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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Populasi penduduk Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. 

Pada tahun 2019 populasi penduduk Indonesia mencapai 269 juta jiwa. 

Peningkatan jumlah populasi penduduk beriringan dengan meningkatnya 

kebutuhan pangan, salah satunya kebutuhan protein hewani. Kebutuhan protein 

hewani terbesar masyarakat berasal dari daging ayam karena mudah didapat di 

pasaran dan harganya murah. Tingkat konsumsi daging ayam ras perkapita/tahun 

pada tahun 2016 sebesar 5,11 kg perkapita/tahun, pada tahun 2017 sebesar 5,68 kg 

perkapita/tahun, tahun 2018 sebesar 5,55 kg perkapita/tahun, dan pada tahun 2019 

sebesar 5,80 kg perkapita/tahun (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan 

Hewan, 2019). Peningkatan konsumsi daging mengakibatkan peternak harus 

berusaha meningkatkan produksi ternak untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. 

Produktivitas ternak dipengaruhi oleh kualitas pakan, maka dari itu diperlukan 

alternatif lain untuk memicu pertumbuhan ayam broiler. 

Aditif pakan merupakan bahan pakan non nutrien yang ditambahkan pada 

pakan dengan tujuan tertentu, dapat berupa antibiotik, obat atau hormon, fitobiotik 

dan suplemen yang dapat memicu pertumbuhan. Namun, penggunaan antibiotik 

telah dilarang karena dapat menimbulkan residu pada produk unggas dan 

berdampak negatif pada konsumen jika dikonsumsi (Undang-Undang No. 18, 

2009), sehingga diperlukan adanya alternatif lain yang berperan sebagai pengganti 

antibiotik untuk menghasilkan produk hasil ternak tanpa residu serta menjaga 

produktivitas ternak. Alternatif lain yang dapat dikembangkan sebagai pengganti 

antibiotik salah satunya adalah penggunaan sinbiotik. Sinbiotik merupakan 

kombinasi atau penggabungan probiotik dan prebiotik yang memiliki efek positif 

pada kesehatan usus, pencernaan makanan, dan kinerja hidup ayam pedaging 

(Utami dan Wahyono, 2018). Menurut Senditya dkk. (2014) adanya sinbiotik 

sangat membantu sebagai antimikroba, antikarsinogenik, antidiare, dan 

antiosteoporosis. 
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Probiotik merupakan jasad renik nonpatogen yang apabila dikonsumsi 

dalam jumlah yang cukup akan memberikan manfaat bagi kesehatan dan fisiologi 

tubuh. Menurut Astuti dkk. (2015) probiotik akan mempengaruhi fungsi fisiologis 

usus secara langsung maupun tidak langsung dengan cara memodulasi mikroflora 

usus dan sistem imun mukosa terutama mukosa saluran cerna. Bakteri Bacillus 

subtilis sebagai probiotik mampu memodulasi imun dengan memproduksi faktor 

antimikroba terhadap Clostridium perfringens (spesies bakteri gram positif yang 

membentuk spora). Bakteri Bacillus subtilis dapat ditemukan di saluran 

pencernaan seperti di dalam usus (Wajdi dkk., 2017). Bakteri ini bekerja dengan 

cara menempel pada mukosa usus membentuk suatu lapisan yang dapat 

menghalangi perlekatan bakteri patogen pada dinding saluran pencernaan 

(Hendalia dkk., 2012). Keberadaan bakteri Bacillus subtilis dapat meningkatkan 

kesehatan usus, meningkatkan penyerapan zat makanan, dan memperbaiki 

komposisi mikroflora pada sekum. 

Prebiotik adalah bahan pangan yang tidak tercerna namun menguntungkan 

mikroflora usus dengan menstimulus secara selektif pertumbuhan atau aktivitas 

dari satu atau sejumlah bakteri di usus yang dapat meningkatkan kesehatan usus 

atau tubuh (Senditya dkk., 2014). Prebiotik merupakan bahan makanan yang tidak 

dapat dicerna yang terdiri dari karbohidrat diantaranya laktulosa, inulin, dan 

sejumlah oligosakarida yang menguntungkan dalam saluran pencernaan 

(Thammarutwasik dkk., 2009). Sumber prebiotik alami yang dapat dimanfaatkan 

salah satunya adalah oligosakarida yang berasal dari biji asam. Biji asam 

(Tamarindus indica L.) mengandung lebih dari 52.350 unit monomer glukosa, 

galaktosa dan xylose yang memiliki aktivitas prebiotik (Soebagio dkk., 2014).  

Penggunaan sinbiotik berbasis prebiotik alami dari biji asam pada pakan 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen dalam usus sehingga 

meningkatkan penyerapan nutrisi pada vili usus dan meningkatkan pertumbuhan 

ayam broiler. Hal ini sesuai dengan penelitian Putri dkk. (2018) menyatakan 

bahwa pemberian kombinasi probiotik dan prebiotik dapat meningkatkan kualitas 

saluran pencernaan pada ternak dan membantu menurunkan populasi bakteri 

patogen. Namun, sampai saat ini belum ada penelitian mengenai evaluasi nutrien 
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pada ayam broiler. maka dari itu dilakukan penelitian ini dengan tujuan untuk 

mengkaji efektivitas sinbiotik berbasis prebiotik alami dari biji asam yang 

digunakan dalam pakan terhadap evaluasi nutrien ayam broiler. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimanakah efektivitas sinbiotik berbasis prebiotik alami dari tepung 

biji asam (Tamarindus indica L.) terhadap evaluasi nutrien ayam broiler? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas sinbiotik berbasis 

prebiotik alami dari tepung biji asam (Tamarindus indica L.) terhadap evaluasi 

nutrien ayam broiler. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi pembaca 

penggunaan sinbiotik berbasis prebiotik alami dari tepung biji asam (Tamarindus 

indica L.) sebagai pengganti antibiotik pada ayam broiler.
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