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BAB I 

PENDAHULUAN 

Perkembangan penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun,  

menjadikan kebutuhan akan protein hewani juga semakin meningkat. Hal ini 

berdampak pada peningkatan jumlah usaha peternakan, termasuk peternakan 

ayam kampung. Peternakan ayam kampung saat ini sudah banyak yang dikelola 

secara intensif diantaranya dengan perbaikan manajemen kandang, pemberian 

pakan, pemberian suplemen dan pengobatan ayam sakit (Hayanti, 2014).  

Secara umum pakan merupakan komponen terbesar dari total biaya 

produksi peternakan yaitu sekitar 70% (Akhadiarto 2009). Upaya yang sering 

dilakukan oleh peternakagar pakan yang diberikan dapat lebih efisien dan dapat 

meningkatkan produktivitas adalah dengan menambahkan Antibiotic Growth 

Promotors (AGPs) (Hidayah et al., 2008).AGPs merupakan antibiotik yang 

ditambahkan ke dalam pakan untuk meningkatkan penyerapan nutrien, membunuh 

mikroba patogen yang ada di dalam saluran pencernaan serta meningkatkan 

produktivitas ternak. Akan tetapi penggunaan AGPs memiliki dampak negatif 

bagi ternak yaitu dapat menyebabkan resistensi antibiotik tertentu dan dapat 

terakumulasi ke dalam produk hasil ternak baik daging, susu maupun telur, 

sehingga secara tidak langsung dapat menyebabkan resistensi antibiotik pada 

manusia. 

Upaya lain pengganti AGPs untuk unggas antara lain dengan pemberian 

probiotik. Probiotik yang sering digunakan yaitubakteri asam laktat (BAL).Selain 
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BAL, fungi/ kapang juga dapat dimanfaatkan sebagai probiotik untuk unggas. 

Salah satu fungi yang dapat dimanfaatkan sebagai probiotik adalah Rhizopus 

oryzae. Agar dapat memberikan efek kesehatan untuk ayam kampung, probiotik 

yang digunakan harus mampu bertahan hidup dan berkolonisasi di dalam saluran 

pencernaan, berkompetisi dengan mikroba patogen, memproduksi senyawa anti 

mikroba dan dapat memperbaiki sistem imunitas inangnya (Gaggia et al., 2010). 

Berdasarkan uraian tersebut, pemberian probiotik Rhizopus oryzaediharapkan 

dapat memperbaiki keseimbangan mikroba di dalam saluran pencernaan ayam 

kampung. 

Seka merupakan organ pencernaan yang penting dalam kehidupan ayam, 

karena organ ini berperan dalam mencerna bahan pakan yang tidak tercerna oleh 

usus sebaga contoh serat kasar yang dicerna secara fermentati (Yasin, 2010). 

Berdasarkan hal tersebut, perkembangan yang optimum dari seka akan 

mendorong pertumbuhan dan kesehatan yang maksimal dari ayam. Beberapa 

penelitian menyebutkan bahwa probiotik mampu memperbaiki perkembangan 

seka. Probiotik dapat meningkatkan produksi Short Chain Fatty Acids (SCFAs) 

atau sering disebut asam lemak rantai pendek, utamanya butirat yang merupakan 

substrat yang paling dominan dalam menstimulasi dan mendorong perkembangan 

sel-sel epitel usus, sehingga usus dapat berkembang secara optimal (Sugiharto, 

2014). Merujuk pada uraian tersebut, pemberian probiotik pada ayam diharapkan 

dapat meningkatkan perkembangan seka ayam kampung. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh pemberian aditif pakan probiotik Rhizopus oryzae 

terhadap populasi mikroba, panjang dan bobot seka. Manfaat penelitian ini yaitu 
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memberi informasi bagi masyarakat tentang penambahan probiotik pada pakan 

ayam. Hipotesis penelitian ini adalah penambahan probiotik Rhizopus oryzae ke 

dalam ransum dapat meningkatnya total bakteri, total fungi, panjang dan bobot 

seka ayam kampung serta menurunkan total E. coli di dalam seka ayam kampung.  

  


