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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Konsumsi protein hewani di Indonesia setiap tahun selalu mengalami peningkatan yang 

signifikan dibuktikan oleh data proyeksi konsumsi per kapita tahun 2015-2020 berturut-turut 

5,55%, 5,73%, 5,91%, 6,08%, 6,26%, 6,43% (Kementrian Pertanian, 2016). Salah satu sumber 

protein hewani berasal dari telur. Telur merupakan salah satu menu sajian utama dalam menu 

makanan sehari-hari karena selain bergizi harga telur juga relatif murah daripada bahan pangan 

sumber protein lainnya. 

Pakan memiliki kontribusi 60-70% dari total biaya produksi didalam usaha peternakan 

ayam petelur. Formulasi pakan yang mengandung komponen fungsional diperlukan untuk 

meningkatkan produktivitas ternak, menekan angka kematian dan memperbaiki rasio konversi 

pakan. Aditif pakan adalah bahan pelengkap yang secara alami tidak terdapat dalam pakan dan 

ditambahkan kurang dari 1% dalam pakan untuk tujuan tertentu. Aditif pakan berfungsi untuk 

meningkatkan kecernaan pakan, meningkatkan konsumsi pakan dan menjaga kesehatan ternak. 

Namun, di Indonesia aditif pakan yang digunakan oleh peternak adalah jenis Antibiotic Growth 

Promoter (AGP). Tujuan pemberian antibiotik adalah untuk meningkatkan produksi ternak 

dengan cara membunuh mikroorganisme sesuai produk antibiotika sehingga biaya 

pemeliharaan dapat ditekan dan keuntungan dapat diperoleh secara maksimal. Menurut 

Hashemi dan Davoodi (2010) antibiotik pada umumnya ditambahkan dalam pakan dalam 

konsentrasi yang rendah, yaitu sekitar 2,5-50,0 ppm. Pemberian antibiotik dalam kosentrasi 

rendah tetap meninggalkan residu. Penggunaan antibiotik pada tahun 2006 sebagai pakan 

imbuhan di Eropa telah dilarang karena antibiotik berpotensi ikut terserap pada produk hasil 

peternakan yang akan merugikan konsumen. Diperlukan alternatif untuk mengatasi 

permasalahan tersebut. Salah satu solusi yang tepat dengan penggunaan Natural Growth 

Promoter (NGP) yang berasal dari bahan alami, seperti fitobiotik dan probiotik.  

 Fitobiotik merupakan Natural Growth Promoter (NGP) yang didapat dari zat aktif 

tanaman dan sudah dipisahkan dari senyawa lain. Penggunaan fitobiotik memiliki efek yang 

positif terhadap penampilan produksi dan kesehatan unggas (Kommera, Mateo, Neherand, dan 

Kim, 2006). Indonesia memiliki potensi fitobiotik yang tinggi, salah satu sumber fitobiotik 

adalah daun cincau hitam. Tanaman cincau hitam (Mesona palustris BL) merupakan tanaman 

asli Asia Tenggara yang berbentuk perdu dengan tinggi antara 30-60 cm, tumbuh baik pada 

ketinggian 10-1800 m diatas permukaan laut pada musim kemarau dan penghujan. Daun 

cincau hitam mengandung karbohidrat, lemak, vitamin A, vitamin B dan beberapa komponen 

aktif yang memiliki nilai fungsional seperti golongan polifenol, saponin, flavonoid dan alkaloid 

(Rahmawansah, 2006). Daun cincau hitam dapat digunakan sebagai sumber antioksidan alami, 

anti mikroba patogen, kesehatan usus, daya imun, penurunan kolestrol dan sebagai pengganti 

antibiotik.  

 Probiotik merupakan mikroba hidup yang dapat berkembang dalam usus dan dapat 

menguntungkan inangnya baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil 

metaboliknya. Pemberian probiotik dapat meningkatkan jumlah bakteri non patogen dalam 

usus sehingga proses penyepan zat makanan dapat optimal (Haryati, 2011).  Bakteri Asam 

Laktat (BAL) adalah salah satu probiotik yang dapat mensintesis Extracellular polysaccharide 

atau eksopolisakarida (EPS) yang penting bagi kesehatan ternak. EPS hasil produksi BAL 
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dapat menempel pada mukosa usus halus sehingga dapat menekan pertumbuhan bakteri 

patogen dan dapat berkontibusi pada kesehatan ternak karena memiliki, anti-inflamasi, anti-

infeksi, dan meningkatkan sistem imun (Halim dan Zubaidah, 2013).  

 Kombinasi aditif pakan berupa tepung daun cincau hitam dan probiotik dalam sistem 

pencernaan akan saling mendukung didalam sistem kerjanya. Hal ini dikarenakan penambahan 

aditif pakan tersebut mampu mengoptimalkan proses penyerapan nutrisi pakan di dalam 

saluran pencernaan terutama usus halus dan kemudian akan dimanfaatkan oleh tubuh untuk 

tujuan produksi. Efek yang ditimbulkan semakin optimal proses penyerapan nutrisi maka akan 

optimal produksi yang dihasilkan. Didukung oleh Matusevicus et al (2010) bahwa kombinasi 

fitobiotik dan probiotik mampu meningkatkan kerja saluran pencernaan dalam mencerna 

makananan yang masuk. Kerja fitobiotik didalam saluran akan meningkat  karena didukung 

oleh kerja dari probiotik sehingga pencernaan menjadi optimal. Hal ini didukung juga oleh 

Lukashchuk and Slivinska (2016) kombinasi fitobiotik dan probiotik akan menyeimbangkan 

populasi bakteri positif didalam saluran pencernaan khususnya dari genus Bafidobacterium dan 

Lactobacillus. Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh 

penambahan kombinasi fitobiotik tepung daun cincau dan probiotik terhadap penampilan 

produksi ayam petelur meliputi konsumsi pakan, Hen Day Production (HDP), egg mass, 

konversi pakan dan Income Over Feed Cost (IOFC). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kombinasi 

penambahan tepung daun cincau hitam dan probiotik dalam pakan terhadap penampilan 

produksi ayam petelur yang meliputi konsumsi pakan, Hen Day Production (HDP), egg mass, 

konversi pakan dan Income Over Feed Cost (IOFC). 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kombinasi penambahan tepung 

daun cincau hitam dan probiotik dalam pakan terhadap penampilan produksi ayam petelur yang 

meliputi konsumsi pakan, Hen Day Production (HDP), egg mass, konversi pakan dan Income 

Over Feed Cost (IOFC). 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi ilmiah tentang pengaruh 

penambahan kombinasi tepung daun cincau hitam dan probiotik dalam pakan terhadap 

penampilan produksi ayam petelur. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Pengoptimalan penampilan produksi ayam petelur ditentukan oleh pemberian pakan 

yang berkualitas. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah melalui pemberian aditif 

pakan. Pemberian aditif pakan berfungsi untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga 

kesehatan ternak serta meningkatkan efisiensi pakan. Aditif pakan dapat berasal dari bahan 

kimia, seperti antibiotik dan dapat berasal dari bahan alami, seperti probiotik, prebiotik, asam 

organik, enzim, dan fitobiotik.  

 Penggunaan antibiotik di Indonesia masih tinggi. Penggunaan antibiotik tersebut 

sebagai aditif pakan. Fungsi aditif pakan untuk meningkatkan produksi ternak dengan menekan 
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pertumbahan bakteri patogen sehingga efisiensi pakan tinggi. Fakta yang terjadi pemberian 

antibiotik kurang aman karena terdapat residu bahan kimia yang berpotensi ikut terserap pada 

produk hasil peternakan dan akhirnya akan merugikan konsumen. Dampak negatif yang 

ditumbulkan dapat memunculkan resistensi mikroorganisme patogen dalam tubuh. Diperlukan 

alternatif yang difokuskan pada fitobiotik dan probiotik yang berasal dari bahan alami. 

 Fitobiotik merupakan aditif pakan yang berasal dari tanaman murni yang mampu 

meningkatkan metabolisme dalam tubuh ternak. Salah satu tanaman yang bisa digunakan untuk 

fitobiotik berasal dari tanaman cincau hitam. Kandungan tanaman cincau hitam yang mampu 

menjadi fitobiotik seperti polifenol, saponin, flavonoid dan alkaloid yang merupakan senyawa 

aktif (Rahmawansah, 2006). Flavonoid merupakan antioksidan alami yang berperan 

menangkap spesies-spesies elektrofilik dan mencegah pembentukan radikal bebas yang 

terbentuk selama proses metabolik. Senyawa tersebut mempunyai sifat anti bakteria. 

Kandungan lain adalah polifenol. Polifenol merupakan senyawa turunan fenol yang 

mempunyai aktivitas antioksidan. Senyawa alkaloid dapat berperan sebagai bahan anti kanker. 

Senyawa lainnya merupakan saponin yang berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan kaker 

kolon dan dapat menurunkan kadar kolestrol. 

 Probiotik adalah mikroorganisme hidup yang digunakan sebagai pakan tambahan yang 

dapat menguntungkan inangnya. Apabila probiotik dikonsumsi dalam jumlah yang cukup dapat 

meningkatkan kesehatan (Kusumawati, 2003). Menurut Haryati (2011) probiotik memodifikasi 

populasi bakteri usus dan efektivitasnya sesuai status dan kelompok mikroba sehingga tercipta 

kondisi mikroflora yang seimbang dalam saluran pencernan. Hal ini didukung oleh penelitian 

Prawitya, Natsir, Sjofjan (2015) penambahan probiotik Lactobacillus sp 0,2% memberikan 

perlakuan terbaik terhadap Hen Day Production (HDP). Pengaruh nyata pada HDP diduga 

karena terdapat peningkatan terhadap konsumsi pakan. Pengaruh lain pada penambahan 

probiotik dapat berpengaruh nyata terhadap nilai konversi pakan dan nilai IOFC. Salah satu 

probiotik yang digunakan adalah Bakteri Asam Laktat (BAL). Bakteri Asam Laktat merupakan 

probiotik yang dapat mensintesis Extracellular polysaccharide yang menguntungkan bagi 

kesehatan ternak. 

 Kombinasi aditif pakan berupa tepung daun cincau hitam dan probiotik dalam sistem 

pencernaan akan saling mendukung didalam sistem kerjanya. Hal ini dikarenakan penambahan 

aditif pakan tersebut mampu mengoptimalkan proses penyerapan nutrisi pakan di dalam 

saluran pencernaan terutama usus halus yang kemudian akan dimanfaatkan oleh tubuh untuk 

tujuan produksi. Hal ini didukung oleh penelitian Lukashchuk and Slivinska (2016) bahwa 

kombinasi fitobiotik dan probiotik akan menyeimbangkan populasi bakteri positif didalam 

saluran pencernaan khususnya dari genus Bafidobacterium dan Lactobacillus yang 

menguntungkan bagi sistem pencernaan serta kandungan asam laktatnya yang cukup besar. 

Asam laktat akan menurunkan kadar pH, menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen, 

membantu aktivitas lambung dan meningkatkan metabolisme. Pemberian kombinasi aditif 

pakan berupa tepung daun cincau dan probiotik mempunyai dampak positif terhadap 

pertumbuhan, produksi telur, efesiensi penggunaan pakan serta menghambat pertumbuhan 

bakteri patogen.  

 Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh 

penambahan kombinasi fitobiotik tepung daun cincau hitam dan probiotik dalam pakan. 

Penambahan kombinasi fitobiotik tepung daun cincau hitam dan probiotik diharapkan mampu 

memberikan hasil yang positif terhadap penampilan produksi ayam petelur meliputi konsumsi 
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pakan, Hen Day Production (HDP), egg mass, konversi pakan dan Income Over Feed Cost 

(IOFC). Adapun bagan kerangka pikir dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan kerangka pikir penelitian 

1.6 Hipotesis 

 Penambahan kombinasi tepung daun cincau hitam dan probiotik dalam pakan dapat 

meningkatkan penampilan produksi ayam petelur.  

Kimia  Alami  

Residu  

Antibiotik 
Probiotik  (BAL) Fitobiotik 

Tepung daun 

cincau hitam 

Zat aktif: polifenol, 

saponin, flavonoid, 

alkaloid  

(Rahmawansah, 2006) 

Meningkatkan pertumbuhan 

mikroba non patogen , 

mikroflora usus, panjang villi 

dan enzim protease (Samantha, 

Haldar dan Ghosh, 2010) 

Antioksidan alami, kesehatan 

usus, meningkatkan daya 

imun, menurunkan kolestrol, 

pengganti antibiotik 

 (Magdalena dkk, 2013) 
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