
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Performan merupakan penilaian suatu tindakan untuk mengumpulkan

informasi tentang bentuk perilaku yang diharapkan muncul dari ternak yang

dijadikan objek dalam penelitian (Ensminger, 1992). Performan juga diartikan

North and Bell (1990) sebagai bentuk penilaian pada ternak yang dijadikan objek

untuk mendapatkan informasi terkait berbagai perilaku yang sesuai dengan

kriteria yang diinginkan. Performan ayam arab dapat dilihat dari konsumsi

ransum, pertambahan berat badan dan nilai konversi ransum.

Peranan ayam arab sebagai penyedia daging dan telur untuk memenuhi

konsumsi protei hewani sangat berarti (Direktorat Jenderal Peternakan, 1998).

Namun, ayam arab juga mempunyai kelemahan yaitu mudah mengalami stress

akibat panas dan bisa terserang penyakit akibat virus, bakteri, kapang dan lain-

lain. Hal ini bisa terjadi karena ternak tersebut  mengalami penurunan daya tahan

tubuh yang diduga akibat terjadinya interaksi dengan lingkungan yang kaya

dengan radikal bebas.

Cekaman panas yang biasanya diikuti dengan turunnya produksi dapat

merupakan masalah serius pada pengembangan ayam arab di daerah tropis suhu

lingkungan yang tinggi dapat menyebabkan meningkatnya suhu tubuh ayam arab,

yang diikuti dengan penurunan konsumsi ransum dan turunnya pertambahan

bobot badan (Kusnadi, 2007). Suhu rata-rata di daerah tropis di Pekanbaru adalah

26,5 – 29 C̊ (Riau Dalam Angka, 2013). Hal ini menandakan suhu tropis lebih

tinggi dibandingkan suhu nyaman bagi ayam arab yakni 18 – 24 ˚C.



Biaya pengobatan yang cukup mahal, sehingga masyarakat mulai mencari

obat tradisional yang efisien, aman dan ekonomis yaitu dengan menggunakan obat

tradisional yang telah digunakan secara empiris oleh masyarakat (Shirley, 2006),

Syifaiyah (2008) menjelaskan pemanfaatan tanaman obat atau bahan obat alam

bukanlah merupakan hal yang baru. Kenyataan menunjukkan bahwa dengan

bantuan obat-obatan yang berasal dari bahan alam tersebut, masyarakat dapat

mengatasi masalah-masalah kesehatan yang dihadapinya. Salah satu tumbuh-

tumbuhan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah pegagan, karena

pegagan memiliki khasiat, yang dapat digunakan sebagai obat tradisional dan

mampu meningkatkan nafsu makan (Kristanti 2010). Pegagan merupakan

tanaman obat yang telah terbukti dapat digunakan untuk mengatasi cekaman

panas pada ayam (Kusnadi, 2004). Selain itu, penambahan pegagan di pakai

sebagai suplemen atau penambah nafsu makan selama pemeliharaan ayam,

sehingga keuntungan menjadi meningkat (Kabarudin 2008).

Berdasarkan pemikiran diatas maka dilakukan penelitian dengan judul

“Performan Ayam Arab yang diberi ekstrak pegagan (Centella asiatica (L)

Urban) pada umur 8 –13 minggu”.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dan mengetahui performan

(konsumsi ransum, konversi ransum, pertambahan bobot badan) Ayam Arab yang

diberi ekstrak pegagan (Centella asiatica (L) Urban) pada umur 8-13 minggu.



1.3. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang

penggunaan ekstrak pegagan (Centella asiatica (L) Urban) pada performan Ayam

Arab pada umur 8-13 minggu.

1.4. Hipotesis Penelitian

Pemberian ekstrak pegagan (Centella asiatica (L) Urban) dapat

meningkatkan pertambahan bobot badan, konsumsi ransum dan menurunkan

konversi ransum Ayam Arab pada umur 8-13 minggu.


