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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Ayam kedu merupakan unggas asli Indonesia yang berasal dari Desa Kedu, 

Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Ayam tersebut 

memiliki nilai jual tinggi dan berpotensi sangat baik untuk dikembangkan karena 

memiliki produksi telur cukup tinggi dibandingkan ayam lokal pada umumnya. 

Produksi telur ayam kampung sekitar 93 butir/tahun sedangkan ayam kedu 

mencapai 117 butir/tahun (Rasyaf, 2011). Produksi telur ayam dimulai  pada fase 

awal bertelur dimanakebutuhan protein dan kalsium sangat dibutuhkan untuk 

pertumbuhan disamping digunakan untuk produksi telur. Namun pada umumnya 

peternak memberi ransum dengan kandungan protein dan kalsium yang rendah 

maka akan berdampak pada pertumbuhan dan produksi telur yang tidak sesuai 

hingga puncak produksi, perlu perbaikan ransum untuk menghasilkan 

pertumbuhan dan produksi telur yang tinggi.  

Keberhasilan usaha peternakan sangat didukung oleh ransum yang 

berkualitas baik dan seimbang sesuai kebutuhan, dintaranya protein, energi dan 

mineral. Ketiga unsur tersebut memiliki peran penting untuk ayam periode 

pertumbuhan maupun saat produksi telur. Peningkatan protein ransum diharapkan 

dapat memberikan kontribusi terhadap asupan protein yang umumnya mengikat 

kalsium. Sebagaimana diketahui protein dan kalsium diserap bersama-sama dalam 

bentuk calcium baiding protein (CaBP) dalam usus halus. Asupan Ca yang tinggi 

meningkatkan pengendapan Ca sehingga menurunkan hilangnya massa tulang dan 
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menurunkan risiko fraktur tulang  (Heaney dan Nordin. 2012). Asupan protein dan 

kalsium dapat dimaksimalkan karena diperlukan untuk 2 aspek fisiologis 

pertumbuhan dan pembentukan telur maka diperlukan juga pakan imbuhan yang 

bersifat alami. Pakan imbuhan atau feed additive yang dimaksud pada penelitian 

ini adalah gabungan probiotik dan prebiotik. Kedua substansi alami termaksud 

diharapkan dapat memaksimalkan penyerapan baik kalsium maupun protein. 

Probiotik merupakan mikroba hidup yang dapat mempengaruhi komposisi 

dan ekosistem mikroflora pada saluran pencernaan sehingga berperan membantu 

proses pencernaan dan penyerapan di dalam usus, dengan cara memperbaiki 

kesehatan saluran pencernaan. Penambahan probiotik seperti Lactobacillus sp. 

dalam ransum memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan, produksi telur 

dan efisien penggunaan ransum. Lactobacillus sp. atau BAL memerlukan 

prebiotik sebagai sumber “makanan” untuk berkembang bagi bakteri 

menguntungkan tersebut. 

Prebiotik dari umbi dahlia merupakan substrat yang dibutuhkan oleh 

Lactobacillus sp. karena tinggi akan inulin. Kandungan inulin umbi dahlia kering 

yaitu 65 – 75% (Haryani dkk., 2013). Kandungan inulin dalam tepung umbi 

dahlia mampu difermentasi oleh BAL menghasilkan asam laktat dan short chain 

fatty acid (SCFA) yang berdampak pada pH saluran pencernaan menjadi asam, 

kondisi yang cocok untuk pertumbuhan bakteri baik seperti Lactobacillus sp. 

Sebaliknya, tidak cocok bagi bakteri patogen seperti Escherichia coli sehingga 

saluran pencernaan menjadi sehat. Saluran pencernaan yang sehat dapat 
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memaksimalkan proses penyerapan nutrisi terutama penyerapan kalsium yang 

berikatan dengan protein disebut calcium baiding protein (CaBP). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian 

Lactobacillus sp. dan inulin umbi dahlia pada ransum berbeda kandungan protein 

yang diharapkan mampu menurunkan bakteri petogen yang berdampak pada 

kesehatan saluran pencernaan sehingga penyerapan kalsium lebih tinggi dalam 

bentuk retensi Ca. Sumber tinggi retensi kalsium diharapkan dapat menghasilkan 

panjang tulang, kekuatan tulang dan massa Ca pada ayam Kedu awal bertelur. 

Manfaat dari penelitian yaitu dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan 

peternak tentang penambahan Lactobacillus sp. dan inulin terhadap massa Ca 

tulang dan retensi Ca tulang dan kualitas pertumbuhan tulang. 

 


