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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Ayam pedaging merupakan ternak hasil rekayasa 

genetika yang difokuskan untuk menghasilkan daging dengan 

waktu pemeliharaan yang relatif pendek. Perkembangan 

peternakan ayam pedaging terus mengalami peningkatan yang 

pesat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data statistik Dinas 

Peternakan (2017) melaporkan bahwa populasi ayam pedaging 

di Jawa Timur tahun 2014, 2015 dan 2016 masing-masing 

sebesar 179.830.682 ekor, 194.064.874 ekor dan 200.895.528 

ekor. Hal ini berkaitan dengan semakin meningkatnya jumlah 

penduduk di Indonesia, kesadaran masyarakat mengenai 

pentingnya protein hewani, peningkatan pendapatan per kapita 

serta harga daging ayam yang lebih terjangkau dibandingkan 

daging kambing atau sapi mengakibatkan permintaan pasar 

akan daging ayam sebagai sumber protein hewani juga 

meningkat. Keberhasilan usaha peternakan ayam pedaging 

salah satunya ditentukan oleh pakan yang diberikan. Pakan 

menyumbang komponen terbesar mencapai 60-70% dari biaya 

yang dikeluarkan. Peternak umumnya menggunakan pakan 

komersial dalam pengembangan usaha ayam pedaging, selain 

kandungan nutrisinya yang telah disesuaikan dengan 

kebutuhan ayam dan harganya yang relatif mahal, didalamnya 

juga terkandung feed additive yang dapat memacu 

pertumbuhan dan meningkatkan performa ayam pedaging. 

Pakan tambahan (feed additive) merupakan suatu 

bahan yang ditambahkan  dalam pakan dengan tujuan untuk 

memenuhi kebutuhan khusus seperti meningkatkan laju 

pertumbuhan dan memperbaiki efisiensi penggunaan pakan 
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oleh ternak. Pakan tambahan yang umum digunakan antara 

lain antibiotik, hormon, dan sebagainya. Al Kassie (2010) 

melaporkan bahwa antibiotik seperti avoparcin, bacitracin, 

lincomycin, penisilin-g-procaine, chlortetracycline dan 

virginiamycin dapat mempercepat laju pertumbuhan ternak 

lebih optimal. Penggunaan feed additive komersial dapat 

menimbulkan masalah yang serius karena adanya residu 

antibiotik yang tertinggal di dalam daging sehingga 

membahayakan kesehatan konsumen. 

FAO (Food and Agriculture Organization) telah 

melarang penggunaan feed additive berupa antibiotik dalam 

pakan ternak karena adanya bahan kimia yang terkandung 

didalamnya dapat menimbulkan residu pada produk 

peternakan unggas yang dihasilkan seperti daging dan telur 

sehingga membahayakan kesehatan konsumen yang 

mengkonsumsinya (Castanon, 2007). Beberapa negara seperti 

Swedia, Denmark dan Jerman juga telah melarang penggunaan 

antibiotik sebagai pakan tambahan bagi ternak unggas. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka perlu dicarikan solusi 

untuk mengatasi permasalahan ini yaitu dengan memanfaatkan 

bahan-bahan alami guna meningkatkan produktivitas ayam 

pedaging tanpa memberikan efek negatif bagi ternak maupun 

manusia yang mengkonsumsi produk peternakan. Salah satu 

cara yang dapat dilakukan yaitu mengganti penggunaan 

antibiotik dengan penambahan feed additive dari bahan alami 

berupa fitobiotik.  

Fitobiotik merupakan senyawa aktif yang terdapat 

pada tanaman herbal yang berperan sebagai antibakteri atau 

antimikrobial yang dapat memperbaiki kondisi saluran 

percernaan, meningkatkan konsumsi pakan serta penyerapan 

nutrisi zat-zat makanan. Salah satu tanaman yang dapat 
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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 antialergenik. Tsai, Lin, Chuang 

and Yang (2013) menambahkan, minyak atsiri yang terdapat 

pada daun mint (Mentha piperita  L.) mengandung beberapa 

senyawa yang memiliki sifat biologis dapat menurunkan 

jumlah bakteri patogen dalam makanan. Minyak atsiri dari 

daun mint memiliki 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) 

melaporkan minyak esensial daun mint berperan sebagai 

antioksidan, membantu menghambat pertumbuhan mikroba, 

merangsang sekresi asam empedu, memperbaiki laju 

pertumbuhan dan mengurangi produksi amonia. Pemberian 

sumplementasi daun mint bentuk tepung dalam pakan ternak 

dapat meningkatkan performan pertumbuhan dan karkas 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 

serta tidak mudah terkontaminasi dengan mikroorganisme. 

Penggunaan daun mint bentuk tepung dengan berbagai level 

pemberian diharapkan dapat memberikan pengaruh yang 

berbeda terhadap karkas yang dihasilkan meliputi persentase 

karkas, persentase lemak abdominal dan warna daging 
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sehingga diperlukan penelitian mengenai pengaruh 

penggunaan fitobiotik daun mint (Mentha piperita L.) bentuk 

tepung sebagai pakan tambahan terhadap karkas 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 karkas ayam pedaging yang 

meliputi persentase karkas, persentase lemak abdominal dan 

warna daging. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh penggunaan fitobiotik daun mint (Mentha piperita 

L.) bentuk tepung sebagai pakan tambahan terhadap karkas 

ayam  pedaging yang meliputi persentase karkas, persentase 

lemak abdominal dan warna 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 pengaruh positif terhadap 

karkas ayam pedaging yang meliputi persentase karkas, 

persentase lemak abdominal dan warna daging. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Penggunaan feed additive komersial berupa antibiotik 

dalam pakan dapat meningkatkan laju pertumbuhan dan 
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memperbaiki efisiensi penggunaan pakan sehingga 

meningkatkan produktifitas ayam pedaging. Pakan tambahan 

yang umum digunakan antara lain antibiotik, hormon, dan 

sebagainya, namun pemberian antibiotik jangka panjang dapat 

menimbulkan permasalahan serius yaitu adanya residu bahan 

kimia yang terdapat pada produk peternakan unggas seperti 

daging dan telur sehingga membahayakan kesehatan 

konsumen yang mengkonsumsinya. Seperti yang dijelaskan 

Khempaka, et al., (2013) bahwa penggunaan antibiotik 

sebagai growth promotor  dan pencegahan penyakit pada 

ternak telah dilarang karena menimbulkan dampak negatif 

bagi unggas seperti resiko adanya infeksi mikroba dan 

penurunan pertumbuhan ayam serta masalah kesehatan 

manusia, oleh karena itu perlu dicarikan solusi untuk 

mengatasi permasalahan ini yaitu dengan memanfaatkan 

bahan-bahan alami guna meningkatkan produktivitas ayam 

pedaging yang tidak memberikan efek negatif bagi ternak 

maupun konsumen yang mengkonsumsi produk peternakan. 

Cara yang dapat dilakukan yaitu mengganti penggunaan 

antibiotik dengan penambahan feed additive dari bahan alami 

yang berupa fitobiotik.  

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). Penambahan fitobiotik dalam pakan 

dapat menyebabkan peningkatan kecernaan protein dan bahan 

kering pakan. Kandungan senyawa aktif dalam fitobiotik dapat 

mempengaruhi perkembangan fisiologis ternak, meningkatkan 
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proses metabolisme tubuh dalam mencerna protein, lemak dan 

karbohidrat serta memacu pertumbuhan ayam pedaging yang 

diiringi dengan kenaikan bobot badan harian dan 

meningkatkan konsumsi pakan (Sirvydis, et al., 2003 dalam 

Mokhtari, et al., 2015). Salah satu tanaman yang dapat 

digunakan sebagai fitobiotik yaitu daun mint (Mentha piperita 

L.). 

Mint adalah salah satu jenis tanaman herbal yang 

dapat dimanfaatkan sebagai pengganti antibiotik sintetis. 

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 

mengeluarkannya bersama dengan ekskreta sehingga lemak 

dalam tubuh menjadi berkurang (Mide, 2007). Khempaka, et 

al., (2013) menambahkan minyak atisiri daun mint meliputi 

mentol, mentone canvone, methyl acetate, dan peperitone 

berperan sebagai antioksidan, merangsang sekresi asam 

empedu, memperbaiki laju pertumbuhan dan mengurangi 

produksi amonia serta menghambat pertumbuhan mikroba 

seperti Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella 

enteridis dan Candida albicans.  Pemberian sumplementasi 

daun mint bentuk tepung dalam pakan ternak dapat 

meningkatkan performan pertumbuhan dan karkas ayam 

pedaging yang dihasilkan. Keuntungan dari penggunaan daun 

mint bentuk tepung yaitu adanya pengurangan lemak abdomen 

dibandingkan dengan suplementasi antibiotik dalam pakannya. 

Hal ini karena serat penyusun daun mint akan mengikat asam 

empedu dan mengurangi penyerapan lemak akibatnya lemak 

empedu dan asam empedu yang tidak tercerna akan 

diekskresikan ke luar tubuh bersama ekskreta. Al Kassie 
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(2010) dalam penelitiannya menyatakan penambahan tepung 

daun mint (Mentha piperita L.) pada pakan ayam pedaging 

yang dipelihara selama 42 hari dengan 5 level pemberian yaitu 

0; 0,25; 0,5; 1; dan 1,5% menunjukkan bahwa suplementasi 

0,5% memberikan hasil yang lebih baik terhadap pertambahan 

bobot badan mingguan dan FCR. Penelitian yang dilakukan 

Nobakht, Norani and Safamehr (2011) menunjukkan, 

suplementasi daun mint (Mentha pulegium L.) bentuk tepung 

dengan level 0,5% dalam pakan basal ayam pedaging yang 

dipelihara selama 42 hari memberikan pengaruh positif 

terhadap penampilan performan dan kualitas karkas ayam 

pedaging. Ocak, Erner, Burak Ak, Sungu, Altop and Ozmen 

(2008) melaporkan bahwa pemberian tepung daun mint 

(Mentha piperita L.) sebanyak 0,2% dalam pakan ayam 

pedaging umur 42 hari memberikan hasil yang terbaik 

terhadap laju pertumbuhan ayam pedaging. Aminzade, 

Karami, and Lotfi (2012) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa penambahan Mentha piperita plant (MPP) dengan level 

pemberian 0, 1,5 dan 3% pada pakan basal puyuh 

menunjukkan bahwa suplementasi level 3% memberikan hasil 

terbaik pada warna kekuningan (b*) dan level 0% pada warna 

kemerahan (a*). Asadi, Husseini, Tohidian, Abdali, 

Mimandipoure, Kopaei and Bahmani (2017) melaporkan 

suplementasi tepung daun mint (Mentha piperita L.) pada 

pakan ayam pedaging yang dipelihara selama 42 hari dengan 4 

level pemberian yaitu 0; 1,5; 0,3; 0,45 dan 0,6% menunjukkan 

bahwa level 0,45% memberikan hasil terbaik terhadap PBB, 

FCR, dan mortalitas. Khempaka, et al., (2013) melaporkan 

dalam penelitiannya bahwa penggunaan DPM (Mentha 

cardiofolia) tidak boleh dari 2%, hal ini karena tingginya 

kandungan serat kasar dalam daun mint yang dapat 



8 
 

mempengaruhi kandungan serat kasar pakan (kadarnya < 5%) 

sehingga penggunannya harus dipertimbangkan. Al-Ankari, 

Zaki and Sultan (2004) menambahkan bahwa dengan 

penambahan DPM (Mentha piperita) level 0,25; 1; 1,5 dan 2% 

menunjukkan bahwa level 1,5% memberikan hasil terbaik 

terhadap bobot badan, PBB dan FCR ayam pedaging.  

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 

pencernaan, meningkatkan kecernaan nutrisi pakan serta 

konversi pakan. Oleh karena itu penggunaan fitobiotik daun 

mint bentuk tepung sebagai pakan tambahan diharapkan dapat 

meningkatkan karkas ayam pedaging, selain  menghasilkan 

daging ayam yang bebas dari residu bahan kimia feed additive 

sintetis juga diharapkan dapat meningkatkan karkas ayam 

pedaging yang ditinjau dari persentase karkas, pers 

entase lemak abdominal dan warna daging. Alur 

kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Feed additive dapat meningkatkan laju pertumbuhan 

dan efisiensi kecernaan nutrisi ayam pedaging 

(Mokhtari, et al., 2015) 

Alami Kimia 

Antibiotik 

Meninggalkan residu 

Fitobiotik Daun mint 

Zat aktif daun mint 

(phenolik, flavonoid, 

antioksidan, minyak 

atsiri) (Khodadust, 

et al., 2015 dan 

Tsai, et al., 2013) 

• Antioksidan alami 

• Antimikroba 

• Merangsang sekresi asam 

empedu 

• Memacu laju pertumbuhan 

• Pengganti antibiotik sintetik 

Tepung 

daun 
Level penggunaan  feed additive  daun mint bentuk 

tepung (Khempaka, et al., 2013) 

Karkas ayam pedaging 

Warna daging 
% lemak abdominal % karkas 

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 
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1.6  Hipotesis 

Penggunaan fitobiotik daun mint (Mentha piperita L.) 

bentuk tepung sebagai pakan tambahan dapat meningkatkan 

persentase karkas dan warna daging serta dapat menurunkan 

persentase lemak abdominal. 

 

 

 


