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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Peternakan Ayam Broiler di Indonesia 

Ayam broiler komersial seperti yang banyak beredar sekarang ini baru 

populer pada periode 1980-an sekalipun galur murninya sudah diketahui sejak 

tahun 1960-an.  Akhir periode 1980-an menjadi titik balik dunia perunggasan, 

ketika pemegang kekuasaan mencanangkan penggalakan konsumsi daging ayam 

untuk menggantikan atau membantu konsumsi daging ruminansia yang saat itu 

semakin sulit keberadaannya (Rasyaf, 2008). Unggas memberikan kontribusi 

penyediaan daging secara nasional sebanyak 56,60%, dari angka tersebut, 62,8% 

berasal dari daging ayam broiler, 32,4% dari ayam kampung dan sisanya dari 

daging ayam petelur serta itik (Yuwanta, 2004). Populasi ayam broiler di 

Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Data Populasi dan Produksi Daging Ayam Broiler di Indonesia 

Tahun 
Populasi 

(Ekor) 

Pertumbuhan 

Populasi (%) 

Produksi 

Daging (Ton) 

Pertumbuhan 

Produksi (%) 

     

2008 902.052.418 - 1.018.734 - 

2009 1.026.378.580 13,78 1.101.765 8,15 

2010 986.871.712 -3,85 1.214.339 10,22 

2011 1.177.990.869 19,37 1.337.911 10,18 

2012 * 1.266.902.718 7,55 1.428.809 6,79 

     

Keterangan * : Angka Sementara 

Sumber  : Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 

(2013) 
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Ayam broiler (ayam pedaging) merupakan jenis ternak yang banyak 

dikembangkan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan protein hewani. Ayam 

broiler memiliki pertumbuhan cepat, karena merupakan hasil rekayasa genetik 

yang diarahkan pada sifat-sifat tumbuh cepat, effisien dalam memanfaatkan 

pakan, ekonomis dan menguntungkan (Pratikno, 2010). Demikian pula Bao dan 

Choct (2010) menyatakan bahwa broiler merupakan ayam yang telah mengalami 

seleksi genetik untuk mempunyai laju pertumbuhan cepat dengan konversi pakan 

lebih baik.  

Berdasarkan dua kriteria utama, yaitu hasil utama dan pertumbuhannya, 

dari semua jajaran bangsa ayam yang diseleksi, ternyata hanya ayam broiler yang 

memenuhi kriteria. Ayam broiler ini mempunyai ciri-ciri berwarna putih dan 

pertumbuhannya cepat. Ayam broiler sudah dapat dipanen pada umur 5-6 minggu 

dengan bobot hidup 1,3-1,6 kg per ekor (Rasyaf, 2008). Pertumbuhan yang paling 

cepat terjadi sejak menetas sampai umur 4-6 minggu, kemudian mengalami 

penurunan dan terhenti sampai mencapai dewasa (Kartasudjana dan Suprijatna, 

2006). 

Periode pemeliharaan broiler dibagi menjadi dua yaitu periode 

pemeliharaan awal/starter, merupakan periode ketika anak broiler sudah kuat 

untuk hidup layak, yaitu sejak anak ayam berusia 1 hari sampai 4 minggu. Periode 

pemeliharaan akhir/finisher, periode ini merupakan saat terakhir kehidupan 

broiler. Akhir periode inilah waktu broiler siap untuk dijual atau siap dipotong, 

yaitu bila ayam berumur lebih dari 4 minggu (Rasyaf, 2008). 
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2.2. Pakan dan Kebutuhan Nutrien untuk Broiler 

Biaya pakan merupakan biaya yang terbesar dalam usaha peternakan. 

Upaya untuk menghasilkan keuntungan optimal ada dua faktor penentu yang 

harus secara tepat diketahui yaitu, pengetahuan mengenai kandungan nutrien yang 

tersedia dan besarnya kebutuhan ternak akan nutrien (Amrullah, 2004). 

Kebutuhan nutrien broiler selama pemeliharaan dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kebutuhan Nutrien Ayam Broiler 

Komponen 

Fase Pemeliharaan 

Starter Grower 

1 2 1 2 

EM (kkal/kg) 2850 – 3200 min.2900 ,00 2900 – 3200 min.    2900 

PK (%) 21 – 23 min.    19 ,00 19 – 20 min.        18 

Lemak Kasar (%) - maks.     7,40 - maks.     8,0 

Kalsium (Ca) (%) 0,95 – 1,00 0,90 – 1,20 0,90 0,90 – 1,20 

Fosfor (P) (%) 0,45 min.       0,40  0,35 - 0,41 min.     0,40 

Methionin (%) 0,45 – 0,50 min.       0,40 0,38 - 0,40 min.     0,30 

Methionin + Sistin (%) 0,90 min.       0,60 0,72 - 0,81 min.     0,50 

Lisin 1,10 - 1,20 min.       1,10 1,08 – 1,10 min.     0,90 

Sumber :  1. Leeson dan Summers (2005) 

2. Badan Standarisasi Nasional (2006) 

Suprijatna et al. (2005) menjelaskan bahwa pakan starter diberikan pada 

ayam berumur 0-3 minggu, sedangkan pakan finisher diberikan pada waktu ayam 

berumur empat minggu sampai panen. Kebutuhan nutrien untuk unggas 

tergantung dari bangsa, umur, jenis kelamin, besar tubuh, periode produksi, 

kualitas pakan, bentuk dan cara pemberian pakan, temperatur, kesehatan dan 

tingkah laku sosial ternak. Ayam yang dipelihara di iklim tropis mengalami 
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penurunan konsumsi pakan, sehingga kebutuhan nutrien harus ditingkatkan agar 

dapat memenuhi kebutuhan nutrien  untuk keperluan produksi (Sukamto, 2012). 

Protein merupakan nutrien yang mengandung nitrogen dan esensial 

keberadaannya dalam pakan karena merupakan komponen protoplasma aktif 

dalam sel hidup. Fungsi protein yang utama dalam tubuh adalah pertumbuhan 

bagi jaringan baru, memperbaiki jaringan yang rusak, dimetabolis menghasilkan 

energi, pembentukan enzim dan hormon serta metabolisme nutrien penting untuk 

fungsi tubuh seperti pembentukan sel darah. Kebutuhan protein per hari pada 

ayam yang sedang tumbuh dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu protein untuk 

hidup pokok, untuk pertumbuhan jaringan dan untuk pertumbuhan bulu (Sukamto, 

2012).  

Pertumbuhan yang sangat cepat pada broiler tidak akan tampak bila tidak 

didukung dengan pakan yang mengandung protein dan asam amino yang 

seimbang sesuai kebutuhan ayam. Pakan juga harus memenuhi syarat kuantitas 

karena jumlah pakan yang dimakan berkaitan dengan jumlah unsur nutrisi yang 

harus masuk sempurna ke dalam tubuh ayam (Rasyaf, 2008). Unsur nutrien yang 

perlu dipertimbangkan dalam penyusunan pakan unggas yaitu asam amino, karena 

sangat penting untuk pertumbuhan broiler. Kebutuhan asam amino untuk ayam 

broiler menurut National Research Council (1994) dapat dilihat pada Tabel 3. 

Pertumbuhan broiler mengikuti kurva sigmoid, mula-mula lambat, 

kemudian naik cepat hingga puncak dan menurun kembali. Saat pertumbuhan 

naik, dibutuhkan protein yang cukup banyak, lagi pula dalam masa itu broiler 

membentuk kerangka dan organ dalam. Keadaan ini terjadi dua sampai tiga 
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minggu sejak anak broiler itu mulai diternakkan dan biasa disebut dengan masa 

awal. Setelah itu pertumbuhan menurun, pada saat menurun ini yang bertambah 

hanya lemak pembesaran sel. Broiler pada saat ini sudah masuk masa akhir 

dengan kemampuan mengkonsumsi lebih banyak, sehingga kebutuhan protein 

harus dikurangi agar pemborosan dapat dihindari (Rasyaf, 1994). 

Tabel 3. Kebutuhan Protein dan Asam Amino Ayam Broiler 

Nutrien Satuan 
Umur 

0-3 minggu 3-6 minggu 6-8 minggu 

     

Protein Kasar  % 23,00  20,00  18,00  

Arginin  % 1,25  1,10  1,00  

Glisin + Serin  % 1,25  1,14  0,97  

Histidin  % 0,35  0,32  0,27  

Isoleusin  % 0,80  0,73  0,62  

Leusin  % 1,20  1,09  0,93  

Lisin  % 1,10  1,00  0,85  

Methionin  % 0,50  0,38  0,32  

Methionin + Sistin  % 0,90  0,72  0,60  

Phenilalanin  % 0,72  0,65  0,56  

Prolin Triptopan  % 1,34  1,22  1,04  

Valin  % 0,60  0,55  0,46  

     

Sumber : National Research Council (1994) 

Banyaknya bahan yang dapat digunakan dalam formulasi ransum sangat 

ditentukan oleh kandungan nutrien serta adanya zat antinutrisi. Bahan pakan kaya 

pati sebagai sumber energi serta mempunyai kandungan protein mendekati 10% 

dapat dipakai dalam jumlah yang relatif banyak. Bahan lain apabila zat 

antinutrisinya dihilangkan, jumlah pemakaian dapat ditingkatkan. Bahan pakan 

sumber energi umumnya dapat digunakan lebih dari 10% sampai 70%. Pemakaian 
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bahan sumber protein dalam ransum menjadi lebih rendah jika kebutuhan protein 

kurang dari 20% (Amrullah, 2003). 

2.3. Manajemen Pemberian Pakan 

 Berdasarkan kandungan protein pakan, dikenal beberapa pola pemberian 

pakan yaitu pola konvensional, pola step up protein, pola step down protein dan 

pola single stage protein. Pola konvensional telah lama dianut di beberapa negara 

serta merupakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga penelitian 

negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa, yaitu National Research Council 

sejak tahun 1994. Prinsip pola konvensional pada ayam petelur membagi protein 

pakan berdasarkan pada pembagian fase pertumbuhan cepat dan lambat, yaitu 

starter (0-6 minggu), grower (6-14 minggu), pullet (14-20 minggu) dan layer 

(>20 minggu) masing-masing dengan kadar protein ± 18%, ± 15%, ± 12% dan ± 

15% (Sukamto, 2012). 

 Pola step up protein bertolak pada pemikiran bahwa pertumbuhan pada 

fase starter tidak perlu dipercepat, tetapi secara bertahap sehingga protein pakan 

rendah pada awal pertumbuhan dan secara bertahap dinaikkan sejalan dengan 

meningkatnya umur ayam. Menurut Sukamto (2012), pola step up protein lebih 

tepat digunakan untuk pemeliharaan fase pullet pada ayam petelur. Hasil 

penelitian Hussein et al. (1996) menunjukkan bahwa pada pemberian pakan step 

up protein dapat meningkatkan bobot badan dan konsumsi pakan, sementara 

pakan step up energi dapat menurunkan konsumsi pakan. 
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 Pola step down protein diawali dari pengkajian terhadap pola restricted 

feeding yaitu membatasi konsumsi sehingga pada akhir pullet tidak terjadi 

kelebihan bobot badan (Sukamto, 2012). Hasil penelitian Khajali et al. (2007) 

menunjukkan bahwa ayam yang protein pakannya diturunkan pada fase starter 

menunjukkan penurunan konsumsi pakan yang berimbas pada perbaikan rasio 

konversi pakan dibandingkan dengan kontrol. Namun, pada fase grower dan 

finisher penurunan protein tidak mempengaruhi kenaikan berat badan, konsumsi 

dan konversi pakan. Penerapan pakan sistem step down broiler dapat mengurangi 

biaya pakan dan memungkinkan untuk penggunaan bahan pakan alternatif. 

Beberapa peneliti menemukan bahwa step down protein pakan tidak 

mempengaruhi performa pertumbuhan (Parr dan Summers, 1991; Moran dan 

Stilborn, 1996). 

Kamran et al. (2008) menyatakan bahwa broiler yang diberi pakan dengan 

step down protein dan energi meningkatkan konsumsi pakan baik pada periode 

starter, grower maupun finisher. Namun, bobot badan dan konversi pakan kurang 

baik karena nutrien yang dikonsumsi tidak cukup untuk pertumbuhan 

kompensatori, sementara pakan step down protein dengan rasio protein dan energi 

yang konstan dapat memperbaiki performa broiler. Dampak positif dari step down 

protein, menurut Aletor et al. (2000), pemberian pakan dengan protein rendah 

dapat mengurangi N eskreta, sehingga menekan emisi N terhadap lingkungan.  

Sistem modifikasi pakan step down protein agar tetap dapat memperbaiki 

penyerapan nutrien dilakukan dengan kombinasi beberapa hal sebagai berikut: 1. 

Modifikasi keseimbangan elektrolit (Si et al., 2004), 2. Penambahan nonspecific 
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N misalnya triammonium citrate or L-Glu (Bregendahl et al., 2002), 3. 

Penambahan asam amino esensial (Pinchasov et al., 1990; Bregendahl et al., 

2002), 4. Penambahan asam amino nonesensial (Bregendahl et al., 2002). Semua 

perlakuan tersebut minimal mampu mempertahankan performa broiler seperti 

ransum kontrol bahkan dapat menghasilkan performa lebih baik. 

2.4. Acidifier dan Peranannya untuk Unggas 

Asam organik seperti asam propionat, asam sitrat, asam fumarik dan asam 

formik telah diakui sebagai acidifier yang mempunyai pengaruh positif dalam 

pertumbuhan (Loh et al., 2007). Asam organik apabila ditambahkan dalam pakan 

akan mempunyai sifat acidifier, yaitu pengaruh asam organik terhadap pH saluran 

pencernaan. Efek asam organik yang berhubungan dengan pH saluran pencernaan 

dan aktivitas mikrobial dapat ditemukan pada lambung dan usus halus, sehingga 

asam organik berpotensi menggantikan antibiotik sebagai growth promotor 

(Canibe et al., 2001).  

Asam organik dapat berfungsi sebagai growth promotor yang dapat 

digunakan untuk menstabilkan mikroflora pada saluran pencernaan dan 

meningkatkan performa secara umum pada unggas (Gauthier, 2002). 

Suplementasi asam organik dalam pakan broiler dapat meningkatkan pemanfaatan 

nutrien, pertumbuhan dan efisiensi pakan. Penggunaan asam sitrat dapat 

menurunkan pH tembolok, ventrikulus dan usus serta mampu memperbaiki 

pertambahan bobot badan dan efisiensi penggunaan pakan serta menurunkan 

konsumsi pakan (Kopecky et al., 2012). Asam organik dapat meningkatkan 
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pemanfaatan nutrien sehingga menghasilkan pertambahan bobot badan yang 

tinggi dan pada akhirnya menurunkan konversi pakan (Adil et al., 2011). Asam 

organik mampu mengurangi jumlah bakteri yang membahayakan dan merubah 

morfologi dinding usus serta mengurangi jumlah bakteri patogen pada dinding 

usus sehingga dapat mencegah kerusakan sel epitel usus (Langhout, 2000). Asam 

organik dapat dijadikan alternatif suplemen pakan terbaik ditinjau dari kecilnya 

biaya yang dikeluarkan (Celik et al., 2007). Penambahan acidifier dengan asam 

organik dalam ransum ayam pedaging akan mengakibatkan penurunan pH saluran 

pencernaan, menekan bakteri patogen  dan meningkatkan bakteri non patogen 

(BAL) sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan ransum (Bolling et al., 

2001). Penggunaan acidifier bersifat meningkatkan luas permukaan nutrien 

sehingga dapat meningkatkan absorbsi nutrien (Runho et al., 1997). 

Salah satu cara untuk meningkatkan pemanfaatan nutrisi pakan adalah 

dengan penambahan sari jeruk nipis. Jeruk nipis mengandung kadar asam sitrat 

sebesar 13% (Guenther, 1991). Manfaat sari jeruk nipis dapat melancarkan 

pencernaan, sebagai antioksidan, meningkatkan daya tahan tubuh dan 

menurunkan kolesterol (Hembing et al., 1996). Hasil penelitian Emma et al. 

(2009) menyimpulkan bahwa level 0,8% ekstrak total asam jeruk nipis 

memberikan pengaruh yang terbaik terhadap mikroflora usus, karakteristik usus 

dan penampilan produksi ayam pedaging. 

2.5. Penampilan Produksi Ayam Broiler 

Pertumbuhan yang cepat memang dipengaruhi oleh konsumsi pakan yang 

banyak. Terlebih broiler termasuk ayam yang senang makan (Rasyaf, 2008). 
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Konsumsi pakan merupakan jumlah pakan yang dimakan dalam jangka waktu 

tertentu. Pakan yang dikonsumsi ternak digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

energi dan zat nutrisi lain. Konsumsi pakan tiap ekor ternak bebeda-beda (Tillman 

et al., 1991). Bentuk dan warna pakan serta kandungan energi dalam pakan dapat 

mempengaruhi selera makan unggas (Zuprizal, 2006). 

 Salah satu kriteria untuk mengukur pertumbuhan adalah dengan mengukur 

pertambahan bobot badan. Pertambahan bobot badan merupakan kenaikan bobot 

badan yang dicapai oleh seekor ternak selama periode tertentu. Ayam broiler 

merupakan ayam yang memiliki ciri khas tingkat pertumbuhan yang cepat 

sehingga dapat dipasarkan dalam waktu singkat. Pertambahan bobot badan 

melalui penimbangan berulang dalam waktu tertentu misalnya tiap hari, tiap 

minggu, tiap bulan, atau tiap tahun (Tillman et al., 1991). Konsumsi pakan 

merupakan salah satu faktor dalam proses pertambahan bobot badan. Konsumsi 

pakan sebagai gambaran asupan pakan yang dimakan oleh ternak, sehingga 

konsumsi pakan yang sesuai memberikan asupan nutrien yang dibutuhkan oleh 

ternak untuk proses pertambahan bobot badan (Kurniagung et al., 2012). 

Konversi pakan adalah perbandingan jumlah konsumsi pakan pada satu 

minggu dengan pertambahan bobot badan yang dicapai pada minggu itu, bila rasio 

kecil berarti pertambahan bobot badan ayam memuaskan atau ayam makan 

dengan efisien. Hal ini dipengaruhi oleh besar badan dan bangsa ayam, tahap 

produksi, kadar energi dalam pakan, dan temperatur lingkungan (Rasyaf, 2006). 

Standar performa mingguan broiler MB 202 dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Konversi pakan mencerminkan keberhasilan dalam memilih atau 

menyusun pakan yang berkualitas. Angka konversi pakan minimal dipengaruhi 

oleh tiga faktor yaitu kualitas pakan, teknik pemberian pakan dan angka mortalitas 

(Amrullah, 2004). Konversi melibatkan pertumbuhan ayam dan konsumsi pakan. 

Harapan yang dikehendaki adalah pertumbuhan yang cepat walau hanya dengan 

pakan sedikit, mencerminkan efisiensi penggunaan pakan yang baik (Rasyaf, 

2008).  

Tabel 4. Standar Performa Mingguan pada Broiler MB 202 

Umur 

(Minggu) 

Rata-Rata Bobot 

Badan (g/ekor) 

Konsumsi Pakan 

(g/ekor) 
Konversi Pakan 

DOC 40 - - 

1 200 180 0,900 

2 500 550 1,100 

3 960 1180 1,229 

4 1550 2180 1,406 

5 2350 3670 1,562 

Sumber : Japfa Comfeed Indonesia (2012) 

Performa broiler sangat dipengaruhi oleh pakan yang diberikan, sebagai 

contoh, pada penerapan pakan sistem step down protein. Menurut penelitian 

Kamran et al. (2008) konsumsi pakan meningkat seiring penurunan level protein, 

sementara bobot badan yang dihasilkan cenderung menurun sehingga konversi 

pakan menjadi tinggi. Modifikasi pakan yang juga mempengaruhi performa 

broiler yaitu acidifier, menurut penelitian Haque et al. (2010) and Chowdhury et 

al. (2009) menunjukkan bahwa konsumsi pakan sama dengan pakan kontrol, 

namun, bobot badan lebih tinggi sehingga menghasilkan konversi pakan yang 

lebih baik. Oleh karena itu, dilakukan kombinasi pemberian pakan step down 
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protein dengan acidifier supaya dapat menghasilkan performa broiler dengan 

konsumsi rendah dan bobot badan tinggi sehingga konversi pakan menjadi lebih 

baik.  

 

 


