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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ayam adalah ternak yang banyak digemari oleh banyak orang. Salah satu

jenis ayam yang digemari adalah jenis ayam pedaging atau populer dengan

sebutan ayam broiler. Ayam pedaging memiliki pertumbuhan yang relatif lebih

cepat dibandingkan ayam lokal dan memiliki perdagingan yang baik. Guna

mendorong meningkatnya produksi adalah dengan mengupayakan cepatnya

pertumbuhan ayam yang dipelihara serta menghindari dari paparan bibit penyakit.

Salah satu cara yang lazim digunakan adalah dengan pemberian senyawa

antibiotik, namun beberapa jenis antibiotik diantaranya dapat merugikan

konsumen. Penggunaan pakan tambahan alami diduga dapat menurunkan tingkat

residu antibiotik dalam saluran pencernaan ayam pedaging.

Pakan ayam pedaging sudah banyak beredar di pasaran dengan berbagai

nutrisi yang disediakan sesuai kebutuhan ternak. Pakan yang beredar di pasaran

disebut dengan pakan komersil. Namun perlu dicari tambahan ransum feed

additive lainnya yang dapat memacu pertumbuhan ayam pedaging yang bertujuan

untuk meningkatkan peforman ayam pedaging dan produksi karkas yang

dihasilkan.

Putnam (1991) menyatakan bahwa persentase bobot ventrikulus berkisar

antara 1,6-2,3% terhadap bobot hidup. Ukuran panjang, tebal dan bobot berbagai

bagian saluran pencernaan unggas bukan besaran yang statis. Perubahan dapat

terjadi selama proses pertumbuhan karena dapat dipengaruhi oleh jenis ransum

yang diberikan peternakan ataupun makanan yang diperoleh ternak dari alam jika
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sistem pemeliharaan yang dipakai adalah tradisional dan semi tradisional. 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.

Ransum yang banyak mengandung serat, atau bahan berserat seperti serbuk

gergaji dan bahan lainnya yang tidak dicerna berupa batu-batuan kecil

menimbulkan perubahan ukuran bagian-bagian saluran pencernaan sehingga

menjadi lebih berat, lebih panjang dan lebih tebal, (Amrullah, 2004). Semakin

banyaknya fitat dalam ransum yang diberikan ke ayam broiler akan

mempengaruhi ukuran proventrikulus, dikarenakan proventrikulus bekerja

memproduksi asam hydrochloric (HCI) dan pepsin, dan enzim yang dapat

memecah protein dan serat kasar pakan yang diberikan. Leeson and Summer

(1997) melaporkan semakin tingginya serat kasar dan fitat pada pakan yang akan

diberikan kepada ayam broiler maka akan mempengaruhi pembesaran dan

penipisan organ proventrikulus serta dapat memperlambat jalannya. Perubahan ini

juga diikuti dengan jumlah vili usus atau jonjot usus dan kemampuan sekresi

enzim-enzim pencernaan (Amrullah, 2003). Salah satu alternatif yang dapat

digunakan untuk memperbaiki saluran pencernaan adalah dengan penambahan feed

additive.

Bahan alami yang dapat dijadikan feed additive antaranya kurma. Buah

kurma merupakan tanaman istimewa, salah satu keistimewaan buah kurma

tercantum di dalam Al-Qur’an. Zaman masa Nabi Muhammad SAW buah kurma
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dijadikan sebagai obat-obatan oleh bangsa Arab dan sekitarnya. Buah kurma

mengandung beberapa nutrisi diantaranya: protein, gula, kalsium, fosfor, besi,

kaya akan vitamin C dan vitamin B kompleks. Al Farsi and Lee (2008),

menyatakan diantara kebaikan kurma adalah  mengandung beberapa ciri penting

untuk kesehatan seperti antivirus, antikulat, antioksidan, antihiperlidimia dan

perlindungan hepato atau hati. Hal ini karana kandungan buah kurma yang kaya

dengan phenol, flavonoid, sterol, karotenoid dan antosianin (Baliga et al., 2011).

Kandungan lainnya sterol, coumarin, flavonoid, triterpen, alkaloid, serta

serat yang diduga dapat memperluas dan memperpanjang daerah penyerapan

(Morton, 1987). Flavonoid adalah salah satu kandungan buah kurma yang

berfungsi sebagai antioksidan. Oksidan dapat merusak sel, jika sel rusak maka

pertumbuhan terganggu, sehingga fungsi flavonoid sebagai antioksidan sangat

penting dalam menetralkan dan menghancurkan oksidan. Dengan demikian

kerusakan sel dan biomolekul dalam tubuh dapat dihindari, dan organ pencernaan

seperti proventikulus, ventrikulus, serta usus halus juga akan bertambah panjang

dan luas sehingga pertumbuhan optimal dapat tercapai.

Penelitian yang mengkaji langsung tentang penggunaan tepung buah

kurma terhadap penampilan organ pencernaan belum dilaporkan, namun secara

umum penelitian sejenis yang dikaitkan dengan penampilan organ pencernaan

sudah banyak dilaporkan.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis telah melakukan penelitian

tentang “Ukuran Organ Pencernaan Ayam Pedaging yang Diberi Tepung

Buah Kurma (Phoenix dactylifera) Dalam Ransum Komersial.”
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1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat penampilan organ pencernaan

seperti proventikulus, ventrikulus dan usus halus  ayam pedaging dari sisi panjang

dan bobotnya yang diberi tambahan tepung buah kurma dalam ransum komersial.

1.3. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi

peternak maupun mahasiswa lainnya tentang pemanfaatan tepung buah kurma

untuk memperbaiki performan organ pencernaan ayam pedaging meliputi

proventrikulus, ventrikulus dan usus halus.

1.4. Hipotesis Penelitian

Penambahan tepung buah kurma dalam ransum komersial ayam pedaging

dapat memperbaiki performans organ pencernaan seperti proventrikulus,

ventrikulus dan usus halus.


