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BAB I 

PENDAHULUAN 

Ayam kampung super merupakan ayam hasil persilangan antara ayam 

kampung dengan ayam ras. Selain menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat, 

ayam kampung super memiliki karakteristik daging yang hampir sama dengan 

ayam kampung asli, serta dapat dipanen dalam waktu yang lebih singkat sehingga 

lebih menguntungkan (Suryana, 2013). Berdasarkan kelebihan tersebut, maka 

peternak banyak yang membudidayakan ayam kampung super untuk memenuhi 

kebutuhan protein hewani. 

Probiotik merupakan pakan imbuhan berupa mikroba hidup yang 

menguntungkan yang diharapkan dapat hidup di saluran pencernaan dan 

membantu menjaga keseimbangan mikroba dalam saluran pencernaan, dengan 

demikian dapat meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi pakan. Probiotik 

menekan pertumbuhan mikroba patogen sehingga mikroba yang bersifat 

menguntungkan dapat berkembang dengan baik (Sihite dan Pakpahan, 2015). 

Berbagai jenis spesies mikroba telah digunakan sebagai probiotik, diantaranya 

Bacillus, Bifidobacterium, Enterococcus, E. coli, Lactobacillus, Lactococcus, 

Streptococcus, berbagai jenis ragi, dan beberapa kultur campuran (Murwani, 

2008). 

Bacillus merupakan bakteri gram positif pembentuk spora, bersifat 

nonpatogen, berbentuk batang, tergolong bakteri saprofitik dan biasanya 

ditemukan dalam air, udara, debu, tanah dan sedimen. Sifat utama yang 
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membedakan Bacillus dari bakteri pembentuk endospora lainnya yaitu 

kemampuannya untuk hidup aerob meskipun beberapa bersifat fakultatif anaerob, 

dan bersifat katalase positif. Endospora yang dihasilkan oleh Bacillus mempunyai 

ketahanan yang tinggi terhadap faktor kimia dan fisika, seperti suhu ekstrim dan 

alkohol (Hatmanti, 2000). 

Penggunaan probiotik Bacillus dapat meningkatkan populasi bakteri asam 

laktat (BAL) pada usus (Sugiharto et al., 2018a). Bakteri asam laktat dapat 

menghasilkan enzim bile salt hydrolase (BSH) yaitu enzim yang dapat 

mendekonjugasi garam empedu, sehingga menghasilkan garam empedu bebas 

atau terkonjugasi, selanjutnya garam empedu akan dikeluarkan dari tubuh 

sehingga jumlah garam empedu yang kembali ke hati akan berkurang dan untuk 

menyeimbangkan jumlah garam empedu, maka tubuh akan mengambil kolesterol 

tubuh sebagai bahan prekursor pembuat garam empedu (Begley et al., 2006). 

Kondisi tersebut diharapkan dapat menurunkan kadar lemak darah. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas 

penggunaan aditif pakan berbasis probiotik Bacillus (single strain dan multi 

strain) terhadap profil lemak darah pada ayam kampung super. Manfaat dari 

penelitian ini adalah dapat memberikan informasi mengenai efektivitas 

penggunaan probiotik Bacillus (single strain dan multi strain) yang ditambahkan 

dalam ransum terhadap profil lemak darah pada ayam kampung super. Hipotesis 

penelitian ini adalah penggunaan aditif pakan berbasis probiotik Bacillus dalam 

ransum dapat menurunkan kadar lemak darah pada ayam kampung super. 

 


