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BAB I 

PENDAHULUAN 

Ransum merupakan faktor penting untuk menunjang produktivitas ternak, 

termasuk ayam broiler supaya tetap stabil bahkan meningkat. Ayam broiler 

merupakan unggas yang tumbuh cepat, maka ransum dengan kandungan nutrien 

lengkap dan seimbang yang biasanya menggunakan sumber protein yang tinggi 

mutlak diperlukan. Tinggi rendahnya sumber protein dalam ransum 

mempengaruhi harga dan efisiensi produksi. Berhubung harga ransum mahal, 

maka diperlukan suatu upaya yang efektif untuk memacu pertumbuhan dan 

meningkatkan efisiensi produksi. Satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan 

pemberian feed additive non antibiotik, karena penggunaan antibiotik dapat 

meninggalkan residu pada produk. Penggunaan feed additive alami berupa 

prebiotik dan probiotik dapat diaplikasikan sebagai alternatif pengganti antibiotik 

yang tidak membahayakan baik bagi ternak sebagai inangnya maupun konsumen. 

Prebiotik tidak dapat dicerna oleh ternak inang, namun secara selektif dapat 

difermentasi oleh bakteri asam laktat sehingga meningkatkan aktivitas bakteri 

menguntungkan dalam usus (Daud et al., 2007). Senyawa prebiotik yang sering 

digunakan pada unggas yaitu non-digestible oligosaccharide, termasuk di 

dalamnya fructooligosaccharide, mannonoligosahrides, dan xylooligosaccharide. 

Prebiotik yang digunakan dalam penelitian ini adalah glukomanan dari umbi 

porang yang merupakan golongan oligosakarida. Oligosakarida merupakan jenis 
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prebiotik yang dapat diterapkan pada unggas (Haryati et al., 2010). Umbi porang 

sebagai sumber prebiotik oligosakarida memliki kandungan glukomanan lebih dari 

60% (Rahayu, 2013). 

Prebiotik dapat dikombinasikan dengan pemberian probiotik karena kedua 

substansi tersebut merupakan simbiosis mutualisme. Probiotik Lactobacillius sp. 

diharapkan dapat meningkatkan efek fermentatif terhadap glukomanan umbi 

porang karena prebiotik merupakan “makanan” bagi bakteri probiotik. Proses 

fermentasi glukomanan oleh Lactobacillus sp. yang berlangsung dalam usus 

berpengaruh positif dan menguntungkan melalui produksi asam organik berupa 

asam lemak rantai pendek (short chain fatty acid) sehingga dapat menurunkan pH 

usus. Kondisi asam dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen, disisi lain, 

meningkatkan populasi bakteri asam laktat (BAL) sehingga dapat menyehatkan 

saluran pencernaan. Peningkatan kesehatan saluran pencernaan secara tidak 

langsung dapat memperbaiki pencernaan dan penyerapan nutrien, terutama 

protein. Pencernaan dan penyerapan protein dapat meningkatkan asupan protein 

yang berdampak pada produktivitas ayam broiler yaitu meningkatkan deposisi 

protein dalam penelitian ini berupa massa protein daging. Peningkatan massa 

protein daging sangat erat kaitannya dengan produktivitas atau penambahan bobot 

badan (PBB) 

Penelitian bertujuan untuk mengkaji pengaruh pemberian kombinasi antara 

tepung umbi porang sebagai prebiotik dan Lactobacillus sp. sebagai probiotik 

terhadap massa protein daging, massa kalsium daging dan PBB pada ayam broiler. 
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Manfaat dari penelitian adalah dengan kombinasi yang tepat antara prebiotik dan 

probiotik dapat mengurangi penggunaan protein ransum, karena peberian prebiotik 

dan probiotik dapat meningkatkan penyerapan nutrien sehingga biaya produksi 

rendah. Glukomanan dari tepung umbi porang sebagai prebiotik dan Lactobacillus 

sp. sebagai probiotik merupakan kombinasi aditif alami yang diharapkan dapat 

meningkatkan produktivitas broiler baik secara kuantitas dilihat dari bobot badan 

kumulatif maupun kualitas dilihat dari massa kalsium dan protein daging ayam 

broiler. 

 

 

  


