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BAB I 

PENDAHULUAN 

Ayam broiler merupakan ternak unggas hasil seleksi dengan produksi 

daging yang tinggi sehingga menjadi sumber protein bagi kebanyakan masyarakat 

Indonesia. Konsumsi daging ayam semakin meningkat dari tahun ke tahun akibat 

dari pertumbuhan penduduk yang juga semakin meningkat. Keunggulan ayam 

broiler yaitu mampu berproduksi cepat dan sangat efisien dalam memanfaatkan 

pakan yang dikonsumsi, sehingga dapat menjadi alternatif penyedia daging 

sebagai sumber protein hewani yang murah dan terjangkau oleh masyarakat. 

Selain produktivitas yang tinggi tersebut, ayam broiler mempunyai kendala yaitu 

kondisi yang sangat rentan terhadap penyakit. Produktivitas yang tinggi 

seyogyanya ditunjang oleh laju metabolisme yang cepat, sehingga ayam 

membutuhkan oksigen yang banyak untuk proses metabolisme tersebut. Oksigen 

terkandung dalam sel-sel darah merah, sehingga jumlah sel darah merah menjadi 

salah satu indikator kesehatan ayam. 

Kondisi kesehatan ayam broiler dapat diketahui melalui darah seperti 

misalnya melihat jumlah eritrosit dan hemoglobin darah yang berfungsi dalam 

transportasi nutrien dan oksigen ke seluruh jaringan tubuh (Frandson et al., 2009). 

Jumlah eritrosit dan hemoglobin dapat menurun apabila dalam kondisi 

kekurangan nutrien atau terinfeksi penyakit dan dapat meningkat ketika tubuh 

membutuhkan banyak oksigen, sehingga kondisi kesehatan ayam harus selalu 

dijaga. Salah satu cara untuk mencegah penyakit dan menjaga kesehatan ayam 
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broiler, pada umumnya digunakan pakan tambahan berupa antibiotik atau 

Antibiotic Growth Promoters (AGPs). 

Antibiotik dalam dunia peternakan sudah sejak lama digunakan terutama 

untuk unggas. Penggunaan AGPs sebagai pakan tambahan bagi ternak khususnya 

ayam broiler dapat menyebabkan mikroba menjadi resisten dan dikhawatirkan 

terdapat residu pada daging yang berakibat buruk pada manusia sebagai 

konsumen (Sugiharto, 2014). Kondisi tersebut mendorong adanya larangan 

penggunaan AGPs pada budidaya unggas. Penggunaan obat alami untuk ayam 

broiler sangat dibutuhkan sebagai pengganti AGPs agar tidak merugikan 

konsumen. Salah satu pengganti AGPs adalah probiotik. Probiotik merupakan 

kultur tunggal atau campuran dari mikroorganisme hidup, apabila pemberian 

dalam dosis tertentu dapat memberikan efek kesehatan dan produktivitas pada 

unggas (Gunawan dan Sundari, 2003). Probiotik yang sering digunakan saat ini 

berupa kelompok bakteri asam laktat (BAL) seperti Bacillus. 

Bacillus adalah bakteri hidup yang mampu bertahan dalam jangka waktu 

lama dengan cara membentuk endospora yang padat dan bendinding tebal, 

sehingga mampu membuat Bacillus bertahan dalam kondisi dehidrasi, panas dan 

dingin pada saat penyimpanan serta pengolahan di lapangan (Cheesbrough, 2006). 

Beberapa penelitian telah menggunakan Bacillus sebagai probiotik dan 

menunjukkan hasil yang positif terhadap produktivitas dan profil darah ayam 

broiler tanpa menimbulkan residu (Kompiang, 2000; Kumar et al., 2006). 

Vitamin dan mineral berperan penting dalam proses metabolisme dan 

terlebih untuk sistem pertahanan tubuh ayam broiler terhadap infeksi penyakit 
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(Arifin, 2008). Kebutuhan vitamin dan mineral ayam dapat meningkat kapan saja 

pada kondisi fisiologis tertentu (Sanda dan Ebiloma, 2014). Peningkatan tersebut 

tidak dapat terpenuhi karena vitamin dan mineral dalam pakan tersedia sesuai 

kebutuhan kondisi normal ayam broiler. Guna memenuhi ketersediannya maka 

perlu dilakukan penambahan vitamin dan mineral. Probiotik berbasis Bacilus ini 

akan diperpadukan dengan penambahan vitamin dan mineral untuk menjaga agar 

ayam broiler tetap dalam kondisi sehat serta eritrosit dan hemoglobin dapat 

bekerja secara optimal. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemberian probiotik berbasis 

Bacillus yang diperkaya dengan vitamin dan mineral terhadap jumlah eritrosit dan 

kadar hemoglobin ayam broiler. Manfaat dari penelitian ini yaitu meningkatkan 

daya guna bakteri Bacillus yang diperkaya vitamin dan mineral dalam pakan 

untuk lebih memperbaiki tingkat kesehatan ayam yang dilihat dari jumlah eritrosit 

dan hemoglobinnya. Hipotesis penelitian ini adalah penambahan probiotik 

Bacillus berbasis vitamin dan mineral dapat mempertahankan kondisi eritrosit dan 

hemoglobin, sehingga mampu mempertahankan kesehatan untuk meningkatkan 

produktivitas ayam broiler. 

  


