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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Ayam broiler sebagai unggas pedaging mempunyai pertumbuhan pesat pada 

umur 1 - 5 minggu dan dapat mencapai bobot badan 1,8 - 2 kg.  Selain laju 

pertumbuhan dan perkembangan yang cepat keunggulan lain ayam broiler adalah 

mempunyai sifat dan kualitas daging yang tinggi (Yuwanta, 2008).  Ayam broiler 

yang mempunyai pertumbuhan cepat mempunyai konsekuensi asupan ransum 

dengan protein yang tinggi.  Ransum dengan kandungan protein tinggi 

mempunyai harga yang mahal, oleh sebab itu diperlukan rekayasa ransum  supaya 

dapat menurunkan harga tanpa mengurangi efektivitas produksi.  Penambahan 

bahan aditif ke dalam ransum ayam merupakan salah satu inovasi untuk 

menurunkan harga ransum tanpa berefek negatif terhadap produktivitas. 

 Acidifier merupakan aditif yang dapat ditambahkan dalam ransum.  Acidifier 

merupakan asam organik yang mempunyai beberapa manfaat.  Beberapa sumber 

bahan yang dapat digunakan sebagai acidifier yaitu asam sitrat, asam laktat, asam  

propionat, asam asetat atau campuran asam organik (Natsir, 2005).  Acidifier atau 

asam organik yang digunakan pada penelitian ini adalah asam asetat.  Asam asetat 

termasuk bahan imbuhan yang dapat menurunkan pH usus dan memperbaiki 

kondisi mikroba sehingga berdampak pada penurunan bakteri patogen usus karena 

bakteri tersebut tidak tahan pada pH rendah.  Penurunan bakteri patogen pada usus 

dapat mengurangi persaingan penggunaan nutrisi dengan inang (ayam broiler) 

sehingga berdampak pada perbaikan pertumbuhan dan performa.  Pemberian asam 
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asetat sebagai acidifier pada ransum diharapkan dapat memperbaiki ketersediaan 

kalsium yang dibutuhkan oleh ayam tersebut.  Kalsium berperan sangat penting 

dalam laju deposisi protein.  Suthama (2003) menyatakan bahwa deposisi protein 

secara lebih spesifik dipengaruhi oleh dua proses yang bertentangan yaitu sintesis 

dan degradasi.  Perbedaan proses sintesis dan degradasi ditentukan oleh beberapa 

faktor, diantaranya ialah ion Ca sebagai aktivator enzim proteolitik dalam daging.  

Proses deposisi protein didukung oleh keberadaan kalsium daging.  Acidifier 

berfungsi untuk mempercepat kondisi asam pada proventrikulus dan ventrikulus, 

disamping meningkatkan kecernaan kalsium juga enzim pencernaan protein aktif 

sehingga proses pencernaan protein dapat maksimal dan meningkatkan 

penyerapan protein (Huyghebaert, 2005). 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh interaksi 

pemberian ransum berbeda level protein dan asam asetat terhadap retensi kalsium 

dan massa protein daging pada ayam broiler.  Manfaat dari penelitian ini adalah 

untuk memberikan informasi tentang ransum berbeda level protein dan asam 

asetat yang menghasilkan retensi kalsium, asupan protein, massa protein daging 

dan pertambahan bobot badan yang terbaik pada ayam broiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


