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BAB I 

PENDAHULUAN 

Peningkatan produktivitas ayam broiler dipengaruhi oleh penyediaan bibit 

unggul, pemenuhan pakan dan manajemen pemeliharaan termasuk didalamnya 

adalah pengendalian panyakit. Bahan pakan yang dapat ditambahankan untuk 

dapat menjaga produktivitas ternak agar tetap optimal adalah  dengan pemberian 

probiotik.   

Probiotik adalah mikroba yang ditambahkan pada pakan yang dapat 

memberikan efek yang menguntugkan bagi inangnya melalui perbaikan 

keseimbangan mikroflora dalam usus. Probiotik yang digunakan saat ini 

umumnya merupakan bakteri asam laktat (BAL). BAL merupakan bakteri yang 

tidak tahan terhadap panas dan stabilitasnya kurang dapat dipertahankan pada saat 

pengolahan, penyimpanan dan pengangkutan pakan (Cheng dkk. 2014). Selain 

BAL, Bacillus merupakan bakteri yang dapat digunakan sebagai probiotik, 

Bacillus memiliki spora dan tahan terhadap suhu tinggi sehingga tetap dapat 

bertahan hidup saat proses pengolahan pakan, hal ini menyebabkan Bacillus 

dianggap sebagai probiotik yang lebih baik dari BAL (Cutting, 2011; Vazquez, 

2016).  

Penambahan vitamin dan mineral dapat meningkatkan efektivitas probiotik 

dalam memacu pertumbuhan dan kesehatan. Pakan broiler yang ada di pasaran 

saat ini memiliki kandungan vitamin dan mineral yang hanya cukup untuk 

mencegah penyakit defisiensi, namun tidak cukup untuk menstimulasi sistem 
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pertahann tubuh ayam broiler (Sanda dkk. 2015). Oleh karena itu, suplementasi 

vitamin dan mineral diperlukan untuk menunjang pertumbuhan dan sistem 

pertahanan tubuh ayam broiler.  

Organ usus halus dan organ limfoid berpotensi dipengaruhi oleh 

suplementasi probiotik. Probiotik mampu menghasilkan asam organik sebagai 

substansi antimikroba sehingga mampu menekan pertumbuhan bakteri patogen 

dalam usus halus dan dapat meningkatkan penyerapan nutrien, penyerapan yang 

optimal akan mempengaruhi perkembangan organ limfoid.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan probiotik 

Bacillus plus vitamin dan mineral pada pakan terhadap bobot relatif organ usus 

halus dan organ limfoid. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi mengenai penggunaan probiotik Bacillus plus vitamin dan mineral 

untuk meningkatkan organ usus halus dalam penyerapan nutrien dan untuk 

meningkatkan ketahan organ limfoid ayam broiler. 

Hipotesis dari penelitian ini adalah probiotik Bacillus plus vitamin dan 

mineral dapat memperbaiki organ usus halus dan organ limfoid ayam broiler. 

 

  


