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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Ayam Broiler dan Produktivitasnya 

Broiler merupakan ayam ras yang dikembangkan genetiknya secara khusus 

untuk mempercepat pertumbuhan daging dengan konversi pakan yang efisien 

(Zhuidof et al., 2014). Pemeliharaan ayam broiler dimulai dari umur sehari atau 

day old chick (DOC) sampai berumur 5 - 6 minggu yang terbagi atas dua fase, 

yaitu starter (umur 1 - 2 minggu) dan fase finisher (umur lebih dari 2 minggu) 

(Lambio, 2012). Indikator keberhasilan dalam pemeliharaan ayam broiler 

ditunjukkan oleh bobot badan akhir dan pertambahan bobot badan yang tinggi, 

serta kemampuan konversi pakan menjadi daging (feed convertion ratio) yang 

rendah (Daskiran et al., 2004). Bobot badan akhir saat layak potong pada umur 35 

- 42 hari dapat mencapai 1,5 - 2,5 kg/ekor (Chowdhury et al., 2009). Feed 

convertion ratio (FCR) lebih banyak dipengaruhi faktor eksogenous seperti 

penambahan aditif pada pakan yaitu asam askorbat sebagai acidfier, sehingga 

mampu menurunkan FCR dari 2,3 menjadi 1,84 pada ayam broiler (Kassim dan 

Norzhiha, 1995).  

Pertambahan bobot badan (PBB) merupakan indikator yang dapat 

mencerminkan deposisi nutrien dalam membentuk jaringan tubuh, semakin tinggi 

selisis bobot badan akhir dan awal pemeliharaan menunjukkan PBB yang baik 

(Flanders dan Gillespie, 2015). Pertambahan bobot badan dipengaruhi oleh 

banyaknya deposisi protein menjadi daging, serta nutrien lainnya yang 
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dimanfaatkan untuk pembentukan jaringan (Suthama, 2010). Standar performans 

ayam broiler ditampilkan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Standar Performans Ayam Broiler CP 707 

Umur 
Bobot 

Badan 

Pertambahan 

Bobot Badan 

Konsumsi Pakan 

Per Hari  Komulatif FCR 

minggu --------(g/ekor)------- ----------(g/ekor)----------  

1 175,00 19,10 - 150,00 0,857 

2 486,00 44,40 69,90 512,00 1,052 

3 932,00 63,70 80,98 1.167,00 1,252 

4 1.467,00 76,40 96,06 2.105,00 1,435 

5 2.049,00 83,10 113,96 3.283,00 1,602 

6 2.643,00 83,60 133,43 4.604,00 1,748 
Sumber : Charoen Pokphand Indonesia (2006) 

 

2.2. Ransum Ayam Broiler 

 

Ransum merupakan salah satu faktor penting dalam pemeliharaan ayam 

broiler, pertumbuhan ayam broiler mampu dimaksimalkan dengan terpenuhinya 

kebutuhan nutrisi dalam ransum (Havenstein et  al., 2003). Kebutuhan nutrien 

dibedakan berdasarkan umur yaitu fase starter dan grower-finisher, dengan umur 

potong  4 - 5 minggu (Zuidhof et al., 2014). Kebutuhan energi metabolis (EM) 

berkisar antara 2.850 - 3.200 kkal/kg dan protein kasar (PK) 21 - 23% pada fase 

starter. Kebutuhan protein fase grower-finisher menurun antara 18 - 20%, 

sedangkan kebutuhan energi meningkat antara 2.900 - 3.200 kkal/kg (Lesson dan 

Summer, 2005). Penyusunan ransum ayam broiler terdiri dari beberapa bahan 

penyusun ransum, antara lain sumber protein, energi, mineral, vitamin, dan zat 

aditif (Lambio, 2012). Keseimbangan protein dan energi merupakan faktor yang 

perlu diperhatikan dalam penyusunan ransum. Ayam fase starter memerlukan 
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protein cukup tinggi, sehingga perlu diimbangi dengan bahan ransum yang 

memiliki energi metabolis tidak terlalu tinggi, agar konsumsi ransum meningkat 

(Lesson dan Summer, 2005). Standar kebutuhan nutrisi ayam broiler per fase 

pemeliharaan dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Kebutuhan Nutrien Ayam Broiler 

Sumber : 1. Lesson dan Summer (2005) 

  2. National Research Council (1994) 

Sumber protein dapat berasal dari hewan atau tumbuhan yang memiliki nilai 

protein kasar di atas 20%. Pemberian protein hewani, seperti tepung ikan, poultry 

meat meal (PMM), meat bone meal (MBM) lebih banyak mengandung asam 

amino esensial, namun tetap harus diimbangi oleh protein nabati seperti kacang-

Kandungan Nutrien 
Fase Pemeliharaan 

Starter Grower-Finisher 
1)  Kebutuhan Nutrien (%):   

Energi Metabolis (kkal/kg) 2.850-3.200 2.900-3.200 

Protein Kasar 21-23 19-20 

Lemak Kasar maks. 7,4 maks. 8,0 

Kalsium (Ca) 0,95-1,00 0,90-1,20 

Fosfor (P) 0,45 0,35-0,41 

Methionine 0,45 – 0,50 0,38-0,40 

Lisin 1,10-1,20 1,08-1,10 

Treonin 0,68-0,72 0,60-0,62 

Triptopan 0,21-0,22 0,19-0,20 

Arginin  1,30-1,40 1,15-1,25 

Valin 0,78-0,85 0,64-0,66 

Leusin 1,20-1,40 0,90-1,10 

Isoleusin 0,68-0,75 0,60-0,65 

Histidin 0,37-0,40 0,28-0,32 

Venilalanin 0,70-0,75 0,65-0,68 
2)

 KebutuhanVitamin :   

Vitamin A (ICU) 1.500 1.500 

Vitamin D (ICU) 200 200 

Vitamin E (ICU) 10 - 

Vitamin K (mg) 0,53 - 

Vitamin B12 (mg) 0,009 - 

Riboflavin (mg) 3,6 1,8 
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kacangan, bungkil, maupun corn gluten meal (CGM) karena memiliki kecernaan, 

palatabilitas dan vitamin untuk melengkapi kebutuhan nutrien (Lesson dan 

Summer, 2005). Kebutuhan energi ayam broiler dapat diperoleh dari bahan pakan 

yang mengandung EM lebih dari 2.250 kkal/kg dan protein kasar kurang dari 20% 

(Cole dan Haresign, 2013). Kebutuhan energi juga dapat diperoleh dari bahan 

penyusun ransum yang mengandung lemak kasar, namun harus diperhatikan batas 

maksimal pemberian agar tidak terlalu banyak timbunan lemak abdominal serta 

menurunkan konsumsi pakan. Ransum ayam broiler juga membutuhkan 

kandungan serat kasar walaupun dalam jumlah sedikit untuk memberi efek bulky 

yang dapat memperlancar pengeluaran ekskreta, namun serat tidak dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber energi (Xu et al., 2003).  

Aktivitas metabolisme dalam pertumbuhan ayam broiler juga memerlukan 

nutrien lain dalam jumlah kecil, seperti mineral, vitamin. Mineral dapat dibedakan 

dalam dua jenis menurut kebutuhannya, yaitu makromineral dan mikromineral. 

Makromineral seperti Ca, P, K, Na dan Mg dibutuhkan lebih banyak daripada 

mikromineral, seperti Fe, Mn, Cu, dan Se (Angel, 2007). Mineral organik telah 

coba disubtitusikan untuk mengganti mineral anorganik pada broiler, terdapat 

beberapa keunggulan mineral organik yaitu bioavailability yang lebih tinggi, 

jumlah penambahan yang lebih sedikit, dan mengurangi konsentrasi mineral pada 

ekskreta (Nollet et al., 2007).  

Kebutuhan vitamin ayam broiler cukup sedikit, namun perlu dicukupi untuk 

membantu metabolisme tubuh. Vitamin A, D dan E dihitung dengan sistem 

international chicks units (ICU) sedangkan vitamin B12 dan K dihitung dengan 
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miligram per kilogram (mg/kg) ransum (National Research Council, 1994). 

Penambahan zat aditif selain vitamin, seperti acidifier, prebiotik, dan probiotik, 

dapat membantu penyerapan nutrisi ransum lain (Cole dan Haresign, 2013).  

 

2.3. Asam Sitrat sebagai Acidifier 

 

Aditif pada ransum ditambahkan dengan tujuan untuk meningkatkan 

produktivitas dan kualitas hasil produksi ternak (Lesson dan Summer, 2005). 

Aditif yang mudah didapatkan dan mulai dikembangkan penggunaannya adalah 

acidifier. Penggunaan acidifier dapat diberikan, baik dalam ransum maupun air 

minum. Penambahan asam sitrat  mampu menurunkan suasana asam dalam 

saluran pencernaan karena pH asam sitrat yaitu 3 - 4 (Gauthier, 2002). Suasana 

asam pada saluran pencernaan dapat meningkatkan populasi bakteri 

menguntungkan, seperti Lactobacillus sp., dan bertambah tinggi vili usus untuk 

memaksimalkan penyerapan nutrisi (Jamilah et al., 2013).  

Asam sitrat merupakan asam organik yang cukup baik, dilihat dari nilai 

pKa-nya. Nilai pKa berhubungan dengan panjang rantai dan hidroksilasi, bentuk 

kimia, berat molekul, serta nilai mikroorganisme inhibitor atau minimum inhibitor 

concentration (MIC), sehingga nilai pKa menunjukkan ukuran kuantitatif 

banyaknya asam yang dapat terurai dalam larutan (Gauthier, 2002). Nilai derajat 

kelarutan asam (pKa) pada asam sitrat cukup stabil dan mampu menjaga nilai pH 

tetap konstan (3 - 5) (Huyghebaert, 2005), seperti digambarkan pada Ilustrasi 1. 

Pemberian acidifier dalam ransum mampu memperbaiki mikroflora pada 

saluran pencernaan, terutama bakteri asam laktat (BAL). Suasana asam usus halus 
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sangat mempengaruhi pertumbuhan BAL, karena termasuk bakteri yang toleran 

pada pH rendah. Bakteri asam laktat dapat tumbuh di lingkungan yang memiliki 

rentang pH 2 - 6,5 (Hardiningsih et al., 2006). Bakteri asam laktat secara alami 

telah ada pada saluran pencernaan ayam. Suasana asam yang tercipta di usus halus 

karena adanya penambahan acidifier, dapat menguntungkan bagi perkembangan 

bakteri non patogen termasuk BAL (Natsir et al., 2017). Asam sitrat dan asam 

organik bersifat lipofilik dan dapat berdifusi ke dalam membran sel bakteri 

patogen, sehingga membuat disosiasi terhadap pH sitoplasma, penurunan pH 

dalam sel mengakibatkan terganggunya proses enzimatik dan sistem transpor 

nutrien (Dibner dan Buttin, 2002).  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 1. Keasaman Saluran Pencernaan dan Titik Kelarutan Asam 

                           Organik (Gauthier, 2002) 

2.4. Mikropartikel Tepung Cangkang Telur sebagai Sumber Ca Organik 

 

 Kebutuhan mineral terutama kalsium didapatkan dari pengolahan batu 

kapur maupun bahan tambang lainnya, penggunaan mineral anorganik memiliki 
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kekurangan dalam hal bioavailability (Nollet et al., 2007). Sumber mineral 

organik yang didapatkan dari limbah peternakan menjadi salah satu alternatif, 

contohnya diperoleh dari cangkang telur. Kandungan nutrisi dalam tepung 

cangkang telur 95% merupakan mineral, yang mana kalsium merupakan 

komposisi terbesar yaitu 98% (2,21 g). Komponen mineral lainnya yaitu 

magnesium (0,02 g), fosfor (0,02 g), dan trace mineral seperti sulfur dan zat besi  

(Yamamoto et al., 1997). Kalsium merupakan mineral penting dalam 

pembentukan tulang bersama dengan fosfor, pertumbuhan tulang yang baik dapat 

menyokong pertumbuhan otot, sehingga produksi daging dapat maksimal 

(Proszkowiec-Weglarz dan Angel, 2013). Absorbsi kalsium di usus halus 

dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya faktor umur, kebutuhan kalsium pada 

fase starter-grower mencapai 0,8 - 0,9% (Driver et al., 2005). 

Kalsium organik dari tepung cangkang telur telah diteliti sebelumnya, 

hampir 93% berikatan dalam bentuk kalsium karbonat (CaCO3) (Yamamoto et al., 

1997). Perbedaan ikatan kalsium kabonat pada tepung cangkang telur dan batu 

kapur (limestone) yaitu proses ikatan senyawa pada tepung cangkang telur 

terbentuk secara alami tanpa pengaruh tekanan dan temperatur seperti pada 

limestone. Kalsium karbonat pada tepung cangkang telur terdeposisi bersamaan 

dengan susunan organik senyawa pada membran kulit telur (Mine, 2008).  

Teknologi mikropartikel digunakan sebagai upaya dalam memperkecil 

ukuran suatu bahan dengan menyaringnya sampai ukuran antara 0,1 - 100 µm. 

Keuntungan dari penggunaan Ca organik dari tepung cangkang telur dalam 

ukuran mikropartikel telah diamati secara in vitro oleh Roth et al. (2017) yaitu 
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dapat membantu penyerapan di dinding mukosa serta pengangkutan protein yang 

lebih maksimal untuk dideposisi. Ukuran partikel berpengaruh dalam peningkatan 

produktivitas, terutama konversi ransum. Ukuran partikel Ca untuk ransum yang 

dicampur antara ukuran halus dan kasar (50:50) menunjukkan peningkatan pada 

konversi ransum (Guinotte et al., 1991). Partikel kalsium yang besar dapat lebih 

lama tertahan di dalam saluran pencernaan, terutama ventrikulus, untuk 

membantu dalam penghalusan ransum secara mekanik. Pembuatan mikropartikel 

kalsium dapat membantu absorbsi, serta penghantaran protein melalui partikel 

kalsium tersebut (Roth et al., 2018). Pemberian Ca mikropartikel dalam bentuk 

crumble, maupun pelet dapat memaksimalkan kerja ventrikulus dalam 

berkontraksi, sehingga enzim dan bahan pakan dapat tercampur lebih homogen 

(Svihus, 2014). 

 

2.5. Bakteri pada Usus Ayam Broiler dan Pengaruhnya 

Bakteri dalam usus halus dapat dibedakan berdasarkan manfaatnya menjadi 

bakteri menguntungkan dan bakteri patogen. Bakteri asam laktat (BAL) 

merupakan salah satu contoh bakteri gram positif yang menguntungkan. 

Karakteristik BAL yaitu berbentuk bulat atau batang, tidak berspora serta 

mempunyai kemampuan untuk membentuk asam laktat sebagai hasil utama dari 

metabolisme karbohidrat (Chowdhury et al., 2009). Jumlah BAL dalam usus 

halus mencapai 10
8
 sampai 10

9
 CFU/g, yang mana mampu meningkatkan 

kesehatan saluran pencernaan (Ranjitkar et al., 2016). Hasil asam laktat dari 

proses fermentasi, menurunkan tingkat keasaman dalam usus, sehingga dapat 
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meningkatkan absorbsi kalsium (Suttle, 2010). Bakteri asam laktat termasuk 

dalam bakteri yang toleran terhadap penurunan pH, sehingga tidak menganggu 

metabolisme sel bakteri tersebut. Asam sitrat terpecah menjadi bentuk RCOO
-
 dan 

OH
+
 dalam sel BAL dan dikeluarkan kembali melalui rute yang sama, sehingga 

tercipta keseimbangan yang membuat bakteri tersebut mampu bertahan (Gauthier, 

2002). Proses BAL mampu menjaga keseimbangan pH dalam suasana asam dapat 

dilihat pada Ilustrasi 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 2. Proses Keseimbangan pH Internal Sel pada Bakteri 

               Toleran Asam (Gauthier, 2002) 

 

 

Bakteri Escherichia coli adalah satu dari beberapa jenis bakteri patogen 

yang ada dalam saluran pencernaan, khususnya usus halus ayam broiler. 

Perkembangan bakteri E. coli didukung oleh beberapa faktor, meliputi 

ketersediaan nutrien untuk metabolisme sel, keasaman usus halus, antibodi, 

toksin, serta adanya bakteria lainnya (Gauthier, 2002). Escherichia coli termasuk 

dalam golongan bakteri gram negatif yang tidak toleran terhadap tingkat 

keasaman yang rendah (pH 3 - 6). Peningkatan bakteri menguntungkan seperti 

Lactobacillus sp., mampu menghasilkan senyawa asam laktat dari proses 
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fermentasi dan bakteriorisin yang bersifat antimikroba (Dibner dan Buttin, 2002). 

Bakteriorisin mampu menurunkan proton motive force (PMF) yang merupakan 

gradien elektrokimia diatas membran sitoplasma. Proton motive force (PMF) 

memandu sintesis ATP dan akumulasi ion serta metabolit lainya. Aktivitas 

bakteriorisin mengakibatkan PMF tidak stabil, sehingga menurunkan transpor 

ATP dan pembentukan energi terhenti (Madigan et al., 2011). Membran sel yang 

mudah ditembus mengakibatkan bakteri patogen mencoba menetralisir perubahan 

pH yang membutuhkan energi (H
+
ATPase pump) (Ilustrasi 3), asam organik yang 

masuk dalam sitoplasma juga melepaskan anion (A
-
), sehingga menyebabkan 

ketidakseimbangan anion dan menimbulkan masalah osmotik (Gauthier, 2002). 

Penurunan bakteri patogen berdampak pada kesehatan usus halus, yang dilihat 

pada peningkatan morfologi pada usus halus terutama tinggi villi (Jamilah et al., 

2014).  Kesehatan usus halus akibat pemberian asam sitrat mampu meningkatkan 

penyerapan nutrien, karena bidang penyerapan lebih luas dan tidak ada infeksi E. 

coli (Nourmohammadi dan Afzali, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 3. Proses Asam Organik Mempengaruhi Keseimbangan pH pada 

               Bakteri Patogen (Gauthier, 2002) 
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Efektivitas kecernaan nutrien dapat diukur dari laju digesta ransum 

perlakuan yang diberikan. Laju digesta merupakan waktu digesta yang diperlukan 

untuk melalui saluran pencernaan dan dikeluarkan sebagai ekskreta, laju digesta 

pada unggas relatif lebih cepat karena saluran pencernaan yang lebih pendek 

(Flanders dan Gilespie, 2015). Lama laju digesta pada ternak unggas kurang lebih 

selama 4 jam, laju digesta dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jenis 

ternak, umur ternak, temperatur lingkungan, dan komposisi bahan penyusun 

ransum (Agustina, 2006). Komposisi ransum terutama kandungan serat kasar 

berpengaruh terhadap laju digesta (Amerah et al., 2007). Semakin tinggi 

kandungan serat kasar akan mempercepat laju digesta, semakin cepat laju digesta 

maka semakin singkat proses pencernaan dalam saluran pencernaan. Laju digesta 

terlalu singkat mengakibatkan kurangnya waktu tersedia bagi enzim pencernaan 

untuk mendegradasi nutrisi secara menyeluruh, sehingga menyebabkan kecernaan 

protein menurun (Tillman et al., 1998).  

 

2.6. Pertumbuhan Ayam Broiler 

 

 

Perubahan kondisi baik fisik maupun fisiologis ternak mulai setelah menetas 

sampai dewasa merupakan suatu ciri pertumbuhan. Pertumbuhan ayam broiler 

dipengaruhi oleh tiga faktor penting dalam ilmu peternakan yaitu bibit, 

manajemen dan ransum. Ransum merupakan faktor penting dalam mendukung 

pemeliharaan ayam broiler, karena kontribusinya mencapai 70% dari total biaya 

pemeliharaan. Penggunaan ransum yang efisien dapat memaksimalkan 

pertumbuhan ayam broiler, dengan biaya yang seefektif mungkin (Hartadi et al., 
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2005). Ransum step down protein (18%) dapat ditingkatkan dengan pemberian 

feed additive seperti asam sitrat (acidifier) yang membuat suasana asam dalam 

saluran usus sehingga pertumbuhan bakteri menguntungkan (BAL) bertambah dan 

menghambat pertumbuhan bakteri patogen seperti E. coli (Imam, 2015). 

Berkurangnya bakteri patogen dapat meningkatkan kesehatan usus halus, yaitu 

dengan perbaikan mukosa usus halus dan bertambahnya tinggi vili usus halus 

(Jamilah et al., 2014).  

Kesehatan usus halus dan peningkatan BAL, mampu meningkatkan 

kecernaan nutrien ransum, seperti protein dan mineral (Ca). Penyerapan protein 

dalam suasana asam lebih baik, karena asam dapat menjadi aktivator enzim 

pepsinogen menjadi pepsin (El-Hakim et al., 2009). Penyerapan Ca, juga lebih 

efektif terjadi dalam suasana asam (Suttle, 2010). Kecernaan nutrien ransum yang 

tinggi, mampu meningkatkan asupan protein untuk metabolisme, serta 

pertumbuhan jaringan tulang, organ dan otot (daging) (Boling-Frankenbach et al., 

2001). Pertambahan bobot badan merupakan akumulasi deposisi dari penyerapan 

nutrien, terutama protein (Imam, 2015). Massa protein daging merupakan 

indikator keberhasilan pertumbuhan ayam broiler, yang dipengaruhi oleh 

perbedaan banyaknya protein yang disintesis dan didegradasi (Suthama, 2010). 

  


