
BAB I 

PENDAHULUAN 

Ayam broiler merupakan ayam yang dipelihara dengan tujuan untuk 

diambil dagingnya. Ayam broiler memiliki kelebihan diantaranya daging yang 

empuk, bentuk badan besar, padat dan berisi, efisiensi pakan, serta dapat merubah 

pakan menjadi daging dengan cepat. Kelemahan ayam broiler diantaranya 

pemeliharaan harus intensif, lebih rentan terserang penyakit dan lebih peka 

terhadap pengaruh lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

budidaya peternakan ayam broiler yaitu pakan, bibit dan manajemen 

pemeliharaan. Pakan merupakan faktor utama yang mempengaruhi budidaya 

ayam broiler selain faktor yang lainnya. Biaya yang dikeluarkan dalam 

pemeliharaan ayam broiler hampir 70% untuk biaya pakan. Bahan pakan yang 

biasa digunakan dalam ransum ayam broiler yaitu jagung. Jagung masih harus 

diimpor dari luar negeri serta memiliki harga yang cukup mahal. Penggunaan 

beberapa bahan pakan yang semakin mahal maka perlu adanya alternatif lain 

pengganti bahan pakan. 

Singkong merupakan bahan yang mengandung energi metabolis yang 

cukup tinggi, sehingga sangat berpotensi menggantikan sebagian proporsi jagung 

dalam ransum ayam broiler. Singkong terdapat kandungan racun asam sianida 

(HCN) berupa linamarin dan loustralin yang berpotensi menyebabkan keracunan 

pada ayam. Kadar racun dalam singkong dapat dikurangi dengan cara fermentasi. 

Fermentasi diketahui dapat menurunkan kadar racun dalam suatu bahan pakan. Di 
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Indonesia, metode fermentasi telah lama dimanfaatkan untuk menurunkan racun 

yang terdapat dalam singkong, yaitu dengan menfermentasikan singkong menjadi 

gathot.  

Gathot merupakan hasil olahan singkong yang terfermentasi secara alami 

dengan proses aerob. Penggunaan gathot sebagai bahan pakan ayam broiler 

diharapkan selain dapat mengurangi biaya pakan, juga tidak menyebabkan 

keracunan pada ayam broiler. Secara umum diketahui bahwa organ yang berperan 

penting dalam detoksifikasi racun yang masuk dalam tubuh adalah hati. Racun 

yang didetoksifikasi di dalam hati berasal dari HCN pada singkong. Hati 

merupakan bagian organ tubuh yang memiliki bobot 1,7 - 2,8% dari bobot tubuh. 

Apabila racun yang terkonsumsi semakin banyak, maka kerja hati dalam 

menetralisir racun akan semakin berat. Akibatnya kemampuan sel-sel hati untuk 

melakukan metabolisme tidak optimal. Rusaknya sel-sel hati dapat ditandai 

dengan meningkatnya konsentrasi enzim-enzim seperti serum glutamat 

oksaloasetat transaminase (SGOT) dan serum glutamat piruvat transaminase 

(SGPT) dalam darah, serta dapat menyebabkan pembengkakan hati yang ditandai 

dengan bertambahnya bobot relatif hati. Selain terdapat pada hati, SGOT dan 

SGPT juga ditemukan pada jantung dan organ lainnya. Berdasarkan hal tersebut, 

meningkat atau menurunnya kadar SGOT dan SGPT dalam darah dapat 

menggambarkan tingkat kesehatan hati serta tingkat toksisitas pakan yang 

dikonsumsi oleh ayam broiler. Gathot mengandung HCN meskipun kadarnya 

rendah, apabila pemberian gathot semakin banyak maka kandungan racun juga 

semakin besar. Gathot juga mengandung antioksidan yang berfungsi melindungi 
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sel-sel hati, sehingga SGOT dan SGPT yang menjadi indikator kondisi hati dalam 

darah menjadi normal.  

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian ini yang bertujuan 

mengetahui dan mengkaji pengaruh singkong yang terfermentasi (Gathot) 

terhadap kadar SGOT dan SGPT serta bobot relatif hati. Manfaat penelitian 

adalah memberikan informasi tentang penggunaan gathot terhadap SGOT dan 

SGPT serta bobot relatif hati ayam broiler. Hipotesis dari penelitian ini adalah 

penggunaan ghatot dalam ransum ayam broiler tidak berpengaruh terhadap Serum 

Glutamat Oksaloasetat Transaminase (SGOT) dan Serum Glutamat Piruvat 

Transaminase (SGPT) dan bobot relatif hati ayam broiler. 

 

 


