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BAB I 

PENDAHULUAN 

Ayam broiler sebagai penghasil daging mempunyai produktivitas tinggi, 

dapat dijadikan sebagai komoditas dalam penyediaan protein hewani yang 

potensial untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat pada tingkat regional maupun 

nasional. Produksi daging ayam broiler pada tahun 2013 sebesar 1.497.876,00 per 

ton dan mengalami kenaikan menjadi 1.848.061,08 per ton pada tahun 2017 

(Badan Pusat Statistik, 2018). Konsumsi produk hewani asal daging ayam broiler 

menurut Badan Pusat Statistik mengalami kenaikan dari tahun 2013 sebesar 0,078 

perkapita perminggu dan pada tahun 2017 menjadi 0,124 perkapita perminggu 

(Badan Pusat Statistik, 2018).  

Ayam broiler dapat tumbuh cepat, umur potong pendek dan nilai gizi 

daging tinggi (Pratiwi, 2008). Pertumbuhan ayam broiler yang cepat, memerlukan 

ransum yang berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan agar memberikan asupan 

protein tinggi. Ransum dengan kebutuhan protein tinggi menjadikan biaya 

produksi meningkat. Upaya efisien untuk menekan biaya produksi dari segi 

ransum tanpa mengurangi kualitas nutrien dapat dilakukan dengan pemberian 

bahan additif alami. Bahan aditif alami yang dapat digunakan diantaranya adalah 

kombinasi prebiotik tepung umbi porang dan probiotik Lactobacillus sp. 

Tepung umbi porang dapat dijadikan sebagai potensi prebiotik karena 

mengandung glukomanan yang dapat menstimulasi pertumbuhan mikroflora usus 

yang menguntungkan dan menekan bakteri E. coli di dalam saluran pencernaan 
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(Aprilia, 2012). Penambahan prebiotik tepung umbi porang berfungsi untuk 

merangsang pertumbuhan total bakteri asam laktat (BAL) pada saluran 

pencernaan ayam broiler secara keseluruhan. Probiotik dapat berfungsi lebih baik 

jika dikombinasikan dengan prebiotik yang merupakan substrat “makanan” 

(Arista, 2012). Lactobacillus sp. dapat memfermentasi tepung umbi porang dan 

memproduksi asam organik yang dapat menurunkan pH, di sisi lain bakteri 

patogen tidak dapat berkembang dengan baik sehingga terjadi perbaikan kondisi 

usus.  

Pemberian kombinasi tepung umbi porang dan Lactobacillus sp. 

diharapkan dapat menurunkan bakteri patogen dan meningkatkan bakteri 

menguntungkan pada saluran pencernaan ayam broiler, sehingga dapat menjaga 

kesehatan usus dan meningkatkan pertambahan bobot badan harian ternak. 

Bakteri patogen dan non patogen yang terdapat pada saluran pencernaan pada 

umumnya seimbang, namun seiring dengan kondisi pertahanan tubuh ternak yang 

tidak menentu dan lingkungan yang kurang kondusif maka pertumbuhannya 

terganggu. Bakteri patogen berpengaruh terhadap kondisi usus sehingga 

penyerapan nutrien tidak maksimal dan menyebabkan poduktivitas rendah. 

Keseimbangan bakteri usus halus berdampak pada kondisi usus yang lebih baik, 

yang didukung oleh laju digesta lambat, nutrien dapat diserap maksimal sehingga 

berdampak pada peningkatan pertambahan bobot badan (Krismiyanto et al., 

2015). Perbaikan keseimbangan mikroorganisme dalam usus halus meliputi 

meningkatnya total BAL dan penurunan Coliform. 
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Penelitian bertujuan untuk mengkaji interaksi perlakuan pemberian 

prebiotik tepung umbi porang dan probiotik Lactobacillus sp. terhadap total 

bakteri asam laktat, total Coliform, nilai pH usus halus, laju digesta dan 

pertambahan bobot badan harian ayam broiler. Manfaat penelitian adalah 

memberikan informasi ilmiah tentang keterkaitan antara tepung umbi porang 

sebagai prebiotik dan Lactobacillus sp. sebagai probiotik yang dapat memberikan 

dampak positif terhadap kondisi saluran pencernaan berdasarkan total BAL, total 

Coliform, pH, laju digesta dan PBBH. Hipotesis penelitian adalah kombinasi yang 

tepat antara tepung umbi porang dan Lactobacillus sp. dapat memperbaiki kondisi 

usus halus penurunnan pH dan Coliform, memperlambat laju digesta, berdasarkan 

peningkatan total BAL dan  pertambahan bobot badan harian ayam broiler. 


