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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ayam Broiler

Ayam Broiler merupakan sebutan pada ayam potong yang menghasilkan

daging dalam jumlah banyak. Ayam broiler sepanjang hidupnya memiliki masa

hidup cukup singkat, pertumbuhanya tergantung pada pakan. Pakan yang

diberikan baik (kualitas maupun kuantitas) maka akan menghasilkan hasil yang

baik (Amrullah, 2004). Ayam broiler merupakan ayam yang telah mengalami

seleksi genetik sebagai penghasil daging dengan pertumbuhan yang cepat, waktu

pemeliharaannya lebih singkat, pakan lebih efisien dan produksi daging tinggi.

Pertambahan bobot badan ayam yang tinggi ditunjang dengan ransum yang cukup

kandungan gizinya (Jaelani,2011). Ayam broiler merupakan salah satu sektor

peternakan yang menghasilkan bahan pakan hewani yang mempunyai nilai gizi

yang tinggi. Perkembangan genetik ayam broiler semakin pesat, sehingga ayam

broiler tidak lagi dipotong pada umur 35 hari tetapi menjadi lebih cepat yaitu 29

hari (Kiramang dan Jufri, 2013).

Ayam broiler dapat digolongkan ke dalam kelompok unggas penghasil

daging artinya dipelihara khusus untuk menghasilkan daging. Ayam broiler

umumnya memiliki ciri-ciri kerangka tubuh besar, pertumbuhan badan cepat,

pertumbuhan bulu yang cepat, lebih efisien dalam mengubah ransum menjadi

daging (Hardjosworo dan Rukminasih, 2000). Karakteristik ayam tipe pedaging

adalah bersifat tenang, bentuk tubuh besar, pertumbuhan cepat, bulu merapat ke
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tubuh, kulit putih dan produksi telur rendah. Temperatur ideal untuk memelihara

ayam broiler adalah 18 – 210C. Ayam broiler akan mengalami cekaman panas

serius bila suhu lingkungan lebih tinggi dari 32oC (Suprijatna et al., 2008).

Sumber : https://hargaayam.wordpress.com

Ilustrasi 1. Ayam Broiler

Strain ayam pedaging yang dipelihara di Indonesia beraneka ragam.Strain

adalah sekelompok ayam yang dihasilkan perusahaan pembibitan melalui proses

pemuliabiakan untuk tujuan ekonomis tertentu.Contoh strain ayam pedaging

antara lain CP 707, Starbro dan Hybro (Suprijatna et al., 2008). Jenis strain ayam

ras pedaging yang banyak beredar di pasaran adalah: Super 77, Tegel 70, ISA,

Kim cross, Hyline, Vdett, Missouri, Hubbard, Shaver Starbro, Pilch, Yabro, Goto,

Arbor arcres, Tatum, Indian river, Hybro, Cornish, Brahma, Langshans, Hypeco-

Broiler, Ross, Marshall”m”, Euribrid, A.A 70, H&N, Sussex, Bromo, CP 707 dan

Lohman 202 (Cahyono, 2001).
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Pertumbuhan dan komposisi tubuh ayam broiler dipengaruhi oleh pakan,

pola pakan, temperatur lingkungan, penyakit, sistem pemeliharaan dan faktor-

faktor lain (Hruby et al., 1994). Pertumbuhan dinyatakan sebagai suatu fenomena

yang sangat kompleks ditentukan oleh faktor genetik dan lingkungan (Zoons et

al., 1991).Ayam broiler dipanen pada umur 4 – 5minggu dengan bobot antara 1,2

– 1,9 kg/ekor dengan tujuan sebagai sumber pedaging (Kartasudjana, 2005).

Tabel 1. Standar Pertumbuhan Ayam Broiler MB 202 Platinum

Umur
(minggu)

Konsumsi Pakan
Bobot Badan Konversi Pakan

Per hari Kumulatif
---------------------(gram/ekor)-----------------------

1 38 172 182 0,95
2 72 564 492 1,15
3 110 1219 950 1,28
4 150 2144 1480 1,45
5 183 3325 2045 1,63

Sumber : PT. Japfa comfeed Feed, 2014

2.2. Ransum

Bahan pakan merupakan zat-zat makanan yang terkandung dalam pakan

serta diperlukan oleh ternak untuk tumbuh dan berproduksi. Ransum adalah

campuran berbagai macam bahan organik dan anorganik yang diberikan kepada

ternak untuk memenuhi kebutuhan zat-zat makanan yang diperlukan bagi

pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi (Suprijatna et al., 2008).Klasifikasi

bahan pakan secara internasional dibagi dalam 8 kelas yaitu forage kering dan

roughage, pastura atau hijauan segar dan ramban, silase, pakan sumber energi,

pakan sumber protein, pakan sumber mineral, pakan yang mengandung sumber

vitamin, dan zat aditif (Tillman et al., 2005).
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Kriteria kelayakan bahan baku ransum ayam pedaging antara lain tidak

membahayakan kesehatan ternak, bahan baku pakan harus tersedia terus-menerus

dalam jumlah yang memadai, harga bahan baku murah dan kualitas gizi bahan

baku ransum baik (Ichwan, 2003). Ternak memerlukan zat-zat makanan untuk

tumbuh, berkembang, pembentukan jaringan tubuh dan berproduksi.Pertumbuhan

dan produksi setiap jenis ayam berbeda-beda tergantung potensi genetik

leluhurnya, dengan demikian kebutuhan pakan pun perlu disesuaikan dengan

potensi genetisnya.Potensi genetis akan muncul secara maksimal bila didukung

oleh tersedianya kondisi lingkungan yang memadai, terutama faktor lingkungan

yang bersifat nutrisional, fisik dan manajerial (Suprijatna et al., 2008).

Persyaratan mutu pemberian ransum ayam broiler finisher, yaitu

kandungan maksimal SK 6%, kadar air 14%, LK 8%, abu 8%, aflatoksin 50

µg/kg, kandungan minimal PK 18%, Energi Metabolis (EM) 2900 kkal/kg, lisin

0,9%, metionin 0,3%, Ca 0,90 – 1,20% dan P 0,60 – 1,00% (Rizal,2006).

Kebutuhan nutrisi ransumayam broiler periodestarter adalah PK 23%, EM 3200

kkal/kg, LK 4%, SK 3-5%, Ca 1%, dan P 0,45%, sedangkan finisher adalah PK

20%, EM 2900 – 3200 kkal/kg, LK 2,5%, SK 4,5%, Ca 0,9%, dan P 0,35% (NRC,

1994).Ayam broiler membutuhkan ransum yang mengandung energi metabolisme

lebih tinggi untuk mempercepat laju pertumbuhan sehingga dapat mencapai berat

pasar secara singkat. Kebutuhan energi yang meningkat untuk memenuhi hidup

pokok (maintanance) karena peningkatan laju pertumbuhan, mengakibatkan

kebutuhan protein semakin menurun per unit energi dalam pakan (Suprijatna et

al., 2008).
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2.3. Ampas Kecap

Ampas kecap merupakan salah satu limbah industri kecap. Ampas kecap

mempunyai kandungan zat gizi cukup baik (protein berkisar antara 20-27%),

murah harganya sehingga dapat dimanfaatkan untuk pakan ayam broiler (Sukarini

et al., 2004). Ampas kecap berpotensi sebagai bahan pakan alternatif di Indonesia

sangat tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 dengan

jumlah penduduk sebanyak 237.641.326 jiwa, konsumsi per kapita kedelai sebesar

10 kg/ tahun, maka diperlukan kacang kedelai untuk kebutuhan pangan sebesar

2,4 juta ton per tahun. Program peningkatan produksi kedelai oleh pemerintah

dilakukan sejak tahun 2012 dan ditargetkan terjadi swasembada kedelai pada

tahun 2014. Kacang kedelai 650 ton digunakan untuk memenuhi suplai kedelai

sebagai bahan baku utama industri kecap, dengan produksi ampas kecap sebesar

388.050 ton. Berdasarkan Capricorn Indonesia Consult (CIC), terdapat 339

pabrik kecap dan diperkirakan jumlahnya terus mengalami kenaikan, sehingga

ampas kecap akan diproduksi dalam jumlah banyak dan melimpah, namun sampai

saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Ampas kecap dapat mengurangi ketergantungan pakan import yaitu

sebagai substitusi bungkil kacang kedelai. Kelemahan dari ampas kecap adalah

kandungan garam yang yang tinggi (20,60%) jika digunakan untuk ayam broiler.

Usaha mengurangi kadar garam (NaCl) ampas kecap sebelum di berikan pada

ayam broiler perlu di upayakan (Sukarini et al., 2004). Perendaman ampas kecap

dalam larutan asam asetat menurunkan NaCl menjadi 0,09% dan peningkatan

kadar protein sebesar 23,50% (Murnawati, 2001). Perendaman ampas kecap
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dalam air dingin menurunkan kadar NaCl dari 19,37% menjadi 9,72%, sedangkan

dalam air panas turun menjadi 12,27% (Cahyadi, 2000). Perendaman ampas kecap

dengan larutan CH3COOH dengan pH 3 selama 24 jam mampu menurunkan

kandungan NaCl dari 19,05% menjadi 4,5%. Hal ini dapat terjadi karena NaCl

yang terdapat dalam ampas kecap bereaksi dengan CH3COOH menghasilkan

CH3COONa dan HCl. CH3COONa dan HCl adalah senyawa yang mudah larut

dalam air. CH3COONa adalah garam yang mudah mengendap dan kelarutannya

tinggi dalam air (Suminar, 2000).

Sumber : http://202.67.224.132/pdimage/72/s_4358272_ampaskecap

Ilustrasi 2. Ampas Kecap

Ampas kecap mengandung zat anti oksidan tinggi yang berupa isoflavon

dan antosianin (Delmonte et al., 2006). Antioksidan berfungsi memperbaiki

kerusakan sel dan jaringan yang disebabkan oleh radikal bebas. Isoflavon

berperan dalam melindungi organ dengan kemampuannya sebagai penangkap

(scavenger) radikal bebas (Gordon, 1994). Isoflavon dalam bentuk aglikon lebih

mudah diserap oleh usus halus kemudian didistribusikan melalui darah. Isoflavon
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bentuk lain bertindak sebagai substrat bagi bakteri yang berperan dalam proses

metabolisme dan degradasi oleh bakteri (Astuti, 2008). Pengolahan dan

fermentasi kedelai mempengaruhi bentuk isoflavon. Proses fermentasi kedelai

mempengaruhi perubahan senyawa fitokimia, menyebabkan perubahan bentuk

isoflavon, menghidrolisis protein dan mengurangi faktor anti nutritional, dengan

mengurangi konten tripsininhibitor (Kim et al., 1998). Total kandungan isoflavon

yang ditemukan dalam kedelai dan turunannya berkisar antara 508 dan 109 mg

per 100 g (Chen dan Wei, 2008). Jumlah flavonoid dalam bentuk

daidzeindangenistein yang diekstraksi dari10 gampas kecap terdapat3,4-

7,2dan7,2-11,0mg (Yamamoto et al., 2006).

Tabel 2. Kandungan Nutrisi Ampas Kecap dari 3 Peneliti

Zat Makanan (%)
Kandungan Nutrisi

1*) 2**) 3***)

Bahan Kering 91,04 87,14 93,80
Abu 24,89 19,14 23,87
Protein Kasar 26,79 27,22 20,86
Lemak 20,16 12,48 23,20
Serat Kasar 7,72 11,03 8,63
BETN 11,48 - -
Kalsium (Ca) 0,37 0,69 -
Fosfor (P) 0,41 1,19 -
NaCl 20,60 20,25 19,37

Sumber : *) Minarti (1992)
**) Setiana (1999)
***) Cahyadi (2000)

2.4. Trichoderma viride

KapangT. viride adalah kapang berfilamen yang sangat dikenal sebagai

organisme selulolitik dan menghasilkan enzim-enzim selullolitik, termasuk enzim
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selobiohidrolase, endoglukanase dan ß-glukosidase (Deacon, 1997). KapangT.

viride juga menghasilkan enzim protease yang dapat menghambat kerja enzim

xilanase, karena enzim xilanase itu sendiri bersifat merusak protein (enzim).

Persediaan nutrisi yang digunakan T. viride dalam merombak substrat, seiring

bertambahnya waktu fermentasi semakin lama semakin berkurang, sehingga

protein yang dihasilkan akan digunakan sebagai sumber nitrogen untuk nutrisi T.

viride (Hastari et al., 2014).

KapangT. viride mempunyai kelebihan, yaitu selain menghasilkan enzim

selulolitik yang lengkap, juga menghasilkan enzim xyloglukanolitik. Keberadaan

enzim ini akan semakin mempermudah enzim selulolitik dalam memecah selulosa

(Tribak et al., 2002). Konsentrasi substrat yang semakin tinggi dan waktu

fermentasi yang semakin lama maka hidrolisis substrat semakin banyak

menunjukkan aktivitas selulase juga meningkat, sehingga kadar protein yang

dihasilkan cenderung  meningkat (Gunam et al., 2011). Aktivitas enzim selulase

yang diproduksi oleh T. viridedapat optimum pada 6-7 hari fermentasi dengan

konsentrasi substrat 5% (Kandari et al., 2013).Enzim selulosa merupakan enzim

komplek yang bekerja secara bertahap atau bersamaan untuk memecah selulosa

menjadi glukosa. Glukosa yang dihasilkan dari subtrat akan dipergunakan sebagai

sumber karbon dan energi. Waktu pemeraman yang semakin lama meyebabkan

terjadinya perombakan aktifitas bakteri yang dapat merenggangkan ikatan ligno-

selulosa dan ikatan lignohemiselulosa semakin lama sehingga sebagian komponen

serat dapat larut(Nurlitasariet al., 2013).



12

Kapang T. viride merupakan mikroorganisme yang dapat digunakan dalam

proses fermentasi, mampu memproduksi enzim selulase yang dapat memecah

selulosa menjadi glukosa, sehingga mudah dicerna oleh ternak monogastrik. Jenis

T. viride mempunyai kemampuan meningkatkan protein bahan pakan (Mandels et

al., 1990). Fermentasi menggunakan kapang T. viride dapat meningkatkan nilai

kecernaan protein bahan asalnya. Peningkatan nilai kecernaan protein akibat

fermentasi merupakan pencerminan dari adanya penguraian komponen protein

kasar mudah dicerna. Hal tersebut diprediksi akibat adanya peran enzim protease

produk T. viride yang mampu mendegradasi protein kasar (Sukaryana et al.,

2011). Perombakan protein diubah menjadi polipeptida, selanjutnya menjadi

peptida sederhana, kemudian peptida ini akan dirombak menjadi asam-asam

amino. Asam-asam amino ini yang akan dimanfaatkan oleh mikroba untuk

memperbanyak diri.Jumlah koloni mikroba yang merupakan sumber protein

tunggal menjadi meningkat selama proses fermentasi. Proses tersebut secara tidak

langsung dapat meningkatkan kandungan PK (Nurlitasariet al., 2013).

2.5. Fermentasi

Fermentasi merupakan salah satu teknologi pengolahan bahan makanan

secara biologis yang melibatkan aktivitas mikroorganisme guna memperbaiki gizi

bahan berkualitas rendah. Bahan produk fermentasi tahan disimpan lama.

Fermentasi dapat meningkatkan kualitas nutrisi bahan pakan, karena pada proses

fermentasi terjadi perubahan kimiawi senyawa-senyawa organik (karbohidrat,

lemak, protein, SK dan bahan organik lain) baik dalam keadaan aerob maupun
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anaerob, melalui kerja enzim yang dihasilkan mikroba (Sukaryana et al., 2011).

Fermentasi adalah suatu proses perubahan substrat baik secara fisik atau kimiawi

pada kondisi aerob atau anaerob oleh aktifitas enzim yang dihasilkan oleh

mikrobia dengan tujuan meningkatkan kandungan gizi atau ketersediaan nutrisi,

tekstur dan palatabilitas serta pereduksian faktor antinutrisi (Sujono, 2000).

Keberhasilan fermentasi tergantung pada aktivitas mikroorganisme,

sementara setiap mikroorganisme, masing-masing memiliki syarat hidup seperti

pH tertentu, suhu tertentu dan sebagainya. Produk-produk fermentasi selain

menghasilkan bio-massa juga dapat meningkatkan atau menurunkan suatu

komponen kimia tertentu, tergantung kemampuan biokatalisnya. Fermentasi

adalah reaksi oleh biokatalis yang digunakan untuk mengubah substrat menjadi

produk baru biokatalis tersebut dapat berasal dari bakteri, jamur dan khamir

(Rosningsih, 2000). Keuntungan fermentasi antara lain mampu meningkatkan

kecernaan bahan pakan dan diikuti dengan peningkatan kualitas protein serta

mampu mendetoksi racun yang terkandung dalam pakan (Harris dan Karmas,

1989).

Teknologi fermentasi anaeroblebih sesuai untuk diterapkan dalam

penyediaan pakan, karenaselain produk yang dihasilkan lebih tahan lama,

teknologi fermentasi mensyaratkan kadar air tinggi yang secara alami dimiliki

oleh bahan pakan setelah dipanen. Keadaan ini berdampak pada lebih

ekonomisnya teknologi fermentasi karena biaya, waktu dan tenaga yang

dialokasikan lebih sedikit. Fermentasi menyebabkan terjadinya penurunan SK

serta peningkatan berat kering dan PK(Nurlitasariet al., 2013).Proses fermentasi
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pada suhu 25-370Cakan menghasilkan kualitas produk yang sangat baik. Suhu

yang terlalu tinggi selama proses fermentasi dapat disebabkan oleh terdapatnya

udara di dalam silo sebagai akibat pemadatan atau penutupan silo yang kurang

padat. Sel-sel hijauan yang masih hidup melakukan respirasi terus menerus

selama tersedianya oksigen dalam silo dan menghasilkan CO2, H2O dan panas.

Perubahan warna fermentasi perlakuan selain disebabkan oleh adanya pengaruh

suhu selama proses fermentasi, juga dipengaruhi oleh jenis bahan baku

fermentasi. Suhu yang tinggi selama proses fermentasi dapat menyebabkan

perubahan warna fermentasi, sebagai akibat dari terjadinya reaksi Maillard yang

berwarna kecoklatan. Fermentasi yang baik memiliki warna yang tidak jauh

berbeda dengan warna bahan bakunya, memiliki pH rendah dan beraroma asam,

bertekstur lembut, tidak berjamur dan tidak berlendir (Okine, 2005).

2.6. Konsumsi Ransum

Konsumsi ransum ayam setiap minggu bertambah sesuai dengan

pertambahan bobot badan. Ayam broiler mengkonsumsi pakan lebih

banyakdibandingkan minggu sebelumnya (Fadilah, 2004).Ayam mengkonsumsi

ransum untuk memenuhi kebutuhan energinya, sebelum kebutuhan energinya

terpenuhi ayam akan terus makan. Ayam yang diberi pakan dengan kandungan

energi rendah maka ayam akan makan lebih banyak (Kartasudjana dan Suprijatna,

2006).

Konsumsi pakan pada ayam broiler periode finisher cenderung

banyakmembutuhkan pakan bahkanmelebihi kebutuhan sedangkanpertambahan
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bobot badan cenderungrendah (Muharlien et al., 2010).Konsumsi ransum ayam

selama 1 minggu – 6 minggu berkisar antara 15,9 g – 100 g per ekor per hari

(North dan Bell, 1990). Konsumsi ransum ayam broiler tergantung pada

kandungan energi ransum, strain, umur, aktivitas, serta temperatur

lingkungan(Wahju, 2004).Konsumsi ransum ayam broiler dipengaruhi oleh

beberapa faktor seperti EM, bentuk ransum, bobot badan, feed conversion ratio

(FCR), kualitas ransum dan cita rasa (palatabilitas) (Ichwan, 2003).

2.7. Kecernaan

Kecernaan atau daya cerna didefinisikan sebagai bagian zat makanan dari

bahan pakan yang dapat dicerna dan tidak diekskresikan dalam ekskreta atau

dengan asumsi bahwa zat makanan yang terdapat dalam ekskreta adalah habis dan

diserap. Kecernaan dapat dipengaruhi oleh tingkat pemberian pakan, spesies

hewan, kandungan lignin bahan pakan, defisiensi zat makanan, pengolahan bahan

pakan, pengaruh gabungan bahan pakan, dan gangguan saluran pencernaan.

Kecernaan dipengaruhi juga oleh suhu, laju perjalanan makanan melalui alat

pencernaan, bentuk fisik bahan makanan, komposisi ransum, dan pengaruh

terhadap perbandingan dari zat makanan lainnya, jenis kelamin, umur dan strain,

meskipun tidak konsisten.Pengukuran kecernaan dapat dilakukan dengan

metode in vivo yang melibatkan ternak secara langsung. Pengukuran secara in

vivo terdiri dari 2 periode yaitu periode pendahuluan dan periode koleksi. Periode

pendahuluan digunakan untuk membiasakan ternak dengan ransum perlakuan dan

kondisi lingkungan yang baru serta menghilangkan sisa ransum waktu
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sebelumnya. Periode koleksi adalah periode pengumpulan semua ekskreta

(Tillman et al., 2005). Kecernaan ransum normal ayam broiler sebesar 70%

(Amrullah, 2002).

Kegunaan penentuan kecernaan adalah untuk mendapatkan nilai bahan

makanan secara kasar, sebab hanya bahan makanan yang dapat dicerna yang dapat

diserap oleh tubuh. Kecernaan suatu bahan pakan merupakan pencerminan dari

tinggi rendahnya nilai manfaat dari bahan pakan tersebut. Kecernaan rendah,

maka nilai manfaatnya rendah pula. Kecernaan dapat dipengaruhi oleh tingkat

pemberian pakan, spesies hewan, defisiensi zat makanan, pengolahan bahan

pakan, pengaruh gabungan bahan pakan dan gangguan saluran pencernaan

(Sukaryanaet al.,2011). Dampak cekaman panas dari suhu lingkungan dapat

menurunkan efisiensi terhadap proses pencernaan, absorpsi, dan transport nutrisit

(Miles, 2001). Ayam yang mengalami cekaman panas, aktivitas enzim-enzim

pencernaan akan menurun sehingga sekresi enzim saluran pencernaan menjadi

rendah (Sklan, 2001).

Penurunan kualitas pakan dapat menurunkan nilai kecernaan. Kandungan

dan konsumsi serat kasar yang meningkat akibat substitusi jagung tidak

menurunkan nilai kecernaan ransum (Mulyonoet al., 2008).Nilai kecernaan

dipengaruhi oleh kandungan dan kualitas bahan pakan dan jumlah konsumsi

ransum (Pishnamazi et al., 2005). Kecernaan juga dipengaruhi oleh absorbsi zat

makanan dalam mukosausus (Cheeke, 2005). Nilai kecernaan pakan yang rendah

menyebabkan konversi pakan cenderung meningkat (Martawidjaya et al., 1999).
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Serat kasar dalam ransum dianggap sebagai faktor yang dapat menurunkan

nilai kecernaan nutrien. Keberadaan serat tidak larut dalam gizzard merangsang

sekresi asam empedu yang berfungsi pada proses stabilisasi enzim protease

(Hetland et al., 2004). Ayam broiler masih dapat mentolerir SK pada tingkat 8%,

apabila lebih tinggi maka daya cerna ransum tersebut semakin rendah (Koni et al.,

2013). Serat tidak larut dapat mengakibatkan laju digesta pada saluran pencernaan

menjadi lebih cepat sehingga waktu untuk proses pencernaan ransum menjadi

lebih sedikit dan terjadi penurunan tingkat absorbsi serta kecernaan akibat

hambatan akses nutrien menuju epitel usus (Santos et al., 2004).

2.8. Kecernaan Protein

Kecernaan protein kasar tergantung pada kandungan protein dalam

ransum. Ransum yang kandungan proteinnya rendah, umumnya mempunyai

kecernaan yang rendah pula dan sebaliknya. Kecernaan protein yang semakin

tinggi maupun rendah, tergantung pada kandungan protein bahan pakan dan

banyaknya protein yang masuk dalam saluran pencernaan (Tillman et al, 2005).

Protein kasar terutama dicerna di dalam duodenum, dan pada bagian ini telah

terjadi penyerapan asam amino, sedangkan penyerapan yang paling besar terjadi

dibagian jejunum (Sklan dan Hurwitz, 1980).

Efisiensi penggunaan protein adalah banyaknya protein yang dapat

diretensi oleh ternak dan digunakan untuk pertumbuhan atau produksi.

Perhitungan nilai retensi protein dilakukan untuk mengetahui nilai kecernaan

protein suatu bahan makanan. Perhitungan retensi protein dapat diduga dari
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retensi nitrogen suatu bahan pakan. Nitrogen dapat dikonversi menjadi protein

dengan dikalikan 6,25. Angka tersebut didasarkan atas asumsi bahwa nitrogen

dalam bermacam-macam protein adalah konstan, yaitu 16%, sehingga dapat

dibuat faktor (100:16)=6,25. Kecernaan protein bertujuan untuk mengetahui

berapa banyak protein yang dapat dikonsumsi tubuh. Protein dalam ransum tidak

dapat dicerna seluruhnya terutama unggas. Protein kasar bahan pakan penyusun

ransum unggas mempunyai kecernaan antara 75%-90% (Wahju, 2004).

Kecernaan protein precaecal pada ayam broiler berkisar antara 61 – 78% jika

diberi ransum yang mengandung 206 – 227 g protein per kg ransum (20,6 –

22,7% protein kasar) (Iyayi et al., 2006).

Protein pertama kali dicerna di proventrikulus karena adanya glandular

stomach yang mensekresikan pepsinogen dan HCl untuk memecah struktur tersier

protein pakan (Yuwanta,2004). Kualitas protein pakan berpengaruh terhadap

kecernaan protein pada ternakayam, protein mengalami perombakan yang

dilakukan oleh enzim-enzim hidrolitik. Proteolisis dimulai oleh pepsin di usus

halus, selanjutnya dirombak oleh bantuan enzim tripsin, kemotripsin dan elastase.

Absorbsi zat makanan juga dipengaruhi oleh mikroba patogen di dalamusus

karena bakteri patogen dapat menimbulkan penebalan dinding usus. Absorbsizat

makanan dipengaruhi tebal dan tipisnya mukosausus (Wahju, 2004). Protein

merupakan nutrisi utama yang mengandung nitrogen dan merupakan unsur utama

dari jaringan dan organ tubuh hewan dan senyawa nitrogen lainnya seperti asam

nukleat, enzim, hormon, vitamin, dan lain-lain. Protein dibutuhkan sebagai

sumber energi utama karena protein ini terus-menerus diperlukan dalam pakan
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untuk pertumbuhan, produksi ternak, dan perbaikan jaringan yang rusak

(Zulfanita et al., 2011).

2.9. Retensi Nitrogen

Kualitas pakan tertentu dapat ditentukan dengan analisis kimia, tetapi nilai

sebenarnya dari pakanternak ditunjukkan dengan bagian yang hilang setelah

pencernaan, penyerapan, dan metabolismenya. Nitrogen yang diretensi merupakan

bagian nitrogen dari pakan yang tidak diekskresikan dalam feses danurin.

Nitrogen yang dimaksud adalah nitrogen yang berasal dari protein ransum

sehingga retensi nitrogen dapat digunakan untuk menilai protein ransum.

Perhitungan melalui keseimbangan nitrogen yang masuk dan nitrogen yang keluar

dapat menentukan besarnya nitrogen yang diretensi. Retensi nitrogen yang

terkendali menghasilkan suatu pengukuran kuantitatif terhadap metabolisme

protein dan menunjukkan apakah hewan dalam keadaan bertambah atau berkurang

kadar protein di dalam tubuhnya. Nitrogen yang diretensi dapat dihitung dari

selisih antara nitrogen yang dikonsumsi dengan nitrogen yang keluar bersama

feses dan urin (Tillman et al., 2005). Perhitungan nilai retensi protein dilakukan

untuk mengetahui nilai kecernaan proteinsuatu bahan makanan. Perhitungan

retensi protein dapat diduga dari retensinitrogen suatu bahan pakan (Wahju,

2004).

Penentuan neraca nitrogen dapat dihitung berdasarkan retensi nitrogen.

Retensi nitrogen adalah selisih antara nilai konsumsi nitrogen dengan nilai

nitrogen yang diekskresikan setelah dikoreksi dengan nilai ekskresi nitrogen

endogenous (Sibbald dan Wolynetz, 1985). Nitrogen endogenous adalah nitrogen
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dalam ekskreta yang berasal dari selain bahan pakan, yaitu peluruhan sel mukosa

usus, empedu, dan saluran pencernaan (Sibbald, 1989). Retensi nitrogen pada

ayam broiler rata-rata antara 3,38-3,65 g/ hari (Ziaei et al., 2007). Retensi nitrogen

rata-rata ayam broiler berkisar antara 5,3-5,9 g/ hari (Santoso, 2008). Retensi

nitrogen untuk setiap jenis ternak, umur, dan faktor genetik adalah berbeda.

Nitrogen yang banyak diretensi dalam tubuh ternak akan mengakibatkan ekskreta

mengandung sedikit nitrogen dan energi dibandingkan dengan ternak yang tidak

meretensi nitrogen (NRC, 1994).Ayam yang terkena cekaman panas, nilai retensi

nitrogen akan turun (Lopez dan Leeson, 2005). Faktor yang mempengaruhi retensi

nitrogen diantaranya adalah jumlah konsumsi pakan, konsumsi protein

(Pishnamazi et al., 2005). Retensi nitrogen juga dipengaruhi oleh kandungan dan

kualitas protein dalam pakan (Winedar, 2006).


