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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Keberhasilan budidaya ternak secara intensif salah satunya ditentukan oleh

penyediaan ransum yang berkualitas tinggi. Ketersediaan ransum yang baik dari

segi kuantitas dan kualitas memegang peranan penting dalam menentukan

produktivitas ternak dan merupakan faktor yang dapat menentukan efisiensi

pemeliharaan ayam pedaging. Mahalnya biaya pakan yang disebabkan penyedian

bahan baku seperti jagung, tepung ikan, bungkil kedelai yang tidak menentu dan

tidak adanya jaminan dan stabilitas bahan pakan dalam negeri menimbulkan

kesulitan bagi peternak untuk mengembangkan usahanya.

Banyak peternak menggunakan feed additive (pakan tambahan) untuk

memacu pertumbuhan ayam pedaging dan menekan biaya pakan. Pakan tambahan

dapat berupa campuran antibiotik, probiotik, mineral, asam amino dan vitamin

(Leeson dan Summers, 2001). Pemberian pakan tambahan di beberapa negara

maju (terutama negara-negara Eropa) mulai mempertanyakan resiko penggunaan

pakan tambahan dalam ransum terhadap kesehatan manusia yang mengkonsumsi

produk ternak tersebut (Barton dan Hart, 2001). Penggunaan pakan tambahan

selama ini memberikan dampak atau pengaruh negatif di antaranya residu dan

resistensi bakteri sehingga akan membahayakan ternak dan manusia yang

mengonsumsi produk peternakan tersebut.

Salah satu upaya untuk mendapatkan produk peternakan yang sehat dan

aman untuk dikonsumsi dapat diusahakan dengan alternatif penggunaan pakan

tambahan yang bersifat alami seperti pemberian tepung buah mahkota dewa.

Menurut Gottawa et al. (1999) di dalam kulit buah mahkota dewa mengandung
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saponin, flavonoid, alkaloid. Saponin bermanfaat sebagai anti bakteri dan virus,

meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengurangi penggumpalan darah dan

manfaat flavonoid adalah sebagai antioksidan. Alkoloid berfungsi sebagai

detoksifikasi yang dapat meminimalisir racun-racun dalam tubuh dan dapat

memperbaiki kecernaan dan penyerapan zat-zat makanan yang diperlukan oleh

tubuh.

Amrullah (2003) menyatakan bahwa organ pencernaan ayam pedaging

dimulai dari mulut dan berakhir pada kloaka yang meliputi mulut, esophagus,

proventrikulus, ventrikulus, usus halus, usus buntu, usus besar, kloaka. Sistem

organ pencernaan berkembang sesuai dengan ransum yang diberikan. Ransum

yang diberikan pada ternak dapat memengaruhi kerja organ dalam dan saluran

pencernaan ayam pedaging. Unggas yang diberi ransum berserat kasar tinggi

cenderung memiliki saluran pencernaan yang panjang dan besar (Strukie, 1976).

Semakin tinggi  kandungan serat kasar dalam ransum maka laju penyerapan akan

semakin lambat. Untuk memaksimalkan penyerapan zat makanan tersebut maka

daerah penyerapan akan diperluas atau diperpanjang.

Diharapkan dengan penambahan tepung buah mahkota dewa dalam ransum

dapat meningkatkan ukuran proventrikulus dan ventrikulus ayam pedaging.

Berdasarkan hal tersebut telah dilakukan penelitian terhadap Ukuran

Proventrikulus dan Ventrikulus Ayam Pedaging dengan Penambahan

Tepung Buah Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa L.) dalam Ransum.
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1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung

mahkota dewa dalam ransum terhadap berat dan panjang Proventikulus,

Ventrikulus ayam pedaging

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang

potensi buah mahkota dewa sebagai suplemen dalam ransum. Hasil penelitian ini

juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian terkait pakan dan

produktivitas unggas di masa mendatang.

1.4. Hipotesis

Penambahan ransum dengan tepung buah mahkota dewa (Phaleria

macrocarpa L.) dapat memperbaiki ukuran proventrikulus dan ventrikulus ayam

pedaging.


