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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peningkatan populasi penduduk, perkembangan ekonomi, perbaikan 

tingkat pendidikan, peningkatan pendapatan, kesadaran masyarakat akan 

pentingnya gizi, arus globalisasi dan informasi perdagangan serta urbanisasi dan 

perubahan gaya hidup merupakan pemacu peningkatan terhadap produk 

peternakan termasuk telur. Hal ini tampak jelas dari pertumbuhan jumlah hasil 

produksi yang dihasilkan maupun pertumbuhan usaha dibidang ternak. Disisi lain 

pertumbuhan populasi ternak khususnya ayam ras petelur secara nasional dari 

tahun 2015 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu berkisar 155 juta 

ekor sampai 162,05 juta ekor pada tahun 2016 dengan produksi telur sebanyak 

1.372.829ton sampai 1.428.195ton pada tahun 2016. Namun tidak mampu 

mengimbangi pertumbuhan jumlah permintaan telur yang semakin meningkat 

pula yaitu pada tahun 2015 sebanyak 1.418.816ton sampai 1.482.349ton pada 

tahun 2016 (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2016). 

Usaha meningkatkan produksi peternakan dan mencukupi kebutuhan 

masyarakat akan protein hewani, maka pemerintah berusaha untuk 

mengembangkan peternakan ayam petelur. Di bidang ternak unggas, dewasa ini 

pemeliharaan ayam petelur telah menyebar ke seluruh daerah. Perkembangan 

usaha peternakan ayam tipe petelur dapat ditingkatkan dengan jalan perbaikan 

manajemen yang diikuti perbaikan pakan dan teknologi peternakan. Telur 

merupakan sumber protein utama dan murah bagi masyarakat Indonesia. Selain 

telur ayam, telur itik dan telur puyuh juga digemari masyarakat Indonesia. 

Pertumbuhan ekonomi di segala sektor telah memacu pula peningkatan 

pendapatan masyarakat, baik di kota maupun di pedesaan yang pada gilirannya 
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akan mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk meningkatkan gizinya, 

terutama yang bersumber dari protein hewani yang relatif murah dan mudah 

didapat sehingga yang berpendapatan menengah kebawah lebih banyak 

mengkonsumsinya dibandingkan dengan daging sapi atau susu. 

Tingkat konsumsi daging dan telur ayam akan terus melonjak karena faktor 

karakteristik produk unggas yang harganya terjangkau oleh masyarakat luas, 

berkualitas gizi baik, disukai oleh konsumen  segala  umur,  tersedia  dalam  

jumlah  yang  cukup,  dan  dapat  diolah  menjadi berbagai jenis makanan, serta 

penyebarannya menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, peningkatan 

konsumsi juga terus terjadi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, 

peningkatan pendapatan masyarakat, perbaikan tingkat pendidikan dan 

kesadaran gizi, pertumbuhan masyarakat kelas menengah, wisata kuliner yang 

memarak, serta arus globalisasi yang menyebabkan terjadinya perubahan gaya 

hidup dan pola konsumsi. 

Pakan dalam usaha peternakan memiliki peranan penting yang perlu 

mendapat perhatian. Permasalahan ketersediaan pakan ternak sangat terkait 

dengan pengembangan usaha peternakan. Untuk menunjang hal tersebut 

diperlukan bahan pakan yang berkualitas sehingga mampu meningkatkan 

produksi peternak. Namun pada kenyataannya pakan komersial yang berkualitas 

sangat tergantung pada harga bahan baku sebagian impor dan rawan 

mengalami kenaikan harga. Oleh 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 
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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. Salah satu Feed 

additives yang digunakan yaitu tepung daun kelor karna tepung daun kelor 

(Moringa oliefera) ini belum banyak digunakan dalam pakan unggas khususnya 

ayam petelur. Tanaman kelor (Moringa oleifera, lam) merupakan tanaman perdu 

yang banyak dijumpai di Indonesia sebagai tanaman pagar dan mempunyai 

manfaat yang luas. Daun dan buah kelor (Moringa oleifera,lam) telah lama 

digunakan oleh masyarakat sebagai sayur. Hasil penelitian yang dilakukan di 

Afrika menunjukkan bahwa daun kelor (Moringa oleifera, lam) mengandung 

vitamin C tujuh kali lebih banyak dari buah jeruk, mengandung empat kali kalsium 

lebih banyak dari susu, empat kali vitamin A dalam wortel, dua kali protein dalam 

susu dan tiga kali potasium dalam pisang (Bharali, 2003). 

Ketersediaan daun kelor (Moringa oleifera)  yang cukup melimpah serta 

tersedia sepanjang tahun menjadi salah satu pertimbangan mengapa daun kelor 

(Moringa oleifera) dipergunakan sebagai bahan campuran dalam pakan. Daun 

kelor (Moringa oleifera) mengandung gula sederhana, rhamnose, dan senyawa 

unik yaitu glukosinolat dan isotiotianat serta diketahui sebagai hipotensif, anti 

kanker dan aktivitas antibakteri yang meliputi 4-(α-Lrhamnopyranosyloxy) benzyl 

isothiocyanate, pterygospermin dan 4-(α-L-rhamnopyranosyloxy) benzyl 

glucosinolate berpotensi untuk dijadikan sebagai feed additives dalam pakan 

ternak dan dapat diperoleh dengan harga yang murah. Penelitian yang dilakukan 

oleh Sjofjan (2008) menunjukan bahwa pemberian daun kelor (Moringa oleifera) 

dalam pakan memberikan peningkatan terhadap konsumsi pakan, pertambahan 

bobot hidup, konversi pakan, berat karkas, faktor efisiensi produksi dan Income 

Over Feed Cost (IOFC). Penggunaan hingga 10% tepung daun kelor (Moringa 
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oleifera) dalam  pakan tidak memberikan efek negatif dalam penampilan produksi 

ayam pedaging. 

Penelitian yang dilakukanss oleh Dahot (1998) melaporkan bahwa zat yang 

terkandung dalam ekstrak daun kelor (Moringa oleifera, lam) yaitu mengandung 

protein dengan berat molekul rendah yang mempunyai aktivitas antibakteri dan 

anti jamur, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Meitzer dan Martin 

(2000) daun kelor (Moringa oleifera, lam) yang dilarutkan dalam air dapat 

digunakan untuk antibiotik. Makkar dan Becker (1997) melaporkan bahwa daun 

kelor (Moringaoleifera, lam) mengandung 27% protein. 

Kecernaan suatu bahan pakan merupakan pencerminan dari tinggi 

rendahnya nilai manfaat dari bahan pakan tersebut. Kecernaannya rendah maka 

nilai manfaatnya rendah pula sebaliknya apabila kecernaannya tinggi maka nilai 

manfaatnya tinggi pula. Upaya penambahan tepung daun kelor akan bernilai 

guna apabila diketahui nilai kecernaannya. Pengukuran nilai kecernaan suatu 

bahan pakan atau ransum dapat dilakukan secara langsung pada ternak unggas 

yaitu ayam petelur, karena ayam petelur memiliki pertumbuhan yang sangat 

cepat sehingga optimalisasi penyerapan zat-zat makanan dapat terlihat. 

Pengukuran kecernaan pada dasarnya adalah suatu usaha untuk menentukan 

jumlah zat yang dapat diserap oleh saluran pencernaan, dengan mengukur 

jumlah makanan yang dikonsumsi dan jumlah makanan yang dikeluarkan melalui 

feses. 

Penelitian tentang pemberian tepung daun kelor (Moringa oleifera) pada 

pakan ayam petelur yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas telur yang 

sampai saat masih jarang dilakukan. Penelitian ini membahas tentang pemberian 

tepung daun kelor sebagai pakan ayam petelur yang dicampurkan dengan pakan 

ayam petelur sehingga diharapkan dengan pemberian tepung daun kelor 
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(Moringa oleifera) dalam pakan dapat meningkatkan kualitas produksi dan 

kaulitas telur pada ayam petelur. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pemberian tepung 

daun kelor (Moringa oleifera) dalam pakan dapat meningkatkan penampilan 

produksi dan kualitas telur ayam pada ayam petelur. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh pemberian tepung daun kelor (Moringa 

oliefera) terhadap diameter daya hambat bakteri Echerichia coli. 

2. Untuk menganalisis pengaruh pemberian tepung daun kelor (Moringa 

oliefera) terhadap penampilan produksi dan kualitas telur ayam pada 

ayam petelur. 

  

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat Keilmuan: 

Memberikan informasi terhadap peningkatan yang terjadi pada produksi 

dan kualitas telur ayam petelur yang diberi penambahan tepung daun 

kelor (Moringa oleifera) pada pakan. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis:  

Menemukan  level  pemberian tepung daun kelor (Moringa oleifera) yang 

optimum dalam pakan terhadap produksi dan kualitas telur ayam petelur. 


