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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ayam pedaging disebut juga dengan ayam broiler merupakan salah satu

ternak yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan

protein hewani. Pada umumnya ternak unggas, khususnya ayam pedaging

termasuk golongan yang memiliki pertumbuhan yang cepat. Keseimbangan zat-

zat nutrisi terutama imbangan energi dan protein sangat penting karena nyata

memengaruhi petumbuhan (Scott et al.,1982). Kualitas dari bahan-bahan makanan

yang dipergunakan untuk membuat ransum serta keserasian komposisi nilai gizi

yang sesuai dengan kebutuhan untuk pertumbuhan merupakan hal yang penting

dalam menentukan puncak performan ayam pedaging (Siregar et al., 1982 dan

Wahju, 1997).

Performan ayam pedaging merupakan tampilan yang dapat diukur dari

efisiensi ransum, pertambahan berat badan, nilai konversi ransum dan lainnya.

Ayam pedaging tumbuh dan berkembang pada kondisi tubuh normal.

Abnormalitas kondisi tubuh dicerminkan oleh menurunnya konsumsi ransum

(Ensminger,1992). Kondisi tersebut berdampak pada capaian berat badan panen

(BBP), nilai konversi ransum tinggi, sehingga usaha pemeliharaan ayam pedaging

tersebut tidak memberikan keuntungan dari sisi ekonomi (Wahju, 2004).

Penggunaan ransum tambahan atau feed additive sudah sangat umum

digunakan dalam industri peternakan modern. Feed additive merupakan suatu

bahan yang dicampurkan ke dalam pakan yang dapat memengaruhi kesehatan

maupun gizi ternak, meskipun bahan tersebut bukan merupakan zat gizi atau
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nutrisi (Adams, 2000). Pemberian feed additive ini dimaksudkan untuk memacu

pertumbuhan atau meningkatkan produktivitas dan kesehatan ternak serta

meningkatkan efisiensi produksi. Ransum tambahan yang ada saat ini umumnya

dari golongan antibiotik, enzim, prebiotik dan asam organik. Bahan ini ada yang

bersifat kurang baik bagi manusia yang mengonsumsinya. Langkah yang

ditempuh untuk mengantisipasi hal tersebut yaitu dengan melakukan rekayasa

penambahan antibiotika alami. Salah satunya menggunakan bahan tambahan

berupa kunyit (Curcuma domestica Val.).

Menurut Kusumawardhani (1998) dan Agustiana (1996), pemberian

kunyit dalam ransum dapat meningkatkan berat badan, mengoptimalkan konversi

ransum, serta menurunkan lemak abdominal. Komponen utama pada rimpang

kunyit yang berkhasiat obat adalah minyak atsiri dan zat warna kuning

(kurkuminoid). Kurkuminoid kunyit mengandung 3 komponen, yaitu kurkumin,

desmetoksikurkumin, dan bis_desmetoksikurkumin (Rukmana, 1994). (Darwis et

al.,1991) menyatakan bahwa senyawa kurkuminoid mempunyai khasiat anti

bakteri yang dapat meningkatkan proses pencernaan dengan membunuh bakteri

yang merugikan serta merangsang dinding kantong empedu untuk mengeluar

kancairan empedu sehingga dapat memperlancar metabolisme lemak.

Menurut Natarajan dan Lewis (1980) kunyit mempunyai kadar air 60%,

protein 8%, karbohidrat 63%, serat kasar 7%, bahan mineral 4%, sehingga dapat

digunakan untuk substitusi pakan hewan. Berdasarkan hasil penelitian Asmarasari

dan Suprijatna (2008) menyatakan bahwa pemberian ransum ayam pedaging

dengan penambahan kunyit (Curcuma domestica Val.) terhadap performan ayam



3

pedaging sampai tingkat 9% ternyata tidak memberikan pengaruh yang nyata

terhadap semua parameter yang diamati (pertambahan bobot hidup, kadar lemak

abdominal dan kadar lemak subkutan bagian dada dan paha).

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melanjutkan

penelitian ini mengenai “Performan Produksi Ayam Pedaging yang Diberi

Penambahan Tepung Kunyit (Curcuma domestica Val.) dalam Ransum.”

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui performan produksi meliputi

konsumsi ransum, pertambahan bobot badan (PBB), dan konversi ransum ayam

pedaging yang diberi tambahan tepung kunyit (Curcuma domestica Val.) dalam

ransum.

1.3. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tentang

penggunaan tepung kunyit dalam meningkatkan performan produksi ayam

pedaging sebagai pemanfaatan feed aditive alami.

1.4. Hipotesis Penelitian

Penambahan tepung kunyit dalam ransum dapat memperbaiki jumlah

konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, dan konversi ransum ayam

pedaging.


