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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perkembangan dan Pertumbuhan Ayam Broiler

Populasi ayam broiler di Indosesia pada empat tahun terakhir semakin

meningkat. Populasi ayam broiler pada tahun 2013 sebesar 1.344.191.104 pada

tahun 2014 meningkat menjadi 1.443.349.117, pada tahun 2015 sebesar

1.528.329.183 dan tahun 2016 sebesar 1.528.329.183 (Badan Pusat Statistik,

2016). Broiler merupakan strain ayam hasil budidaya teknologi yang memiliki

karakteristik ekonomis dengan ciri khas pertumbuhan cepat sebagai penghasil

daging. Lebih lanjut dinyatakan bahwa konversi pakan ayam tersebut kecil, siap

dipotong pada umur muda serta menghasilkan kualitas daging berserat lunak,

empuk, tekstur kulit halus, dan tulang dada masih merupakan tulang rawan yang

lentur (Dahlan dan Solton, 2012). Berdasarkan perbaikan genetik ayam broiler

mengalami perubahan performan yaitu daging pada bagian dada lebih tebal, kaki

lebih berisi dan pertumbuhan bulu lambat (Tamalluddin, 2014). Ayam broiler

adalah ayam jantan dan betina yang memiliki sifat pertumbuhan/pertambahan

berat badan yang cepat atau pada umur 8 minggu mencapai berat 2,1 kg

(Zulfanita, 2011).

Persentase bobot dada dapat bertambah dengan bertambahnya bobot badan

dan bobot karkas. Persentase bobot dada ayam betina lebih besar dibandingkan

dengan ayam jantan (Resnawati, 2004). Beberapa faktor yang menyebabkan

terjadinya penurunan pertambahan bobot badan (PBB) selama periode
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pembatasan waktu makan antara lain dikarenakan terbatasnya suplai nutrien dan

energi untuk menunjang pertumbuhan jaringan (Hornick et al., 2000; Azis et al.,

2011 ). Pertambahan bobot badan harian ayam meningkat seiring pertambahan

umur. Ayam broiler jantan memiliki pertambahan bobot badan harian yang lebih

tinggi dari pada betina. Hal ini disebabkan kadar testosteron di dalam tubuh ayam

jantan lebih tinggi (Andriyanto et al., 2015). Pertambahan bobot tubuh ayam

broiler umur satu minggu meningkat tiga kali lipat dan pada umur tiga minggu

bobot badan mencapai 11,5 kali lipat dari bobot umur sehari. Pertumbuhan ayam

broiler dapat digolongkan cepat dan proses tumbuh tersebut dapat berlangsung

sempurna bila nutrien yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan pembesaran sel

memenuhi (North, 1984).

Semakin tinggi kandungan energi semakin rendah konsumsi pakan.

Konsumsi pakan juga dapat di pengaruhi oleh faktor lingkungan fisik seperti

temperatur, kelembapan  dan bentuk pakan seperti kandungan energi pakan, serat

kasar, palatabilitas, lemak kasar, bentuk fisik pakan, aroma, dan warna (Amrullah,

2004). Konsumsi pakan merupakan aspek terpenting dalam pembentukan jaringan

tubuh sehingga dapat meningkatkan pertambahan bobot badan pada ternak

(Khairul et al., 2014).

Konversi pakan merupakan tolak ukur untuk menentukan konsumsi pakan

untuk mengetahui pertambahan bobot badan dalam kurun waktu tertentu.

Konversi pakan yang semakin meningkat diimbangi dengan peningkatan pakan

yang dibutuhkan, sedangkan konversi pakan yang rendah pakan yang digunakan

semakin sedikit kebutuhannya dan kualitas pakan baik (Sugiarto, 2008). Faktor
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yang memengaruhi konversi pakan adalah mutu pakan, umur dan strain, semakin

baik mutu pakan semakin baik nilai konversinya (Amrullah, 2004). Tingkat

keberhasilan usaha ternak tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya nilai konversi

pakan tetapi perlu juga dilihat indeks produksinya. Indeks produksi dipengaruhi

oleh bobot badan akhir, persentase ayam yang hidup, lama pemeliharaan dan

konversi pakan. Standar indeks produksi ayam pedaging adalah 200. Semakin

tinggi indeks produksi maka semakin baik performan ayam pedaging tersebut

(Daud, 2005).

2.2. Kebutuhan Nutrien Ayam Broiler

Kebutuhan nutrien ayam broiler ditentukan dari pakan yang sesuai dengan

kebutuhan. Pakan sebagai salah satu faktor yang pengaruhnya besar terhadap

pertumbuhan perlu mendapat perhatian yang serius. Pakan disebut seimbang

apabila mengandung semua nutrien yang diperlukan oleh ayam dalam

perbandingan yang sesuai dengan kebutuhan. Pertambahan bobot badan yang

maksimal dapat dicapai apabila kualitas pakan memadai. Pakan tersebut harus

mengandung nutrien cukup dan seimbang sehingga dapat menunjang

pertumbuhan maksimal (Herlina et al., 2015). Pakan dengan kadar protein rendah

juga dapat menurunkan rasio konversi pakan dan laju pertumbuhan (Bregendahl et

al., 2002). Sebaliknya, pakan dengan kadar protein terlalu tinggi dapat

menyebabkan ayam broiler tumbuh maksimal (Haitook, 2006).

Protein merupakan bahan pakan organik yang tersusun secara kompleks

yang terdiri atas asam amino yang setiap jenisnya berbeda-beda. Kandungan
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protein  dalam suatu bahan pakan terdiri atas unsur karbon, hidrogen, oksigen dan

nitrogen (Faradila et al., 2016). Protein merupakan satu kesatuan dengan asam

amino, karena dengan kekurangan protein dapat mengganggu pertumbuhan

(Rasyaf, 2008). Ayam broiler membutuhkan protein untuk meningkatkan

produksinya, kebutuhan protein ayam broiler pada masa awal  di daerah tropis

adalah 23% dan sampai pada masa pemasaran/penjualan sebesar 20 - 21%.

Sumber protein dibagi menjadi dua yaitu sumber protein nabati dan hewani

(Rasyaf, 2008). Ayam broiler membutuhkan asupan protein yang tinggi, bukan

hanya dalam bentuk protein kasar tetapi dalam bentuk digestible protein yang

dapat dicerna dan dimanfaatkan oleh sel secara langsung (Tammalludin, 2012).

Pakan dengan asam amino esensial yang tidak seimbang dapat menurunkan nilai

biologi pakan dan menurunkan konsumsi pakan. Asam amino yang melebihi

kebutuhan dan tidak seimbang dapat dideaminasi dan diekskresi dalam bentuk

asam urat dan amonia melalui ekskreta (Onu et al., 2010). Konsumsi protein yang

tinggi dapat mempengaruhi asupan protein ke dalam daging atau jaringan lain

yang membutuhkan dan asam amino tercukupi sehingga metabolism dalam sel

berlangsung secara normal (Gultom, 2014). Asam amino esensial terdiri dari lisin,

treonin, metionin, fenilalanin, tryptophan, leucine, isoleucine, valine, histidin

(Williams, 2007).

Sumber energi utama untuk ayam broiler adalah karbohidrat, kebutuhan

energi setiap ayam berbeda-beda tergantung dari umur, jenis kelamin dan kondisi

lingkungan dan kandungan energi pada setiap kilogram pakan harus di sesuaikan

dengan jenis pakan (Fadilah, 2013). Pakan yang dikonsumsi ternak berfungsi
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untuk memenuhi kebutuhan energi untuk proses pembentukan jaringan tubuh dan

metabolisme di dalam tubuh dengan melalui proses pencernaan, penyerapan

(Suprijatna et al., 2008). Energi yang dibutuhkan ternak dapat digunakan untuk

hidup pokok, aktivitas dan proses produksi (Ketaren, 2010).

Tabel 1. Kebutuhan Nutrien Ayam Broiler dalam Ransum

Nutrisi Starter Finisher
--------------------( %) --------------------

Energi Min. 2.900 kkal/kg Min. 2.900 kkal/kg
Protein Kasar Min. 19 Min. 18
Serat Kasar Maks. 6 Maks. 6
Lemak kasar Maks. 7,4 Maks. 8
Kalsium 0,9 – 1,2 0,9 – 1,2
Phospor 0,6 – 1 0,6 – 1

Sumber: Standar Nasional Indonesia (SNI) (2006)

Serat kasar yang tinggi dapat mengurangi ketersediaan energi dan nutrien

lain serta mempengaruhi penyerapan pakan dalam saluran pencernaan (Siri et al.,

1992). Serat kasar yang tidak tercerna dapat membawa sebagian nutrien ikut

keluar bersama feses, sehingga ketersediaan nutrisi seperti protein, vitamin dan

lain-lain termasuk energi dapat berkurang (Budiansyah, 2010). Standar serat kasar

adalah 6% (Standar Nasional Indonesia, 2006). Unggas masih dapat mentolerir

serat kasar sampai pada tingkat 8% dan untuk fase starter kurang dari 6%, bila

lebih tinggi maka daya cerna pakan tersebut menurun (Nur et al., 2013).

Standar lemak kasar ayam broiler fase starter maksimal 7, 4% dan finisher

maksimal 8% (Standar Nasional Indonesia, 2006). Menurunnya kecernaan lemak

kasar dapat menyebabkan menurunnya absorpsi lemak berikut komponen-

komponen utamanya termasuk kolesterol (Daud, 2005). Sumber lemak yang
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didapat oleh ternak unggas dapat diperoleh melalui minyak sawit, minyak kelapa,

minyak kedelai dan minyak ikan (Leeson dan Summers, 1991 ).

Standar Kalsium ayam broiler 0, 9 – 1, 2% dan  phosphor 0, 6 – 1%

(Standar Nasional Indonesia, 2006). Mineral untuk ayam broiler sangat

dibutuhkan pada masa awal pertumbuhan, mineral juga berperan penting pada

fisiologi tubuh ternak (Rasyaf, 2008). Kandungan mineral yang berlebih dapat

mengganggu sistem pencernaan dan berpengaruh terhadap penampilan ternak dan

mineral yang dibutuhkan pada pakan meliputi Ca dan P, sedangkan untuk

kebutuhan mineral lain dipenuhi dari bahan pakan lain atau premix (Ketaren,

2010). Berdasarkan jenis mineral dibagi menjadi 2 yaitu organik yang meliputi

kapur (CaCO3), garam, tepung kerang dan tepung tulang dan anorganik meliputi

kalsium fosfat, Potassium klorida, sodium fosfat dan magnesium klorida

(Tamalluddin, 2014).

2.3. Bahan Pakan Sumber Protein Unggas

Bahan pakan sumber protein untuk unggas adalah kombinasi tepung ikan

sebagai protein hewani dan bungkil kedelai sebagai protein nabati. Bahan pakan

tepung ikan terbuat dari berbagai jenis ikan laut, ikan air tawar atau ikan rucah.

Tepung ikan dengan kualitas tinggi memiliki kadar protein lebih dari 60%

(Wahyudi, 2013). Tepung ikan merupakan bahan pakan yang mengandung protein

yang memiliki kualitas jauh lebih baik, karena di dalam tepung ikan mengandung

asam-asam amino (Agus, 2001). Kandungan protein dalam tepung ikan tinggi

tetapi daya cerna tepung ikan relatif rendah, karena tepung ikan pada umum di
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buat dari ikan kecil dan ikan yang tidak dimanfaatkan manusia lagi (Suprijatna et

al., 2008).

Bungkil kedelai merupakan hasil sampingan dari pengolahan kedelai untuk

menghasilkan minyak kedelai. Kandungan protein antara lain 42 - 50%.

(Suharno, 2009). Bungkil kedelai memiliki supplementary effect (saling

melengkapi) yang sangat baik dengan tepung ikan dan jagung. Bungkil kedelai

tidak mengandung antitripsin sebab telah melalui proses pemanasan  (Yaman,

2010).

2.4. Ukuran Partikel Pakan Unggas

Ukuran partikel sangat penting untuk proses pencernaan, karena dalam

proses pencernaan terjadi penyerapan nutrien, terjadi perubahan ukuran partikel

pakan dan kelarutannya baik secara mekanis maupun kimiawi (Blair, 2008).

Ukuran partikel dan bentuk fisik pakan ayam broiler berpengaruh terhadap nutrien

yang diabsorbsi dan penambahan bobot badan (Amerah et al., 2007). Ukuran

bungkil kedelai untuk unggas 470 µm berpengaruh terhadap pertambahan bobot

badan dibandingkan dengan ukuran partikel 1.290 µm (Pacheco et al., 2013).

Pakan mikropartikel berupa butiran dengan diameter 50 nm - 2,0 mm. Komponen

nutrien pakan mikropartikel ditentukan berdasarkan kebutuhan protein, asam

amino, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral (Soerapto dan Madusari, 2011).

Materi pembuatan mikropartikel dibutuhkan bahan yang halus dengan

ukuran partikel 300 mikron (Ghufran et al., 2010). Pakan dengan ukuran partikel

yang sesuai dapat mempermudah ternak untuk mengkonsumsinya, selain itu juga
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dapat mempermudah dalam penyusunan pakan terutama bahan pakan biji-bijian

yang lebih baik di pecah terlebih dahulu, untuk memperoleh ukuran partikel yang

sesuai dapat dibentuk crumble atau pellet. Pembuatan crumble dan pellet

bertujuan untuk mempermudah ternak memakannya (Munt et al., 1995).

Pembuatan pellet juga dapat meningkatkan kecernaan nutrisi 5 - 8% (Wondra et

al., 1995). Ukuran partikel yang kecil memberikan efek yang lebih bagus, tetapi

tidak terlalu halus, karena setiap tingkatan umur ayam memiliki kebutuhan ukuran

partikel pakan yang spesifik (Amerah et al., 2007).

2.5. Probiotik untuk Unggas

Probiotik merupakan mikroorganisme hidup secara aktif dapat

meningkatkan kesehatan dengan memperbaiki keseimbangan flora usus jika di

konsumsi dalam keadaan hidup dan dengan jumlah yang memadai. Manfaat

probiotik untuk ayam broiler adalah untuk meningkatkan daya cerna ayam dan

menghambat tumbuhnya bakteri patogen. Selain itu pemberian probiotik juga

tidak hanya memperbaiki performa ayam broiler, tetapi juga menjaga kondisi

kandang dan lingkungan kandang karena kotoran yang dihasilkan menjadi lebih

sedikit dan amonia yang dihasilkan dari kotoran ternak tidak tinggi dikarenakan

sudah terdekomposi oleh mikroba yang ada pada probiotik (Cristopher dan Bagus,

2011). Penambahan kultur probiotik pada pakan ayam mempunyai dampak positif

terhadap pertumbuhan dan efisiensi penggunaan pakan. Probiotik meningkatkan

aktivitas enzim pencernaan sehingga penguraian dan penyerapan pakan menjadi

lebih sempurna sehingga makanan yang diserap dengan baik dapat dimanfaatkan
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oleh ayam untuk pertumbuhan jaringan dan peningkatan bobot badan (Astuti et

al., 2015).

Pemberian probiotik dapat meningkatkan performa pada ternak, mikroba

yang sering digunakan untuk probiotik adalah Lactobacillus sp., bakteri asam

laktat dan Bacillus sp. (Istinganah et al., 2013). Pemberian probiotik Aspergillus

niger dan Bacillus spp. sebagai probiotik dapat menghasilkan enzim proteolitik

yang lebih tinggi di usus halus (Fitasari dan Afrila, 2015). Probiotik diketahui

mempunyai beberapa keunggulan, terutama adalah kemampuannya dalam

menghasilkan senyawa antimikroba yang dapat membunuh atau menghambat

pertumbuhan bakteri patogen. Efektivitas antimikroba probiotik sangat spesifik

tergantung dari strainnya (Astuti et al., 2015).

2.6. Kaitan Probiotik dengan Saluran Pencernaan dan Produktivitas
Unggas

Probiotik memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi saluran

pencernaan dengan memperbaiki lingkungan mikrobia yang ada dalam sistem

pencernaan (Fuller, 1989; Kompiang, 2009). Probiotik adalah organisme beserta

substansinya yang dapat mendukung keseimbangan mikro flora dalam saluran

pencernaan (Haddadin et al., 1996). Keberadaan probiotik pada pakan dapat

meningkatkan aktivitas enzimatis dan meningkatkan aktivitas pencernaan (Jin et

al., 1997). Kontribusi langsung probiotik terhadap inang adalah produksi short

chain fatty acid (SCFA) yang dapat mengasamkan lingkungan usus yang

berdampak pada peningkatan penyerapan nutrien (Dibner dan Buttin 2002). short

shain fatty acid (SCFA) merupakan komponennya  terdapat propionat, butirat,
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asetat, dan laktat. Asam laktat dapat membuat pH usus menjadi asam. Asam laktat

(asam organik) dihasilkan oleh Lactobacillus dan Bifidobacteria. Populasi BAL

meningkat menghasilkan lebih banyak asam lemak rantai pendek, asam laktat dan

zat antimikrobia yang bersifat antagonis terhadap pertumbuhan bakteri patogen

dan memperbaiki bakteri menguntungkan dalam usus halus (Kamal, 2016).

Ilustrasi 1. Organ Saluran Pencernaan, Widodo, (2018).

Bakteri asam laktat mampu menciptakan suasana asam karena produk

metabolitnya berupa asam laktat dan asetat, selain itu BAL juga mampu

memproduksi antimikroba (Suardana, 2007; Faradila et al., 2016). Ekologis usus

halus tersebut merupakan saluran pencernaan ayam menjadi sehat, berdampak

pada pertumbuhan villi dan perkembangan saluran pencernaan meliputi panjang

dan bobot. Villi berfungsi untuk memperluas permukaan penyerapan sehingga

pakan dapat terserap sempurna (Nur, 2008). Kemampuan pencernaan dan

penyerapan nutrien dapat dipengaruhi oleh luas permukaan ephithel usus, jumlah

lipatan-lipatannya, banyaknya villi dan mikrovilli yang memperluas bidang
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penyerapannya (Austic dan Nesheim, 1990; Ibrahim 2008). Usus halus dengan

pertumbuhan villi yang sehat mampu meningkatkan penyerapan nutrien sehingga

berdampak pada pertambahan bobot badan (Jamilah et al., 2013). Daud (2005)

menyatakan bahwa pakan dengan campuran probiotik dapat meningkatkan daya

cerna dan meningkatkan pertambahan bobot badan ayam pedaging.


