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KATA PENGANTAR

Seminar Nasional Fakultas Agroindustri bekerjasama dengan Pusat Studi Ketahanan
Pangan, Universitas Mercu Buana Yogyakarta tahun 2012, diselenggarakan di Gedung
Fakultas Agroindustri Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Penyelenggaraan Seminar
Nasional ini mengambil tema “Membangun Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal
Untuk Menopang Perekonomian Rakyat”. Adapun tujuan Seminar ini adalah :
1. Mengetahui arah kebijakan dan strategi dalam mewujudkan ketahanan pangan
nasional.
2. Mengetahui implementasi, kendala dan masalah dari pembangunan ketahanan
pangan nasional.
3. Mengkomunikasikan dan menyebarluaskan informasi, pengetahuan, dan teknologi
hasil-hasil penelitian, telaah pustaka dan praktek kegiatan yang berkaitan dengan
usaha mewujudkan ketahanan pangan berbasis kearifan lokal meliputi aspek
produksi, konsumsi, distribusi, dan sosial budaya.
Seminar Nasional ini diselenggarakan selama satu hari, yang dibagi menjadi : Sesi
Presentasi Keynote Speech (Badan Ketahanan Pangan, Kementrian Pertanian RI), Sesi
Presentasi Makalah Utama (Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, Perguruan
Tinggi dan Kelompok Tani/LSM), dan Sesi Presentasi Makalah dan atau Poster Penunjang
berasal dari berbagai lembaga terkait ( Perguruan Tinggi maupun Lembaga/Balai Penelitian
Pertanian), yang terbagi dalam 3 bidang kajian yaitu :
1. Kebijakan Pemerintah dalam pengembangan agroindustri berbasis pangan lokal dan
sosial ekonomi kerakyatan.
2. Sarana produksi dan teknologi budidaya berbasis sumberdaya lokal.
3. Pengembangan produk pangan berbasis sumberdaya lokal.
Peserta Seminar Nasional terdiri dari Dosen/Peneliti/Mahasiswa/Guru SMK
Pertanian, Birokrat yang terkait dengan sektor pertanian, Pengusaha yang terkait dengan
sektor pertanian, Asosiasi profesi : PATPI, PERAGI, PERIPI, ISPI, APTA, MAFI, Lembaga
Swadaya Masyarakat dan Petani/Kelompok Tani.
Dari hasil seminar ini diharapkan mampu memberikan wawasan tentang usahausaha yang harus dilakukan dalam membangun ketahanan pangan berbasis kearifan lokal
untuk menopang perekonomian rakyat.

Ketua Panitia,

Dr. Ir. Sri Hartati Candra Dewi, M.Si
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IMPROVING BROILER PERFORMANCE THROUGH SUPPLEMENTATION SIMPLISIA OF
GINGER (Zingiber officiate Roxb) IN THE RATION
Meningkatkan Kinerja Broiler Melalui Suplementasi Ransum Dengan Simplisia Jahe
(Zingiber officiate Roxb.)
1)

.Sonita Rosningsih 1)
Program Studi Peternakan Fakultas Agroindustri Universitas Mercu Buana Yogyakarta
ABSTRACT

This study aims to determine how far simplicia ginger supplements in the ration can improve the performance of broiler
chickens. Performance are: feed intake, weight gain, feed conversion, mortality and Income Over Feed Chick Cost(IOFCC).
Studies using 7 days old broiler chickens that are kept up to age 36 days. A total of 60 broiler chickens allocated to 5
treatments, each treatment was repeated 3 times. The level of provision of treatment is simplicia ginger (Tj) in the ration that
is RO (0% TJ), R1, (0.05% TJ), R2 (0.1% TJ), R3 (0.15% TJ), R4 (0.2% TJ). Data were analyzed by analysis of variance in
Completely Randomized Design (CRD), the real difference test followed by Duncan's New Multiple Range Test (DMRT). The
average of feed consumption of R0, R1, R2, R3, R4 is 609.93: 632.81: 620.70: 588.35: 584.39 (g / head). The average of
weight gain from research R0, R1, R2, R3, R4 respectively are 320.32: 340.42: 330.94: 340.21: 347.40 (g / head). The
average of the feed conversion of R0, R1, R2, R3, R4 are 1.886: 1.832: 1.781: 1.700: 1.654. The average of IOFCC R0,
R1, R2, R3, R4 respectively are 3993.44: 4318.31: 4133.57: 4405.30: 4819.30 (USD / head). There is no mortality during the
study. Can be concluded that the use of simplisia ginger in a ration level of 0.2% can improve the performance of broiler
chickens.
Key words: Simplicia, Ginger, Rations, Performance, Broiler
PENDAHULUAN
Seiring dengan bertambahnya populasi
penduduk Indonesia, kebutuhan konsumsi daging broiler
semakin meningkat. Rata-rata produksi DOC (Day Old
Chick) FS sekitar 33-35 juta per minggu, bahkan pada
bulan-bulan tertentu dan kondisinya baik bisa lebih dari
jumlah itersebut. . Broiler di Indonesia, umumnya
dipanen pada berat 1,4 hingga 2 kg (rata-rata 1,5 kg atau
1,6 kg). Dengan angka ini ini akan menghasilkan sekitar
2,4 miliar kg broiler hidup. Jika 1 ekor
broiler menghasilkan 70 % karkas maka akan diperoleh
angka sekitar 1,7 miliar kg daging karkas
broiler.(Utoyo,D.P,2009)
Di sisi lain, Kepedulian masyarakat pada gaya
hidup sehat semakin meningkat. Budaya menyantap
makanan organik yang bebas dari berbagai jenis
pestisida dan zat kimia yang bisa membahayakan tubuh
pun menjadi tren. Selama ini, jenis bahan makanan
organik didominasi oleh makanan pokok dan sayursayuran. Mulai dari beras, wortel, cabe, tomat, kol,
kangkung, sawi, genjer, dan lainnya. Namun akhir akhir
ini, makanan organik meluas ke bahan makanan lain
yang berasal dari hewan ternak. Salah satunya adalah
ayam Broiler . Ayam jenis ini telah merajai pasar ayam
dalam negeri sejak sepuluh tahun terakhir, menggeser
dominasi ayam kampung. Permintaan Broiler terus
meingkat karena harganya lebih murah dan dagingnya
lebih empuk daripada ayam kampung.
Peternak
ayam
broiler
umumnya
menggunakan ransum komersil, yang mana
masih

terdapat unsur zat kimia dalam bentuk antibiotik.
Penggunaan
antibiotik
sebagai feed
additive menghasilkan residu dalam karkas ayam broiler
(Asohi,2001) . Apabila daging ayam dikonsumsi oleh
manusia maka dikawatirkan akan menjadi resistensi
terhadap antibiotik tersebut. Residu tersebut sedikit
demi sedikit akan tertimbun dalam tubuh manusia yang
akhirnya dapat mengganggu kesehatan manusia (Nursal
dkk, 2006). Dengan demikian perlu alternative lain
sebagai pengganti obat buatan pabrik yaitu dengan
memanfaatkan beberapa tanaman obat untuk diberikan
kepada ternak. Salah satunya adalah penggunaan
tepung jahe (Zingiber officiate Roxb.) Ramuan jamu
untuk ternak ini dapat dibuat sendiri dengan harga yang
relatif murah. Cara dan aturan pemberiannya dapat
dalam bentuk larutan yang dicampur dalam air minum
atau dalam bentuk simplisia (tepung) yang dicampur
kedalam ransum sebagai “feed additive” maupun “feed
supplement”. berbeda dengan sifat jamu, dimana jamu
untuk ternak ini berkhasiat sebagai feed additive dan
bukan merupakan antibiotik, sehingga tidak berbahaya
bagi manusia. Tujuan pemberian Feed suplement dalam
ransum adalah untuk memperbaiki konsumsi, daya cerna
serta daya tahan tubuh serta mengurangi tingkat stres
pada ayam broiler. Selain itu Kadar lemak, lendir, dan
minyak alami yang ada pada ayam ini menjadi lebih
rendah. Sehingga menurunkan kolesterol dan
meningkatkan proteinnya.
Beberapa ahli mengatakan bahwa dengan
pemberian beberapa tanaman obat seperti kunyit,
bawang putih dan daun pepaya yang dicampur dengan
air minum unggas, dapat terhindar dari penyakit flu
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burung. Disamping itu beberapa jenis tanaman obat lain
berkhasiat untuk meningkatkan nafsu makan seperti
temu lawak, lengkuas, jahe, kencur dan lidah buaya.
Sedangkan pemberian tepung daun kumis kucing yang
dicampurkan dalam ransumnya dikenal dapat
memperlancar proses metabolisme dalam tubuh ayam
sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan daya
tahan tubuh ayam broiler. Menurut Li, dkk (2001)
menjelaskan ada beberapa tanaman obat yang
berkhasiat untuk obat ternak ayam, diantaranya adalah
jahe (Zingiber officiate Roxb.). Jahe berkhasiat untuk
menambah nafsu makan, memperkuat lambung, dan
memperbaiki pencernaan. Hal ini dimungkinkan karena
terangsangnya selaput lendir perut besar dan usus oleh
minyak atsiri yang dikeluarkan rimpang jahe. Menurut
Asohi (2001) jahe (Zingiber officiate Roxb.) jahe
mengandung minyak atsiri, gingeral, zingeron, resin, zat
pati, gula dan sereal yang kesemuanya itu bermanfaat
untuk meningkatkan nafsu makan, memperlancar
pencernaan, sebagai anti racun, anti piretika (penurun
panas) demam, penghangat tubuh dan memperlancar
pemafasan.
Menurut Gunawan dan Santoso (2000),
kandungan borneol pada minyak atsiri mengurangi rasa
sakit, gatal dan anti radang, sineol sebagai anti alergi,
anti jamur dan anti radang, kurkumen anti bakteri, anti
radang dan anli jamur, geraniol sebagai anti septik,
zingeron dan shogoal menghambat pertumbuhan
Salmonella typh murium. Fuchun dan Yuhua (2002)
mengatakan bahwa kombinasi antara minyak atsiri dan
oleoresin (zingeron) dapat meningkatkan kecernaan.
Kandungan senyawa metabolit sekunder yang terdapat
pada tanaman jahe terutama golongan flavonoid, fenol,
terpenoid, dan minyak atsiri (Benjelalai, 1984 sitasi
Nursal,dkk.2006). Senyawa metabolit sekunder yang
dihasilkan tumbuhan Suku Zingiberaceae umumnya
dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme
patogen yang merugikan kehidupan manusia. Ekstrak
Lengkuas (Suku Zingiberaceae) dilaporkan dapat
menghambat pertumbuhan mikroba, diantaranya bakteri
Escherichia coli, Bacillus subtilis, Staphylococcus
aureus, jamur Neurospora sp, Rhizopus sp dan
Penicillium sp. Ekstrak jahe (Zingiber officinale) dapat
menghambat pertumbuhan koloni bakteri Escherichia coli
mulai konsentrasi 6,0% dengan luas daerah hambat 9,5
mm2, sedangkan terhadap Bacillus subtilis mulai dapat
dihambat pada konsentrasi 2,0% dengan luas daerah
hambat 3,87 mm2. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak
jahe yang diujikan, luas daerah hambat yang terbentuk
semakin luas. Nursal,dkk (2006).
Pada penelitian ini dilakukan penambahan
tepung jahe pada ransum yang diharapkan dapat
meningkatkan kinerja ayam broiler. Melihat khasiat jahe
maka diharapkan pula penambahan jahe pada ransum
mampu meningkatkan ketahanan tubuh ternak, sehingga
peternak akan mendapatkan dua keuntungan sekaligus
yaitu bobot badan yang optimal dan ternak yang sehat,
disamping itu juga dapat mengurangi ketergantungan
peternak terhadap pemakaian anti biotik yang akan
merugikan konsumen. Menurut Wang Fuchun et al, 2003

manusia dengan berat badan rata-rata 50 kg
membutuhkan 50 gram jahe untuk memperbaiki
pencernaan. Pada penelitian pendapat ini dijadikan tolok
ukur untuk menentukan aras pemberian jahe pada
ransum ayam broiler disesuatkan dengan berat badan
ternak.
METODE PENELITIAN
Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan pada penelitian ini
adalah rimpang Jahe emprit (Zingiber officinale Roxb.)
yang diperoleh dari pasar Godean Kabupaten
Yogyakarta. 60 ekor ayam broiler berumur 7 hari Strain
Manggis dari PT. Peternakan Ayam Manggis, Sukabumi,
Jawa Barat. Vaksin dan obat-obalan yang digunakan
adalah vaksin Medivac Newcastle Desease (ND) /
Infetious Bronchitis (IB) dari Medion, vaksin Medivac
Gumboro dari Medion, vaksin Medivac ND lasota dari
Medion. Fortevit sebagai vitamin tambahan yang
dicampur dalam air minum dan desinfektan Antisep.
Kandang yang digunakan merupakan kandang
panggung dengan diberi sekatan atau pembatas menjadi
15 ruangan. Ukuran setiap ruangan 80 x 80 x 70 cm,
bahan dari bambu, lantai kandang menggunakan sekam
padi. Kandang dilengkapi dengan tempat pakan, tempat
minum, dan litter serta pemanas batu bara. timbangan
Lion star dengan kepekaan 10 gram dengan kapasitas
2500 gram, kertas rekording untuk catatan harian.
Ransum disusun dari konsentrat, jagung, bekatul
ditambah tepung jahe. Susunan bahan pakan ransum
masing-masing dibedakan atas penambahan aras
tepung jahe pada ransum. Untuk mempermudah
penggunaannya maka jahe diiris tipis-tipis kemudian
dikeringkan terlebih dahulu sampai berat konstan,
setelah itu digiling untuk dijadikan tepung. Pada
penelitian ini dilakukan 5 perlakuan terdiri dari :
R0 = ransum yang mengandung 0% simplisia jahe dari
berat badan ayam
R1 = ransum yang mengandung 0,05% simplisia jahe
dari berat badan ayam
R2 = ransum yang mengandung 0,1% simplisia jahedari
berat badan ayam
R3
= ransum yang mengandung 0.15% simplisia
jahedari beral badan ayam
R4 = ransum yang mengandung 0,2% simplisia jahe
dari berat badan ayam
Penentuan aras didasarkan pada dosis
penggunaan jahe pada manusia sebagai obat-obatan
berdasarkan para ahli obat tradisional adalah sekitar 50
gram, jika manusia dirata-rata memiliki berat 50 kg maka
pemberian jahe adalah 0,1% berat badan manusia.
Sehingga bila dikonversikan pemakaian jahe pada ayam
yaitu 0,1% dari berat badan ayam.
Ransum disusun setiap minggu disesuaikan
dengan bobot badan akhir tiap minggu. Kandungan
bahan pakan penyusun ransum dapat dilihat pada Tabel
1. Susunan dan kandungan nutrien ransum perlakuan
dapat dilihat pada Tabel 2.
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Tabel 1. Kandungan bahan baku pakan penyusun ransum
Bahan

Protein

Jagung (1) Bekatul
(2) Konsentrat (3)

8,6
12 39

LK
3,9
12
3

ME (Kcal/kg)

SK

3370
16301
4190

2,00
3
10

Ca (%)

P (%)

0,02
0,04
3,00

0,1
0,16
1,2

Keterangan:
(1) Anggorodi (1985)
(2) Wahju (1992)
(3) CP11
Tabel 2. Susunan dan kandungan nutrien ransum perlakuan

Bahan pakan

Komposisi ransum (kg)

Jagung
Bekatul
Konsentrat
Jahe
Jumlah

50
20
30
100

Protein (%)
LK (%)
SK (%)
Ca (%)
P (%)
ME (Kcal/kg)

18,7
5,25
4,6
0,918
0,442
3268

Cara Penelitian
berumur 7 hari. Penelitian ini dilakukan sampai ayam
Rimpang dibersihkan dan dipotong setebal
berumur 36 hari sehingga didapatkan data sebanyak 5
1-2 mm kemudian dikeringkan. Rimpang jahe yang telah
kali penimbangan.
kering dihaluskan (ditumbuk) untuk mendapatkan serbuk
Rancangan Percobaan
(simplisia). Sanitasi dan sterilisasi kandang dan
. Percobaan menggunakan Rancangan Acak
lingkungannya dilakukan
melalui penyemprotan
Lengkap pola searah dengan 5 perlakuan dan setiap
dengan desinfektan dan pengapuran pada kandang
perlakuan menggunakan 3 kali ulangan, apabila ada
kemudian dilakukan pengontrolan pada sarana listrik,
beda nyata dilanjutkan dengan uji Duncan's Multiple
air sampai dengan penyiapan kandang starter. Persiapan
Range Test (DMRT) (Steel and Torrie. 1993). .
penelitian diawali dengan pengacakan nomor kandang
Parameter yang diukur meliputi konsumsi pakan,
perlakuan beserta ulangannya setelah itu dilakukan
pcrtambahan berat badan, konversi pakan dan IOFCC.
pengacakan terhadap ternak untuk menempati kandang
Data dianalisis dengan Analisis Varians (ANAVA) pada
perlakuan masing-masing yaitu terdiri dari 3 kandang
taraf kepercayaan 5%
ulangan. Pembagian kandang perlakuan didasarkan
pada level tepung jahe yang diberikan. Ransum dan air
HASIL DAN PEMBAHASAN
minum diberikan secara ad libitum dan ransum yang
diberikan dalam bentuk all mash (tepung lengkap).
Hasil pengujian suplementasi ransum dengan
Penimbangan dilaksanakan setiap minggu dan
simplisia jahe
terhadap kinerja ayam broiler dapat
penimbangan pertama dilakukan pada saat anak ayam
dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Kinerja Ayam Broiler pada setiap persentase suplementasi Simplisia jahe
Suplementasi
simplisia Jahe
(%)
0,00

Rata-rata Konsumsi
Ransum (g/ekor)
2439,74

Rata rata Konversi Rata-rata Pertambahan
Ransum
Berat badan (g/ekor)
l,903b

1281,26a

Rata-rata
IOFCC
(Rp)
3993,44a
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0,05
0.10
0,15.
0,20

2531,24
2482,83
2353,40
2341,57

!,858b
l,875b
1,751a
1,685 a

1361,66b
1323,74ab
1360,82b
1389,58b

4318,3lab
4l33,57ab
4405,30b
4819,30C

Ket: Rata-rata dengan superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan yang
sangat nyata (P < 0,01)
Dari hasil analisis variansi konsumsi pakan
menunjukkan bahwa konsumsi pakan
memiliki
perbedaan yang tidak nyata diantara kelima perlakuan
hal ini diduga karena semua perlakuan berada dalam
satu lokasi sehingga aroma minyak atsiri yang
terkandung dalam jahe yang merupakan volatile oil
menyebar ke seluruh ruangan. Minyak atsiri
mengandung begitu banyak kandungan bahan kimia
yang memberi efek aroma therapi. Seperti yang
diungkapkan oleh Nursal (2006) bahwa minyak atsiri
merupakan bahan pokok aroma therapi yang memiliki
kemampuan membuat suatu keadaan lingkungan

tertentu untuk menimbulkan efek atau sensasi yang akan
mampu
mempengaruhi kerja tubuh menjadi lebih baik.
Diungkapkan juga oleh Agusta (2000) yang menyatakan
bahwa aroma therapi pada minyak atsiri mampu
menstimulasi kerja sel-sel dan hormon dalam tubuh,
memperlancar oksigen masuk dalam tubuh dan
menambah kesegaran. Hasil penelitian Nursal dkk
(2006) bahwa Bassilus. subtilis baru dapat dihambat
pada konsentrasi ekstrak jahe 2,0%. Adapun pemberian
pada ransum tiap perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pemberian tepung jahe pada ransum penelitian (g/ekor/minggu)
Minggu
Perlakuan
I
II
III
R0
-I
R1
0,65
1,36
2.72
R2
1,35
2,87
5,19
4,23—
R3
1,96
8,22
j
R4
2,65
5,29
10,90
Pertambahan berat badan
menunjukan
perbedaan yang nyata (P < 0,05) sehingga nampak
bahwa dengan penambahan tepung jahe pada ransum
akan meningkatkan pertambahan berat badan ayam
broiler. Namun tidak demikian pada R2, hal ini
dimungkinkan karena antara R1 dan R0 terdapat
kesamaan dalam tingkat morbiditasnya Seperti yang
dikatakan Zainuddin dkk,(2002) jahe memperbaiki
pencernaan karena terangsangnya lendir lambung dan
usus oleh minyak yang terdapat pada jahe, sedangkan
menurut Iskandar dan
Husein. (2003), kombinasi
antara minyak atsiri dan oleoresin (zingeron) dapat
meningkatkan metabolisme.
Konversi pakan
menunjukkan perbedaan
yang sangat nyata (P < 0,01) sehingga tampak bahwa
pemberian jahe pada aras 0,15% (R3) sampai 0,2% (R4)
dari berat badan sangat berpengaruh pada konversi
pakan. Sedangkan pemakaian pada aras 0% (R0)
sampai 0,1% (R2) menunjukkan perbedaan yang tidak
nyata. Hal ini dimungkinkan karena rerata pertambahan
berat badan yang sama antara R0 dengan R2.
Sedangkan pada R1 dimungkinkan karena jumlah pakan
yang dikonsumsi tidak sebanding dengan pertambahan
berat badan yang dihasilkan. Faktor yang mempengaruhi
konversi pakan adalah suhu, laju perjalanan pakan
melalui alat pencemaan, bentuk fisik dari pakan dan
komposisi pakan, (Anggorodi, 1985) dan menurut Kamal
(1986) yang menyatakan bahwa semakin kecil konversi
pakan menunjukkan semakin baik efisiensi pakan berarti

IV
3,71
6,96
10,95
14,43

pertambahan berat badan yang dicapai dengan jumlah
ransum yang digunakan semakin efisien.
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh ratarata nilai IOFCC dari kelima ransum berkisar antara Rp.
3993,44 - Rp. 4819,30 (Rp/ekor). .Faktor-faktor yang
dapat mempengaruhi tinggi rendahnya nilai IOFCC
adalah harga jual ayam (Finishing), berat badan ayam
yang dicapai, biaya pakan tiap perlakuan selama
penclitian dan harga bibit (Rasyaf, 1997).
Secara kuantitatif IOFCC yang tertinggi dicapai
pada R4 sebesar Rp. 481930 dan yang terendah pada R0
yaitu Rp 3993;44. Hal ini dikarenakan pada R4
mempunyai bobot akhir dan efisiensi pakan tertinggi
sedangkan pada RO efisiensi pakan dan bobot akhir
terendah. Dengan pemberian tepung jahe pada ransum
sampai aras 0,2 % mampu memberikan keuntungan
tertinggi karena pakan yang efisien dan bobot akhir yang
tinggi akan mampu menekan biaya produksi, hal ini
sesuai dengan yang dinyatakan oleh Murtidjo (1992),
bahwa suatu usaha peternakan memperhitungkan biaya
produksi dan harga penjualan sangat penting yang
artinya agar memperoleh keuntungan. Pada saat panen
harga jual ayam tinggi sehingga dengan biaya produksi
rendah dan harga jual yang tinggi peternak akan
memperoleh keunlungan yang berlipat.
KESIMPULAN
Dari hasil penelitian ini dapat diambil
kesimpulan bahwa pemberian tepung jahe sampai aras
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0,2% tidak mempengaruhi konsumsi pakan ayam broiler,
tetapi meningkatkan pertambahan berat badan,
menurunkan konversi pakan dan meningkatkan IOFCC.
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