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BAB 1 

PENDAHULUAN  

 Kebutuhan konsumsi protein hewani (daging) masyarakat mengalami 

peningkatan setiap tahunnya dari 3,41 g  per kapita pada tahun 2012 dan 3,64 g  

per kapita tahun 2013 (BPS Peternakan, 2014). Bertambahnya jumlah penduduk 

Indonesia maka peningkatan produksi ternak penghasil daging harus ditingkatkan. 

Ternak yang mampu menghasilkan produksi daging tinggi dalam waktu relative 

singkat (4-5 minggu) yaitu unggas (ayam broiler). Namun pelaksanaan usaha  

unggas tersebut  banyak dihadapkan pada berbagai kendala seperti faktor penyakit 

yang disebabkan oleh bakteri patogen, parasit dan cacing. Bakteri patogen salah 

satunya seperti bakteri Escherichia coli, Salmonella, bakteri ini merupakan salah 

satu penghuni saluran pencernaan baik dalam keadaan sakit maupun sehat. 

Escherichia coli  dalam saluran pencernaan unggas antara 10-15% dari 

keseluruhan bakteri patogen (Barness dan Gross, 1997). Bakteri ini berasal dari 

feses yang  keluar dari tubuh ternak atau manusia dan  menyentuh tanah atau air 

kemudian berkembang biak atau mencemari sehingga siklus perkembangannya 

sangat cepat.  

 Penyakit yang disebabkan infeksi, bakteri patogen dapat menyebabkan 

diare, kalibasillosis, sehingga dapat menyebabkan konsumsi menurun, 

pertumbuhan terhambat, penurunan produksi  dan kematian serta menyebabkan 

kerugian ekonomi bagi peternak (Rudyanto, 2004).  Pencegahan penyakit yang 

disebabkan oleh bakteri patogen dapat dilakukan dengan cara kimia atau alami. 
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Pencegahan secara kimia seperti penggunaan zat antibiotik. Penggunaan zat 

antibiotik sampai sekarang masih dilakukan oleh para peternak sedangkan 

penggunaan zat ini menyebabkan munculnya berbagai masalah yaitu keamanan 

pangan akibat residu dari zat antibiotik sehingga perlu adanya sumber zat 

antibiotik alami, lebih murah, aman dan mudah ditemukan. 

 Sejauh ini penggunaan tanaman obat tradisional pada hewan belum seluas 

dan sepopuler penggunaannya pada manusia salah satu tanamannya yaitu tanaman 

beluntas (Pluchea indica less).  Tanaman beluntas merupakan tanaman Indonesia  

yang biasa digunakan sebagai lalapan, pagar dan obat. Beluntas dapat digunakan 

seluruh bagian tanamannya dalam bentuk segar atau dikeringkan. Tanaman ini 

terutama daunnya bermanfaat untuk anti bakteri, meningkatkan nafsu makan dan 

meningkakan kecernaan dengan cara kandungan minyak atsiri, flavonoid yang 

masuk dalam saluran pncernaan akan menyebabkan suasana proventikulus, usus 

halus sedikit asam kemudian pankreas mengekresikan enzim sekretin, enzim 

pencernaan untuk menetaralisirkan kondisi doudenum selain itu pepsin, tripsin 

bereaksi membentuk bikarbonat untuk meningkatkan penyerapan nutrien, 

kecernaan dan dengan kondisi pH asam pada proventikulus, usus halus akan 

menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli dalam saluran pencernaan 

sehingga metabolisme bekerja secara optimal (Setiaji, 2004). Sifat antimikroba 

daun beluntas diperoleh dari beberapa kandungan kimia seperti alkaloid, minyak 

atsiri, dan flavonoid  (Hariana, 2006). 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

ekstrak daun beluntas sebagai pengganti klorin terhadap kecernaan bahan organik, 
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retensi nitrogen dan utilitas protein. Manfaat penelitian ini adalah untuk 

memberikan informasi pengaruh penggunaan ekstraks daun beluntas sebagai 

pengganti klorin terhadap kecernaan bahan organik, retensi nitrogen dan utilitas 

protein. 

 Hipotesis penelitian ini yaitu bahwa penambahan ekstrak daun beluntas 

dan klorin dalam ransum dan air minum ayam broiler dapat berpengaruh  terhadap 

kecernaan bahan organik, retensi nitrogen dan utilitas protein periode finisher 

pemeliharaan ayam broiler umur 35 hari. 

 


