahan tambahan dalam pakan, akan tetapi harus dalam 
jumlah yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi untuk 
meningkatkan produktifitas ayam pedaging. Penambahan 
tepung kunyit dan probiotik dalam pakan ini diharapkan 
dapat meningkatkan penampilan produksi ayam 
pedaging.Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan 
penelitian tentang pengaruh penambahan tepung kunyit 
(Curcuma domestica Val) dan probiotik terhadap 
penampilan produksi ayam pedaging. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat 

permasalahan yaitu bagaimana pengaruh penggunaan 
tepung kunyit dan probiotik dalam pakan serta berapa 
level penggunaan tepung kunyit dan probiotik yang baik 
terhadap penampilan produksi ayam pedaging. 

1.3 Tujuan Penelitian 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Efek dari penggunaan tepung kunyit dan probiotik 
yang di tambahkan ke dalam pakan terhadap 
penampilan produksi dari ayam pedaging.  

2. Level penggunaan sari kunyit dan probiotik dalam 
pakan yang tepat untuk meningkatkan penampilan 
produksi ayam pedaging. 
 

1.4 Kegunaan   
1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

acuan dalam penelitian selanjutnya untuk mengkaji 
lebih spesifik mengenai pengaruh penggunaan kunyit 
dan probitik terhadap ayam pedaging. 

2. Sebagai bahan tambahan informasi kepada masyarakat 
yang belum memahami tentang penggunaan dan 
manfaat dari kunyit dan probiotik terhadap 
penampilan produksi ayam pedaging 

1.5 Kerangka Pikir 
Daging ayam merupakan salah satu produk peternakan 

yang berperan dalam pemenuhan kebutuhan protein 
hewani dan paling banyak dikonsumsi di Indonesia.Ayam 
pedaging merupakan sumber protein yang sangat baik dan 
banyak diminati karena kandungan gizi didalamnya, harga 
terjangkau dan mudah didapatkan.Ayam pedaging adalah 
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ayam yang dihasilkan dari seleksi sistematis yang   dapat 
tumbuh dan mencapai bobot badan tertentu dalam waktu 
relatif singkat (Kurniawan, dkk. 2017).Produktifitas ayam 
pedaging sangat dipengaruhi oleh pakan yang di 
konsumsi, dimana kandungan nutrisi didalamnya harus 
seimbang sesuia dengan kebutuhan hidup ayam pedaging. 

Pakan adalah salah satu komponen penting bagi 
pertumbuhan, karena hewan memerlukan nutrisi untuk 
memenuhi proses fisiologis dalam kehidupannya. 
Pemenuhan nutrisi yang tepat baik secara kualitatif dan 
kuantitatif diperlukan untuk meningkatkan hasil 
metabolisme yang dapat menunjang perkembangan dan 
pertumbuhan hewan, dalam usaha peternakan pakan 
sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pemeliharan 
ayam pedaging karena biaya yang digunakan untuk 
pemenuhan kebutuhan pakan mencapai 60 -70% dari total 
biaya produksi.Penggunaan aditif dalam pakan menjadi 
salah satu alternatif untuk menekan biaya produksi. Aditif 
pakan merupakan suatu elemen yang ditambahkan ke 
dalam pakan untuk memacu pertumbuhan atau 
meningkatkan produktifitas ternak dan efisiensi pakan 
(Sinurat, dkk. 2003) 

Kunyit (Curcuma domesticaVal) merupakan tanaman 
tradisional yang sudah dikenal luas dan sudah lama 
digunakan oleh masyarakat. kunyit dapat meningkatkan 
kerja organ pencernaan unggas,karena kunyit memiliki 
fungsi merangsangdinding kantong empedu mengeluarkan 
cairan empedudan merangsang keluarnya getah pankreas 
yang mengandung enzim amilase, lipase dan protease 
yang berguna untuk meningkatkan pencernaan bahan 
pakan seperti karbohidrat, lemak dan protein, senyawa 
utama yang terkandung dalam kunyit adalah kurkuminoid 
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dan minyak atsiri (Nova, dkk. 2015). kurkuminoid dalam 
kunyit, mempunyai khasiat anti bakteri yang dapat 
meningkatkan proses pencernaan dengan membunuh 
bakteri yang merugikan serta merangsang dinding kantong 
empedu untuk mengeluarkan cairan empedu sehingga 
dapat memperlancar metabolisme lemak. Mekanisme 
kurkumin dan minyak atsiri dapat meningkatkan nafsu 
makan ternak dengan mempercepat proses pengosongan 
isi lambung (Purwanti, 2008). Hasil penelitian Hanan 
(2015) menjelaskan bahwa efek penambahan berbagai 
jenis bubuk kunyit terhadap bobot badan hidup 
menunjukkan bahwa unggas yang mengkonsumsi 0,2% 
dan 0,4% tepung kunyit memiliki bobot badan akhir yang 
lebih tinggi (P <0,05) hal ini diduga karena adanya 
kandungan kurkumin yang meningkatkan kinerja 
pertumbuhan ayam pedaging serta aktifitas antioksidan 
yang tinggi. Penggunaan kunyit sebagai feed additive 
herbal aman untuk digunakan karena tidak meninggalkan 
residu, selain itu juga dapat dikombinasikan dengan 
probiotik. 

Probiotik adalah mikroorganisme hidup di dalam 
bahan makanan dimana saat diambil pada kadar tertentu 
sebagai nutrisi, menyediakan penyeimbangan 
(equilibration) flora usus, dan karena itu memiliki efek 
positif terhadap kesehatan tubuh. Probiotik dipilih dari 
strains yang paling bermanfaat untuk bakteri usus, yaitu 
bakteri dari genus Bifidobacterium, 
Lactobacillus(Anurogo, 2014).  Probiotik dapat 
mengandung satu atau beberapa strain mikroorganisme 
dalam bebarapa bentuk seperti tepung, tablet, granula atau 
pasta yang dapat diberikan kepada ternak melalui mulut 
atau dicampur dengan air mauoun pakan. Penggunaan 
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probiotik dalam pakan tidak menimbulkan efek samping, 
namun pada pada beberapa jenis probiotik dapat 
memberikan pengaruh yang berbeda terhadap 
produktivitas ayam, selain itu probiotik sendiri merupakan 
produk ramah lingkungan dan dapat dibuat dengan biaya 
yang relatif murah (Gunawan dan Sundari, 
2003).Penambahan probiotik 0,6 v/w ini telah cukup untuk 
bekerja dengan baik pada saluran pencernaan ayam 
sehingga konsumsi pakannya menjadi lebih rendah, ini 
disebabkan meningkatnya konsentrasi probiotik yang 
ditambahkan. Semakin tinggi konsentrasi probiotik yang 
diberikan maka semakin tinggi bakteri yang terkandung di 
dalamnya maka ternak akansemakin efisien dalam 
mengkonsumsi pakan. Hal ini karena terjadi penambahan 
jumlah populasi mikroba yang menguntungkan bagi 
ternak, mencegah berkembangnya mikroba yang 
merugikan dalam saluran pencernaan sehingga dapat 
meningkatkan pencernaan makanan, dengan demikian 
pemberian probiotik dapat mengefisienkan konsumsi 
pakan (Astuti, dkk. 2015) 

Penggunanaan kunyit dan probiotik dapat 
dikombinasikan dalam pakan karena keduanya memiliki 
funggsi untuk meningkatkan produktifitas ayam pedaging. 
Ayam pedaging yang telah diberi pakan dengan 
penambahan kunyit dan probiotik tersebut diharapkan 
akan meningkatkan produktifitas ayam pedaging yang 
dapat diketahui melalui konsumsi pakan yang tingggi dan 
diikuti dengan pertumbuhan bobot badan yang tinggi pula 
serta dapat menurunkan feed convertion ratio (FCR) dan 
mortalitas.Alur kerangka pikir dapat dilihat pada Gambar 
1. 
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Gambar 1.  Kerangka Pikir 
1.6 Hipotesis 

Ayam pedaging adalah ayam yang dihasilkan 
dari seleksi sistematis yang   dapat tumbuh dan 
mencapai bobot badan tertentu dalam waktu 
relatif singkat (Kurniawan, dkk. 2017) 

Penambahan tepung  kunyit dan 
probiotik ke dalam pakan 

PBB FCR Mortalitas

Kunyit merupakan tanaman temu-
temuan yang memiliki kandungan    
kurkumin dan minyak atsiri sebagai  
antioksidan, antikanker, anti tumor 
dan anti mikroba (Anonim, 2013) 

Probiotik adalah suplemen makanan 
dari mikroba hidup yang memiliki 
efek menguntungkan bagi 
kesehatan inang (Anurogo, 2014) 

Penampilan Produksi 

Konsumsi Pakan 

Ayam pedaging produktifitas tinggi 
dan berkualitas baik 

Perbaikan mutu pakan dengan penambahan 
feed additif untuk meningkatkan 
pertumbuhan daging yang efisien 
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Penambahan tepung kunyit dan probiotik ke dalam 
pakan dapat meningkatkan penampilan produksi ayam 
pedaging  

 

 

 

 

 

  


