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I. PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Ayampedagingmerupakansalahsatujenisayam yang

banyakdibudidayakarenapertumbuhannya yang sangatcepat, daging

ayampedagingjugamerupakansumber protein hewani yang murah, aman,

mudahdidapatdandiolah.Keunggulan-

keunggulaninimenjadikanayampedagingdapatdiandalkansebagaipenyuplaisumber

protein hewani yang utama.Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya daya beli

masyarakat dan masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk sehingga

menyebabkan konsumsi per kapita maupun konsumsi secara total daging ayam

terus meningkat (Kariyasa, 2003).

Pakan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan usaha peternakan

ayam pedaging,selain bibit dan manajemen. Pakan merupakan komponen terbesar

dari biaya produksi ayam pedaging yaitu sekitar 60% atau lebih dari total biaya

produksi (Indarto, 1990). Namun pakan komersial yang biasa digunakan oleh

peternak untuk membantu pertumbuhan ayam dirasakan kurang cukup untuk

mengimbangi semakin tingginya permintaan daging ayam setiap tahunnya,

sehingga dirasakan perlunya meningkatkan produksi ayam pedaging. Salah satu

alternatif untuk mengatasi hal ini adalah dengan menggunakanfeed additiveuntuk

memacu pertumbuhan ayam pedaging.

Saat ini, penggunaanantibiotiksebagaifeed additive banyak ditemukan di

peternakan ayam pedaging. Pemberian

antibiotikdikuatirkanmenghasilkanresidudalamkarkasayam pedaging.

Apabiladagingayamdikonsumsi,dikuatirkanakan menimbulkanresistensi pada
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manusia. Berdasarkan kondisi ini maka diperlukanfeed additive yang

bukanantibiotik,melainkanalami, salahsatunyaadalahpemberiantepungkemangi

(Ocimumbasilicum Linn.)

Kemangi(Ocimum basilicum Linn.) merupakan tanaman herbal alami yang

biasa digunakan oleh manusia sebagai lalapan, kemangi memiliki khasiat yang

hampir sama dengan antibiotik dan mempunyai zat aktif  yang mengandung

senyawa bioaktif (penimbul efek). Kemangi diketahuimemiliki

multiefekfarmakologiyaitumenambahnafsumakan,

memperbaikisaluranpencernaandandapatmelancarkanperedarandarah (Sutarno dan

Atmowidjojo, 2001).

Menurut Soeparno (1992)faktorkualitasdaging yang

dimakanterutamameliputiwarna,tekstur, flavourdan aroma (bau) merupakan sifat

organoleptik dari daging. Selain sifat organoleptik,kualitas ayam pedaging dapat

diamati melalui sifat kimia dengan memperhatikan kadar lemak, protein dan kadar

air. Dengan demikian masyarakat tahu bagaimana cara menentukan

kualitasdaging ayam pedaging yang baik untuk dikonsumsi.Sehingga tujuan awal

dari penggunaanfeed additiveuntuk memenuhi kebutuhan protein daging ayam

yang tinggi dapat tercapai.

Penelitian terkait penggunaankemangi dilaporkanBudiastuti(2007)

menyebutkan bahwapemberiantepungkemangihingga level 3%

belummendapatkanhasil yang berpengaruhnyata terhadapberathidup,

persentasekarkas,gibletdan lemakabdomen.Penelitian yang mengkaji langsung

penggunaan tepungkemangi (Ocimum basilicum Linn.) terhadap sifat organoleptik

dan kimia daging ayam pedaging belum dilaporkan.
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Berdasarkaninformasidanpermasalahan

tersebut,makapenulistertarikuntukmelakukankajiantentang Sifat Organoleptikdan

Kimia DagingAyamPedaging yang DiberiTepungKemangi (Ocimumbasilicum

Linn.) dalamRansum.

1.2. TujuanPenelitian

Penelitianinibertujuanuntukmengetahuipengaruhpenambahantepungkeman

gi(Ocimumbasilicum Linn.) pada level yang berbeda dalamransumterhadap sifat

organoleptikdan kimia dagingayampedaging.

1.3. ManfaatPenelitian

Hasilpenelitianinidiharapkandapatmemberikaninformasitentang

penggunaan tepung kemangi(Ocimum basilicum Linn.) pada level yang berbeda

dalam ransum terhadap sifat organoleptikserta kimia dagingayampedaging.

1.4. HipotesisPenelitian

Penambahantepungkemangi (OcimumbasilicumLinn.) pada level yang

berbeda dalamransumdapatmeningkatkansifatorganoleptikdan meningkatkan

kadar protein, menekan kadar lemak dan menurunkan kadar air daging ayam

pedaging.


