
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Peternakan broiler merupakan salah satu sektor usaha peternakan yang

berkembang pesat. Pada 2013 populasi broiler di Indonesia mencapai

1.255.288.000 ekor (BPS, 2013). Populasi ini akan terus mengalami peningkatan

yang signifikan dari tahun ke tahun seiring dengan peningkatan permintaan

daging ayam di pasar. Untuk memenuhi permintaan daging ayam tersebut perlu

didukung oleh aspek-aspek yang menunjang keberhasilan usaha broiler, yaitu

bibit, ransum, dan managemen.  Pengaturan yang seimbang dari ketiga aspek

tersebut dapat meningkatkan produktivitas ternak.

Aspek ransum merupakan aspek yang menyumbang besar dalam penyediaan

modal usaha.  Biaya yang dibutuhkan dari segi ransum dapat mencapai 60--70%

dari total biaya produksi (Siregar, 1994). Oleh sebab itu, penggunaan ransum

yang efisien akan meningkatkan produktivitas ternak, sehingga biaya produksi

dapat berkurang.

Salah satu cara yang dapat meningkatkan efisiensi ransum adalah dengan

penggunaan feed additive. Feed additive merupakan kelompok pakan kelas 8

yang berdasarkan nilai kandungan zat makanan didalamnya diberikan dalam
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jumlah yang sedikit dalam ransum ternak.  Pemberian feed additive dapat

memenuhi kebutuhan spesifik ayam.  Manfaat pemberian feed additive dari segi

fisiologis adalah mencegah defisiensi vitamin dan mineral, malnutrisi ternak, dan

mempertahankan produksi baik secara kualitas maupun kuantitasnya (Fathul dkk.,

2003).

Binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) merupakan tanaman herbal yang

cepat tumbuh di daerah lembab dan dingin, sehingga sangat berpotensi untuk

dikembangkan di iklim tropis seperti di Indonesia. Umumnya, masyarakat

menggunakan tanaman ini sebagai obat luka luar dan obat luka dalam, seperti obat

luka bakar, gastritis, penurun kolesterol, kencing manis, kanker, dan lain-lain.

Proses pengolahan yang digunakan biasanya untuk obat berupa pembuatan jus,

pembuatan ekstraksi, dikonsumsi daun segarnya, perebusan bagian daun, dan

lainnya (Shabella, 2013).

Salah satu bagian dari tanaman binahong yang sangat bermanfaat adalah daun,

karena mengandung beberapa senyawa kimia aktif yang berguna bagi kesehatan.

Senyawa aktif yang terdapat pada daun binahong adalah flavonoid, alkaloid,

terpenoid, dan saponin (Astuti, 2012). Oleh karena itu, daun binahong

mempunyai prospek untuk digunakan sebagai feed additive.

Senyawa aktif flavonoid berperan sebagai antibiotik dengan mengganggu fungsi

dari mikroorganisme seperti bakteri dan virus.  Aktivitas farmakologi dari

flavonoid adalah sebagai anti inflamasi, analgesik, dan antioksidan (Shabella,

2013). Senyawa alkaloid berfungsi menghambat pertumbuhan bakteri gram

positif dan gram negatif.
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Saponin berperan dalam proses pencernaan dengan cara meningkatkan

permeabilitas dinding sel pada usus dan meningkatkan penyerapan zat makanan.

Kadar saponin yang rendah dalam ransum akan meningkatkan transportasi nutrien

antar sel.  Senyawa terpenoid juga berperan dalam proses pencernaan, yaitu

dengan merangsang system syaraf eksresi, sehingga mengeluarkan getah lambung

yang mengandung enzim amilase, lipase, tripsin, dan pepsin (Habibah dkk.,

2012).

Pemberian ekstrak daun binahong dalam air minum diharapkan mampu

meningkatkan efisiensi ransum dan kesehatan ternak dengan adanya senyawa

aktif di dalamnya. Nutrien yang akan diserap oleh tubuh ayam akan lebih baik

dan efisiensi ransum akan meningkat, sehingga performa ayam akan meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian tentang pengaruh

pemberian ekstrak daun binahong dalam air minum terhadap performa broiler.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. mempelajari pengaruh pemberian ekstrak daun binahong dalam air minum

terhadap performa broiler;

2. menentukan pemberian ekstrak daun binahong dalam air minum yang optimal

terhadap performa broiler.
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C. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi tentang

pemberian ekstrak daun binahong dalam meghasilkan performa broiler yang

terbaik.

D. Kerangka Pemikiran

Pertumbuhan adalah suatu penambahan jumlah protein dan mineral yang

tertimbun dalam tubuh.  Proses pertumbuhan tersebut membutuhkan energi dan

substansi penyusun sel atau jaringan yang diperoleh ternak melalui ransum yang

dikonsumsinya (Wahju, 1992). Terkait dengan pertumbuhan broiler Anggorodi

(1980) berpendapat bahwa proses pertumbuhan broiler terdiri dari 2, yaitu

hiperplasia dan hipertropi.  Hiperplasia merupakan pertambahan jumlah sel,

sedangkan hipertropi merupakan perubahan ukuran sel.

Menurut Kurtini dkk. (2011), pertumbuhan ternak merupakan kumpulan dari

pertumbuhan bagian-bagian komponennya dan pertumbuhan setiap komponen

tersebut berlangsung dengan laju yang berbeda.  Hasil dari proses pertumbuhan

ini adalah perubahan ukuran komponen yang akan menghasilkan perbedaan

karakteristik individual dari sel dan organ.

Pertumbuhan dipengaruhi oleh hereditas (30%) dan lingkungan (70%).  Hereditas

berkaitan dengan mutu genetik yang bersifat diwariskan, sedangkan faktor

lingkungan dapat langsung dikendalikan oleh peternak dan memberikan peluang

yang besar dalam peningkatan produktivitas ternak.  Hal-hal yang berkaitan
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dengan lingkungan adalah hormon, jenis kelamin, ransum, temperatur lingkungan,

dan sistem perkandangan (Soeharsono,1976).

Proses hiperplasia broiler lebih banyak berperan pada saat broiler berumur 1--14

hari.  Pada masa ini kondisi ayam sangat rentan terhadap penyakit dan

membutuhkan suhu lingkungan yang lebih tinggi untuk bertahan hidup. Selain

itu, organ-organ dan bagian tubuh mengalami pertumbuhan secara stimulan.

Umur 15--28 hari, terjadi keseimbangan proses hiperplasia dan hipertropi.

(Kurtini dkk., 2011).

Ransum merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam

pertumbuhan. Broiler merupakan unggas yang sangat sensitif terhadap

kandungan nutrisi yang ada di dalam ransumnya, terutama imbangan protein dan

energi metabolis (Anggorodi, 1980).  Untuk meningkatkan nilai kandungan zat

makanan, maka diperlukan feed additive. Feed additive merupakan suatu

substansi yang ditambahkan dalam jumlah yang relatif sedikit untuk

meningkatkan nilai kandungan nutrisi makanan (Fathul dkk., 2003).

Binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) merupakan tanaman obat herbal

yang memiliki prospek sebagai feed additive.  Salah satu bagian dari tanaman ini

yang sangat bermanfaat adalah daun, karena mengandung beberapa senyawa

kimia aktif yang berguna bagi kesehatan (Shabella, 2013). Senyawa aktif yang

terdapat pada daun binahong adalah flavonoid, alkaloid, terpenoid, dan saponin

(Astuti, 2012).



6

Senyawa aktif flavonoid berperan sebagai antibiotik dengan mengganggu fungsi

dari mikroorganisme seperti bakteri dan virus. Flavanoid memiliki kemampuan

untuk membentuk struktur kompleks berikatan dengan protein ekstraseluler dan

akan merusak membran sel mikroba karena sifatnya yang lipofilik. Aktivitas

farmakologi dari flavonoid adalah sebagai anti inflamansi, analgesik, dan

antioksidan.

Senyawa alkaloid memiliki kemampuan untuk melekatkan diri diantara DNA

sehingga menggangu replikasi DNA (Noorhamdani dkk., 2010). Mekanisme

kerjanya adalah mengganggu terbentuknya jembatan seberang silang komponen

penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga lapisan dinding sel tidak

terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel (Robinson, 1995)

Saponin merupakan senyawa bioaktif pada pertumbuhan hewan yang bekerja

melalui mekanisme pada saluran pencernaan.  Menurut FAO (2005), pemberian

maksimal senyawa saponin dalam ransum adalah 3,70 g/kg ransum.  Saponin

memiliki sifat seperti busa (sabun) yang dapat membersihkan materi-materi yang

menempel pada dinding usus.  Usus yang telah bersih akan memudahkan

penyerapan molekul-molekul besar dalam tubuh dan terjadi peningkatan zat

nutrisi yang dideposit dalam tubuh, sehingga berpengaruh terhadap pertambahan

bobot tubuh (Francis dkk., 2002). Menurut Wirapati (2008), saponin yang

berlebihan dalam ransum broiler dapat menurunkan pertumbuhan broiler, karena

senyawa ini berperan dalam biosintesis kolesterol. Selain itu, saponin mampu

mengganggu kerja mikroogranisme dengan cara berikatan dengan kompleks
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polisakarida pada dinding sel sehingga dapat merusak dinding sel bakteri

(Noorhamdani dkk., 2010).

Terpenoid atau steroid merupakan komponen dari minyak atsiri.  Fungsi senyawa

ini adalah membantu pencernaan dengan merangsang sistem syaraf eksresi,

sehingga mengeluarkan getah lambung yang mengandung enzim amilase, lipase,

tripsin, dan pepsin yang diekskresikan ke dalam lambung dan usus (Habibah dkk.,

2012).

Menurut Poedjiadi dan Supriyanti (2009), enzim amilase, lipase, tripsin, dan

pepsin merupakan enzim yang terdapat dalam cairan pankreas.  Enzim amilase

berfungsi sebagai katalis dalam proses hidrolisis amilum, dekstrin, dan glikogen

menjadi maltosa.  Enzim ini akan bekerja optimal pada kisaran pH 6,60.  Enzim

lipase, tripsin, dan pepsin berfungsi sebagai pemecah lemak, protein, dan pepton.

Sampai saat ini, belum ada hasil penelitian penggunaan binahong terhadap

broiler. Oleh karena itu, dosis pemberian ekstrak daun binahong didasarkan

secara analog terhadap hewan monogastrik. Penelitian Nidinilla (2014)

menggunakan dosis untuk menurunkan kadar asam urat tikus putih jantan adalah

50 mg/kg berat tubuh, 100 mg/kg berat tubuh, dan 200 mg/kg berat tubuh.  Hasil

penelitian Makalalag dkk. (2013) menunjukkan bahwa ekstrak daun binahong

dengan dosis 1,80 g/berat tubuh dapat menurunkan kadar gula darah tikus putih

jantan galur Wilstar yang diinduksi dengan sukrosa. Penelitian Purbowati (2011)

menggunakan ekstrak daun binahong dengan dosis 250 mg/berat tubuh dapat

menurunkan kadar glukosa darah tikus putih jantan.



8

Aplikasi pemberian feed additive dilakukan melalui ransum, air minum, atau

disuntikkan secara langsung dalam tubuh (Widodo, 2002).  Air minum merupakan

salah satu media yang dapat digunakan sebagai pengangkut zat makanan.  Air

merupakan suatu zat makanan yang sangat penting dalam pengaturan suhu tubuh,

membantu proses metabolisme, serta berperan dalam pembuangan sisa

pembakaran (Arifien, 2002).  Sementara Anggorodi (1980) berpendapat bahwa air

minum berfungsi sebagai pengangkut zat-zat makanan, pengatur temperatur

tubuh, membantu proses pencernaan, dan memperlancar reaksi pencernaan tubuh.

Nutrien yang berada dalam air minum akan langsung diserap melalui vili-vili usus

halus.

Berdasarkan uraian di atas, maka pemberian ekstrak daun binahong dalam air

minum pada penelitian ini diberikan sesuai dengan dosis berdasarkan penelitian

Nidinilla (2014) dan Purbowati (2011). Peubah performa yang diukur meliputi

konsumsi ransum, konsumsi air minum, pertambahan berat tubuh, konversi

ransum, dan IOFC.

E. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

1. pemberian ekstrak daun binahong dalam air minum berpengaruh terhadap

performa broiler;

2. terdapat salah satu perlakuan yang optimum dalam pemberian ekstrak daun

binahong dalam air minum berpengaruh terhadap performa broiler.


