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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Ayam Broiler 

Ayam broiler adalah jenis ayam yang telah lama mengalami upaya 

pemuliaan, sehingga merupakan ayam pedaging yang unggul, mempunyai 

pertumbuhan, bentuk, ukuran dan warna yang seragam, yang dipelihara dengan 

tujuan memproduksi daging dengan kualitas yang baik yaitu karkas yang baik 

dengan lemak yang rendah (Amrullah, 2004). Ayam broiler adalah ayam 

penghasil daging yang dapat tumbuh dari umur satu hari (DOC) dengan bobot 45 

g sampai bobot badan mencapai 2200 g pada umur 42-45 hari saat ayam siap 

untuk diporong dan konversi pakan 1,9-2,25 (Appleby et al., 1992; Yuwanta, 

2004). Ciri-ciri ayam broiler antara lain berkaki pendek dan tegap, dada lebar, 

gerakannya lamban, badannya besar dengan daging yang berserat lunak, 

mempunyai pertumbuhan yang cepat (Pramu et al., 1981). Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan tersebut adalah jenis kelamin, umur, bangsa, kualitas 

dan kuantitas pakan yang diberikan (Wahju, 1997). 

Persyaratan mutu bibit ayam broiler atau DOC yang baik yaitu berat DOC 

per ekor minimal 37 g dengan kondisi fisik sehat dan tidak terdapat kelainan, kaki 

normal, dapat berdiri tegak, paruh normal, tampak segar dan aktif, warna bulu 

seragam dan kering, sekitar pusar dan dubur kering (SNI, 2013). Bibit unggul 

adalah bibit yang mempunyai tingkat pertumbuhan dan kesuburan, tetapi 

mempunyai resisten (daya tahan) yang tinggi terhadap penyakit (Hartono,1997). 
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Beberapa ciri ayam (DOC) broiler yang berkualtias baik menurut (Fadilah 2004) 

adalah bebas penyakit terutama pullorum, omphalitis dan jamur berasal dari induk 

yang matang umur dan dari pembibit yang berpengalaman, DOC terlihat aktif, 

mata cerah dan lincah, warna bulu tidak kusam, bobot badan sesuai dengan 

standar strain dan biasanya di atas 37 gram. Bobot badan bibit ayam unggul rata 

rata sekitar 40 gram/ekor pada umur DOC (Hartono, 1997). Kurniawan (2004) 

dengan mengetahui DOC yang berkualtias diharapkan performa dan produksi 

yang optimal nantinya yang dihasilkan. Ciri-cirinya antara lain tidak ada cacat 

fisik atau abnormalitas fisik yang nantinya mengakibatkan pertumbuhan tidak 

berjalan dengan baik. 

 

2.2. Ransum 

Ransum adalah susunan dua atau lebih bahan pakan yang diberikan pada 

ternak selama 24 jam untuk memenuhi kebuthan zat-zat makanan yang 

dibutuhkan bagi pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi (Lubis,1992: 

Suprijatna et al., 2005). Dalam Ransum kadang kadar zat makanan tertentu 

sanggat tinggi tetapi zat makanan lainnya rendah, sehingga dalam penyusunan 

pakan sebaiknya menggunakan campuran dari beberapa pakan (Suprijatna et al., 

2005). Pakan merupakan faktor utama yang mempengaruhi produktivitas ayam 

broiler. Pakan harus disusun sedemikian rupa agar dapat mencukupi kebutuhan 

ayam dengan biaya yang murah (Fadilah, 2013). Sebagian besar pakan yang 

dikonsumsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan energi pemeliharaan fungsi tubuh 

dan mengatur reaksi-reaksi sintesis di dalam tubuh. Energi tersebut digunakan 
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unggas untuk hidup pokok, pertumbuhan, jaringan tubuh, aktivitas kerja dan 

produksi (pembentukan daging) yang disimpan dalam karbohidrat, lemak dan 

protein bahan makanan (Winter and Funk, 1960). 

 

2.2.1. Protein 

Protein adalah persenyawaan organik kompleks yang mengandung unsur–

unsur karbon, hidrogen, nitrogen, fosfor dan sulfur (Suprijatna et al., 2005). 

Protein merupakan komponen utama pembentukan sel hewan, oleh karena itu 

protein yang terdapat dalam makanan berfungsi sebagai zat utama dalam 

pembentukan dan pertumbuhan tubuh (Poedjiadi, 1994). Protein merupakan salah 

satu unsur yang penting bagi pertumbuhan anak broiler. Kebutuhan protein masa 

awal untuk anak ayam broiler di daerah tropis sebesar 23%, sedangkan untuk 

masa akhir sebesar 20-21% (Rasyaf, 1995). Sumber protein berasal dari produk 

tumbuh-tumbuhan (nabati) dan dari hewan (hewani). Sumber protein nabati 

misalnya tepung bungkil kelapa dan tepung bunggkil kedelai (Wahju,1997). 

Meskipun kandungan proteinnya cukup tinggi, namun kandungan asam amino 

essesnsialnya rendah, sehingga dalam penggunaannya harus diimbangi dengan 

sumber protein hewani. 

 

2.2.2. Energi 

Energi adalah sumber tenaga untuk aktivitas dan proses produksi dalam 

tubuh ternak (Anggorodi, 1985). Ayam tidak mampu mencerna selulosa, 

hemiselulosa atau lignin, oleh karena itu kebutuhan energi harus dipenuhi dari 
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polisakarida yang dapat dicerna (pati), disakarida (sukrosa dan maltosa), 

monosakarida (glukosa, galaktosa fruktosa) lemak dan protein (Wahju,1997). 

Bahan pakan sumber energi mengandung karbohidrat (pati) yang relatif tinggi 

dibandingkan zat-zat makanan lainnya.  Sumber energi yang umum digunakan 

adalah jagung kuning, shorgum dan dedak padi (Suprijatna et al., 2005). Jagung 

kuning merupakan bahan utama pakan ayam dan penggunaannya mencapai 15-

70% dari total bahan pakan. Jagung kuning lebih baik dibanding jagung putih 

karena mengandung protein dan energi tinggi (Prihatman, 2000). 

 

2.2.3. Lemak  

Lemak merupakan salah satu kandungan nutrisi yang harus ada dalam 

pakan. Lemak berperan untuk mempertinggi energi ransum dan mempertinggi 

palatabilitas serta konsumsi ransum (Anggorodi, 1985). Lemak bukan merupakan 

sumber energi utama, tetapi dapat dipakai sebagai energi baik bagi manusia 

ataupun hewan (Darmasih, 1997). Kandungan lemak kasar dalam ayam pedaging 

maksimal adalah 8% (Badan Standar Nasional, 2006). 

 

2.2.4. Serat Kasar 

Serat kasar merupakan salah satu zat makanan penting dalam ransum 

unggas, karena berfungsi merangsang gerakan peristaltik saluran pencernaan 

sehingga proses pencernaan zat-zat makanan berjalan dengan baik        

(Nurdiyanto et al., 2015). Ternak unggas memiliki keterbatasan dalam 

pemanfaatan serat kasar, sehingga hanya diperlukan dalam jumlah sedikit. Fungsi 
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serat kasar pada unggas antara lain memelihara fungsi normal dari saluran 

pencernaan, memperbaiki penyerapan nutrisi dan mencegah kanibalisme.  Kadar 

serat kasar yang direkomendasikan bagi broiler maksimal 5% dalam ransum 

(Sutrisna, 2011). Jenis serat dan sumber serat pada ransum unggas akan 

berdampak pada performa dan perubahan morfologi organ dalam terutama saluran 

pencernaan (Iyayi et al., 2005). Kekurangan serat kasar dalam ransum unggas 

dapat menyebabkan ganggungan pencernaan, tetapi sebaliknya jumlah serat kasar 

berlebihan dapat menurunkan kecernaan (Has et al., 2014) 

 

2.2.5. Ca dan P 

Ransum ternak unggas perlu mengandung mineral dalam jumlah yang 

cukup terutama kalsium dan fosfor, karena 70%-80% mineral tubuh terdiri dari 

kalsium dan fosfor (Wahju, 1997). Kalsium dan fosfor berfungsi didalam 

pembentukan tulang, komponen asam nukleat, keseimbangan asam-basa, 

koordinasi otot, metablosime jaringan syaraf, terlibat dalam metabolisme 

karbohidrat, lemak dan protein (Rizal, 2006). Dijelaskan lebih lanjut bahwa 

kebutuhan anak ayam (starter) akan kalsium (Ca) adalah 1% dan ayam sedang 

tumbuh adalah 0,6% sedangkan kebutuhan ayam akan fosfor (P) bervariasi dari 

0,2-0,45 % Ca dan P berfungsi untuk pertumbuhan tulang dan pembentukan 

kerabang. Standar penggunaan Ca dalam ransum broiler adalah 0,80–1,00 % 

(NRC, 1994). Ca dimanfaatkan dalam pembentukan tulang yang baik pada fase 

starter (Driver et al., 2005).  
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2.2.6. Asam Amino 

Asam amino esensial merupakan asam amino yang harus disediakan dalam 

pakan karena lemak tidak mampu mensintesanya, sedangkan asam amino non 

esensial merupakan asam amino yang dapat disitesa dalam tubuh sehingga tidak 

harus tersedia dalam pakan  (Abun, 2006). Kandungan asam amino dalam ransum 

yang dikonsumsi harus sesusai kebutuhan tergantung pada genetik, jenis kelamin 

umur, aktivitas dan kondisi lingkungan (Wieke dan Liebert, 2013). 

 

2.3. Antibiotik 

Antibiotik didefiniskan sebagai zat yang dihasilkan oleh suatu 

mikroorganisme terutama fungi, yang dapat menghambat pertumbuhan atau 

mematikan mikroorganisme jenis lain (Setiabudy et al., 1995). Antibiotik sebagai 

feed additive memberikan pengaruh sebagai pencegah pertumbuhan 

mikroorganisme patogen, memperbaiki konsumsi pakan serta efektivitas 

penggunaan zat-zat pakan (Wahju, 1997).  

Mekanisme kerja antibiotik terhadap mikroorganisme dapat bersifat 

bakteoristatik (menghambat pertumbuhan mikrooganisme) dan bakteriosid 

(membunuh mikrooganisme) (Foye, 1996). Fungsi AGPs selain dapat memacu 

pertumbuhan pada ternak yaitu dapat meningkatkan kecernaan pada ayam broiler 

dengan memaksimalkan absorbsi nutrien dalam saluran cerna, menurunkan toksin 

dari bakteri saluran pencernaan dan menurukan terjadinya infeksi pada saluran 

pencernaan (Julendra et al., 2010) Antibiotik akan bekerja membunuh patogen di 
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dalam saluran pencernaan sehingga mampu meningkatkan ketersediaan zat gizi 

dan memacu pertumbuan ternak itu sendiri (Bintang et al., 2008).   

Penggunaan antibiotik dalam waktu yang lama dan tidak sesuai aturan dapat 

menyebabkan kemungkinan munculnya residu yang akan menjadi racun bagi 

konsumen serta dapat menyebabkan mikroorganisme dalam tubuh ternak maupun 

manusia (Daud et al., 2007). Besarnya pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh 

antibiotik, maka perlunya dicarikan pengganti bahan lain yang lebih aman, 

sehingga konsumen mendapatkan produk-produk ayam yang sehat untuk 

dikonsumsi, salah satu bahan lain alternatif penggunaan antibiotik tersebut adalah 

probiotik 

 

2.4. Probiotik 

Probiotik merupakan imbuhan pakan (feed additif) yang berasal dari 

mikroba hidup yang dapat menciptakan keseimbangan mikroba menguntungkan 

dalam saluran pencernaan ternak (Kompiang, 2009). Probiotik merupakan salah 

satu feed additif yang dapat digunakan untuk mencapai produktivitas yang 

optimal dan efisien (Astuti et al., 2015). Probiotik merupakan organisme hidup 

yang mampu memberikan efek yang menguntungkan apabila dikonsumsi dengan 

jumlah yang cukup, dengan memperbaiki keseimbangan mikroflora intestinal 

pada saat masuk dalam saluran pencernaan (Shitandi et al., 2007). 

Penggunaan probiotik sebagai bahan pakan tambahan untuk meningkatkan 

pertambahan bobot badan, konversi pakan dan kesehatan ternak merupakan 

merupakan alternatif yang aman karena aktifitasnya dalam mendukung 
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perkembangan mikroba yang menguntungkan dan menekan pertumbuhan bakteri 

patogen dalam saluran pencernaan (Walijah, 1999). Probiotik akan mempengaruhi 

fungsi fisiologis usus secara langsung maupun tidak langsung dengan cara 

memodulasi mikroflora usus dan system imun mukosa terutama mukosa saluran 

cerna (Astuti et al., 2015). 

 

2.4.1. Basillus Subtilis (BS) 

Bacillus subtilis adalah bakteri gram positif yang berguna untuk membunuh 

bakteri patogen (Davidson dan Branen, 1993). Bacillus subtilis merupakan bakteri 

berspora sehingga dapat disimpan dalam waktu lama dan dapat menghasilkan 

enzim pencernaan seperti protease dan amilase yang dapat membantu proses 

pencernaan. Bakteri ini juga menghasilkan asam-asam lemak rantai pendek yang 

dapat berfungsi sebagai antimikroba (Kompiang, 2009). 

Bacillus subtilis dapat menghasilkan enzim yang berfungsi sebagai 

antimikrobial yang disebut subtilin dan katalase. Disamping itu bacillus subtilis 

juga dapat meningkatkan pertumbuhan dari mikroba probiotik pada saluran 

pencernaan unggas seperti L.reuteri (Hosoi et al., 2000). Bacillus subtilis 

diketahui mempunyai pengaruh baik terhadap kesehatan dalam usus, 

laktobasilusnya lebih tinggi dari yang memperoleh AGP (Jin et al., 1996). 

Bacillus subtilis banyak terdapat pada tanah, sistem pencernaan hewan, dan pada 

daging yang membusuk. Bakteri bacillus subtilis dapat digunakan sebagai 

probiotik untuk pakan ternak, hal ini dikarenakan bakteri ini memiliki beberapa 

keunggulan diantaranya bersifat aerob dan anaerob fakultatif sehingga dapat 
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mengkonsumsi oksigen dan menciptakan lingkungan yang baik untuk spesies 

bakteri anaerob yang menguntungkan (Arifin dan Vembriarto, 2014). 

 

2.5. Acidifier 

Acidifier merupakan asam organik yang berfungsi meningkatkan kecernaan 

dengan cara peningkatan kinerja enzim pencernaan, menurunkan pH dalam usus 

serta menjaga keseimbangan mikroba dalam saluran pencernaan (Sacakli et al., 

2005).  Acidifier adalah feed additive berupa asam organik yang dapat diberikan 

melalui pakan atau air minum. Penambahan asam organik dapat menjaga 

keseimbangan mikrobia dalam saluran pencernaan dengan cara mempertahankan 

pH saluran pencernaan, sehingga penyerapan protein meningkat (Natsir, 2005).  

Efek acidifier dalam usus halus dapat menekan pertumbuhan bakteri 

patogen dan meningkatkan pertumbuhan bakteri nonpatogen terutama bakteri 

asam laktat (BAL) yang mempunyai kontribusi terhadap proses pencernaan. 

Berkurangnya bakteri patogen dan meningkatnya BAL menyebabkan kecernaan 

pakan dan penyerapan nutrien dalam usus lebih baik sehingga menghasilkan 

pertumbuhan lebih baik pula (Natsir, 2010). Acidifier digunakan sebagai bahan 

pakan tambahan unggas bertujuan untuk mempertahankan pH saluran pencernaan 

dan menciptakan kondisi pH yang sesuai untuk pencernaan zat makanan yang 

masuk ke dalam saluran pencernaan serta menekan mikroba patogen dan 

meningkatkan pertumbuhan mikroba yang menguntungkan (Hyden, 2000). 
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2.5.1. Asam Sitrat 

Asam sitrat biasa dipakai sebagai acidifier pada pakan maupun air minum. 

Asam sitrat membantu asam lambung melakukan pencernaan secara kimiawi dan 

menekan bakteri pathogen, sehingga BAL berkembang lebih baik, akhirnya 

saluran pencernaan lebih sehat (Bolling et al., 2001). Asam sitrat mampu 

menurunkan pH tembolok, ventrikulus dan usus, menekan pertumbuhan bakteri 

pathogen, serta mingkatkan bakteri asam laktat (BAL) yang memberikan 

kontribusi terhadap proses pencernaan sehingga pemanfaatan protein menjadi 

lebih baik (Kopecky et al., 2012). Pemberian asam sitar dalam pakan rendah 

protein mampu memperbaiki pertambahan bobot badan dan konversi pakan, serta 

meningkatkan bobot karkas dan komampuan desposisiprotein dalam daging 

(Jamilah et al., 2014). 

 

2.6. Organ Pencernaan Ayam Broiler 

2.6.1. Proventrikulus 

Proventriculus adalah suatu pelebaran dari kerongkongan sebelum 

berhubungan dengan gizzard atau biasa disebut glandula stomach atau true 

stomach. Gastric juice diproduksi. Pepsin, suatu enzim untuk membantu 

pencernaan protein dan hydrocloric acid disekesi oleh glandular cell              

(Suprijatna et al., 2005). Proventrikulus merupakan perbesaran terakhir dari 

kerongkongan dan juga merupakan perut sejati dari ayam. Juga merupakan 

kelenjar, tempat terjadinya pencernaan secara enzimatis, karena dindingnya 
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disekresikan asam klorida, pepsin dan getah lambung yang berguna mencerna 

protein (Nesheim et al., 1979). Sel kelenjar secara otomatis akan mengeluarkan 

cairan kelenjar perut begitu makanan melewatinya dengan cara berkerut secara 

mekanis (Akoso, 1993). Bobot relatif  proventrikulus berkisar 0,43 %-0,50 % 

(Wulandari, 2012). 

 

2.6.2. Gizzard 

Gizzard adalah organ pencernaan yang menghubungkan organ 

proventrikulus dan usus halus. Gizzard disusun atas dua pasang otot kuat yang 

berfungsi dalam proses pencernaan mekanik pakan (Suprijatna et al., 2005). 

Gizzard atau lambung adalah ruangan sederhana yang berfungsi sebagai tempat 

pencernaan dan penyimpanan makanan (Tillman et al., 1989). Fungsi gizzard 

pada unggas hampir sama dengan fungsi gigi pada spesies mamalia, bekerja untuk 

memperkecil ukuran partikel makanan secara mekanik (Pond et al., 1995). 

Didalam gizzard berlangsung mastikasi yaitu secara mekanis makanan dicerna. 

Bahan makanan kasar atau bijian digiling oleh otot kuat berlapis epitel tandus 

sehingga sempurna halusnya (Amrullah, 2004). Bobot relatif gizzard berkisar 

antara 1,37 %-1,56 % (Arista, 2012). 

 

2.6.3. Duodenum 

Duodenum bermula dari ujung distal gizzard bagian ini berbentuk kelokan, 

disebut sebagai duodenal loop. Pankreas menempel pada kelokan ini. Pankreas 

mensekresikan pancreatic juice yang mengandung enzim amilase, lipase dan 
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tripsin (Suprijatna et al., 2005). Usus halus bagian duodenum terletak dari bagian 

ujung saluran dari gizzard yang berbelok (duodenal loop) lalu bermuara dekat 

kantung empedu, selain itu pankreas menempel pada kelokan doudenum. Cairan 

empedu masuk ke usus melalui saluran empedu dan kandungan cairan empedu 

antara lain adalah garam empedu (kalium dan natrium) berfungsi untuk 

pengemulsi lemak, mengaktifkan enzim lipase dan pankreas yang membantu 

menghidrolisi lemak (Tilman et al., 1989). Panjang relatif duodenum berkisar 

antara 1,69 %-2,01 % (Pertiwi et al., 2017). Bobot relatif duodenum berkisar 

antara 0,44 %-0,63 % (Arista, 2012). 

 

2.6.4. Jejenum  

Jejunum adalah bagian saluran pencernaan usus halus lanjutan dari 

duodenum. Jejunum melanjutkan proses pencernaan bahan makanan dari 

duodenum dan fungsi utama dalah penyerapan akhir produk pencernaan        

(Faniti, 2012). Jejenum sebagai bagian dari usus halus yang merupakan tempat 

penyerapan zat makanan yang terbesar didalam tubuh ayam broiler             

(Wijaya, 2010). Probiotik bacillus subtilis mampu mencegah tumbuhnya bakteri 

yang merugikan bagi induknya dan dapat meningkatkan kecernaan dan 

penyerapan nutrien pakan (Widyastuti dan Sowarianawati, 1999). Panjang relaitf  

jejenum 4,30 %-6,42 % (Dewi, 2007). Bobot relatif jejenum 1,12 %-1,38 % 

(Wulandari, 2012). 
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2.6.5.  Ileum 

Ileum adalah saluran pencernaan bagian dari usus halus terakhir yang 

menghubungkan dengan usus besar. Penyerapan masih terjadi di ileum, tetapi 

tidak sebanyak di duodenum dan jejunum (Damron, 2003). Ileum merupakan 

bagian usus halus setelah jejunum, ileum memiliki peranan sebagai pengabsorpsi 

partikel-partikel kecil nutrien (Wijaya, 2010). Panjang relatif ileum berkisar antara 

4,00 %-4,78 % (Arista, 2012). Bobot relatif ileum berkisar antara 89 %-1,96 % 

(Dewi, 2007). 

 

2.6.6.  Sekum 

Di antara usus halus dan usus besar, terdapat dua kantong yang disebut 

sebagai ceca (usus buntu). Keadaan normal ceca, panjang setiap ceca sekitar 6 

inci atau 15 cm. Pada unggas dewasa yang sehat, ceca berisi pakan lembut yang 

keluar masuk, akan tetapi tidak ada bukti mengenai peran serta dalam pencernaan 

(Suprijatna et al., 2005). Fungsi dari sekum pada unggas adalah membantu 

penyerapan air serta mencerna karbohidrat dan protein dengan bantuan bakteri 

yang ada pada sekum (North and Bell, 1990). Kisaran panjang relatif sekum hasil 

penelitian yaitu kisaran antara 0,99 %-1,11 % (Dewi, 2007). Bobot relatif sekum 

berkisar antara 0,34 %-0,40 % (Wulandari, 2012). 

 

2.6.7.  Usus Besar 

Usus besar merupakan lanjutan dari usus halus yang mempunyai ukuran 

lebih pendek, tidak berliku-liku dan dindingnya lebih tebal dibandingkan dinding 
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usus halus. Fungsi usus besar adalah untuk penyerapan air yang berasal dari 

proses pencernaan di usus halus dan menyalurkan sisa makanan dari usus ke 

kloaka (Sudaryani dan Santosa, 1994). Pencernaan yang terjadi di dalam kolon 

adalah sisa-sisa kegiatan pencernaan oleh enzim dari usus halus dan enzim yang 

dihasilkan oleh jasad-jasad renik yang banyak terdapat di usus besar          

(Tillman et al., 1989). Kisaran panjang relatif usus besar adalah kisaran 0,46 %- 

0,69 % (Wijaya, 2010). Bobot relatif usus besar berkisar antara 0,12 %-0,20 % 

(Arista, 2012). 

  


