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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Produktivitas Ayam Broiler dan Formula Ransum 

Ayam broiler merupakan unggas hasil persilangan hibrida antar spesies 

untuk mendapatkan jenis ayam dengan produktivitas yang lebih baik (Scanes, 

2018). Ciri ayam broiler yaitu memiliki kerangka tubuh besar, pertumbuhan badan 

cepat, pertumbuhan bulu yang cepat, lebih efisien dalam mengubah ransum 

menjadi daging (Wijaya, 2010). Strain ayam broiler yang ada di Indonesia yaitu 

Hubbard, Cobb, Ross, dan Lohmann  (Saputra, 2016). Salah satu strain ayam 

broiler yang unggul di Indonesia yaitu Lohmann. Ciri-ciri dari strain ini yaitu 

bulu berwarna putih kekuningan, jengger tunggal, kaki berwarna kuning dan 

pencapain bobot rata-rata umur 4 - 5 minggu antara 1,2 - 1,9 kg/ekor (Raharjo, 

2015). Fase pemeliharaan ayam broiler terdiri dari 2 fase yaitu starter (umur 0 - 3 

minggu) dan finisher (umur 3 - 6 minggu) (Astuti et al., 2015). Ayam broiler 

dipelihara mulai dari umur 1 hari (day old chick), memiliki bobot badan mencapai 

1,25 kg pada minggu ke-4, 1,8 - 2,0 kg pada minggu ke-5 dan 2,2 kg pada minggu 

ke-6 (Kartasudjana dan Suprijatna, 2006).  

Populasi ayam broiler dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tahun 

2013 populasi ayam broiler di Provinsi Jawa Tengah sebesar 103.964.760 ekor 

menjadi 180.791.433 ekor, sedangkan populasi ayam ras pedaging di Indonesia 

tahun 2013 adalah 1.344.191 ekor yang mengalami peningkatan sampai 2017 

menjadi 1.698.369 ekor (Direktorat Jenderal Peternakan, 2017). 
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Tabel 1. Performan Ayam Broiler Jenis New Lohmann MB 202 

Umur Bobot Badan Konsumsi Ransum FCR 
---(minggu)--- -------------------(g/ekor)-------------------  

DOC    40    -    - 
1  200     180   0,90 
2  500     550   1,10 
3  960  1.180 1,229 
4           1.550  2.180 1,406 
5           2.350  3.670 1,562 

Japfa Comfeed Indonesia (2012) 
 

Produktivitas ayam broiler dipengaruhi oleh kualitas ransum yang 

mengandung nutrien lengkap dan seimbang sesuai dengan kebutuhan ayam. 

Penyusunan ransum sebaiknya menggunakan campuran beberapa bahan pakan 

yang mengandung sumber energi, protein, mineral dan vitamin (Suprijatna et al., 

2005). Adapun beberapa bahan baku yang digunakan dalam pembuatan ransum 

seperti jagung kuning, tepung ikan, dedak padi, bungkil kedelai, bungkil kelapa. 

Contoh komposisi ransum dan kandungan nutrien tercantum pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Susunan Formulasi Ransum Ayam Broiler 

Bahan 
Penyusun  
Ransum 

Komposisi  Energi 
Metabolis 
(kkal/kg) 

Protein 
Kasar  

Lemak 
Kasar  

Serat 
Kasar  

Ca  P  

 ----(%)---- -(kkal/kg)- -----------------------(%)--------------------- 
Jagung 48,00 1.429,64  10,22 1,35 2,05 0,25 0,18 
Bekatul 14,00   416,98    2,98 0,39 0,60 0,07 0,05 
B. Kedelai 27,00   804,17    5,75 0,76 1,15 0,14 0,10 
T. Ikan 10,00   297,84    2,13 0,28 0,43 0,05 0,04 
CaCo3   0,50     14,89    0,11 0,01 0,02 0,30 0,00 
Premix   0,50     14,89    0,11 0,01 0,02 0,15 0,30 
Jumlah    100,00 2.978,41  21,29 2,81 4,27 0,97 0,67 

Kebutuhan* 
 Min. 
2.900  

kkal/kg 

Min.  
19% 

Maks.  
8% 

Maks. 
6% 

0,9 -
1,2% 

0,6 - 
1% 

Standar Nasional Indonesia (2006) 
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2.2. Kebutuhan Nutrien Ayam Broiler  

 Kebutuhan nutrien pada ayam broiler berbeda-beda sesuai dengan umur dan 

jenis kelamin. Pemenuhan nutrien yang tercukupi dapat mempengaruhi 

pertumbuhan dan produksi ayam broiler tersebut.  Kebutuhan nutrien pada ayam 

broiler yang utama yaitu protein, asam amino, energi, kalsium dan fosfor 

(Ketaren, 2010). Pemenuhan nutrien sesuai dengan fase pertumbuhan yaitu fase 

starter (0 - 3 minggu) dan fase finisher (3 - 6 minggu) (Yuwanta, 2004). 

Kebutuhan nutrien ayam ras pedaging menurut (Standar Nasional Indonesia, 

2006) secara lengkap tercantum pada Tabel 3. 

 
 Tabel 3. Kebutuhan Nutrien Ayam Ras Pedaging  

Nutrien      Starter        Finisher 
Energi metabolis (kkal/kg)  Min. 2.900  Min. 2.900  
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                   0,6 - 1,0  

Standar Nasional Indonesia (2006) 

 

 Kandungan nutrien dalam ransum yang digunakan untuk meningkatkan 

produktivitas dan produksi yaitu protein. Kandungan protein ransum untuk ayam 

broiler pada fase starter 22% dan fase finisher 17 - 18% (Gajana et al., 2011). 

Protein berperan membentuk jaringan tubuh, memperbaiki jaringan yang rusak, 

untuk keperluan berproduksi dan kelebihannya diubah menjadi energi. Ransum 

dengan kandungan protein rendah mengakibatkan tingkat pertumbuhan dan 

produksinya menjadi turun. Protein terdiri dari asam amino esensial yang  tidak 
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dapat disintesis  oleh tubuh ternak dan harus disediakan dalam pakan, dan asam 

amino non esensial yang dapat disintesis oleh tubuh ternak (Yogaswara, 2016). 

Contoh asam  amino esensial  meliputi arginin, glisin, histidin, leusin, isoleusin,  

lisin, metionin, sistin, tirosin, treonin, fenilalanin, triptofan dan valin (Widodo, 

2002). Contoh asam amino  non  esensial meliputi alanin, asam asparat, asam 

glutamat, glisin, hidroksiprolin dan serin (Ketaren, 2010).  

Nutrien lain yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan 

pertumbuhan yaitu energi. Energi digunakan untuk hidup, berdiri, berjalan, tidur, 

makan, dan untuk setiap aktivitas unggas (Ketaren, 2010). Tinggi rendahnya  

kadar energi metabolis dalam ransum mempengaruhi banyak sedikitnya konsumsi 

ransum (Anggitasari et al., 2016). Kelebihan energi dalam ransum pada ayam 

menyebabkan konsumsi ransum turun dan mengakibatkan defisiensi beberapa 

nutrien lain.  Kebutuhan  energi  sama  untuk  semua umur yaitu 3.200 kkal energi 

metabolis (EM)/kg ransum dengan kandungan energi minimum (Abun et al., 

2012) 

Nutrien selain energi yang dibutuhkan yaitu lemak yang juga merupakan 

sumber energi tinggi dalam ransum unggas. Lemak dibutuhkan sebagai sumber 

tenaga yang lebih tinggi dibandingkan karbohidrat. Lemak kasar yang dibutuhkan 

dalam ransum broiler fase starter dan finisher yaitu min 3 - 4% (Scott et al., 

1982). Komponen dasar lemak adalah asam lemak dan gliserol. Berdasarkan 

struktur kimianya, asam lemak dibedakan menjadi asam lemak jenuh (saturated 

fatty acid/SFA) yaitu asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap dan asam 

lemak tidak jenuh yang memiliki ikatan rangkap (unsaturated fatty acids), yang 
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terdiri dari mono unsaturated fatty acid (MUFA) memiliki 1 (satu) ikatan rangkap 

dan poly unsaturated fatty acid (PUFA) dengan 1 atau lebih ikatan rangkap 

(Sartika, 2008). Ayam yang diberi pakan dengan lemak jenuh tinggi memiliki 

lemak abdominal yang lebih tinggi juga, hal ini dipengaruhi oleh deposisi lemak 

(Sanz, 2010). 

Jenis karbohidrat lain yang dibutuhkan yaitu serat kasar. Serat kasar 

merupakan nutrien khas penyusun dinding sel tanaman, yang sebagian besar 

adalah selulosa (Millah, 2017). Manfaat serat kasar pada unggas yaitu membantu 

gerak peristaltik usus, mempercepat laju digesta dan memacu perkembangan 

organ pencernaan, mencegah penggumpalan pakan pada seka (Prawitasari et al., 

2012). Penambahan bahan ransum yang mengandung serat kasar tinggi dapat 

menurunkan konsumsi karena serat kasar bersifat voluminous sehingga 

menyebabkan ayam cepat merasa kenyang (Amrullah,  2004). Serat kasar yang 

dibutuhkan dalam ransum broiler fase starter dan finisher yaitu 3 - 5% (Scott et 

al., 1982). 

Pertumbuhan ayam broiler juga membutuhkan nutrien lain untuk 

pemenuhan metabolisme tubuh seperti vitamin dan mineral. Vitamin merupakan 

nutrien lain yang dibutuhkan dalam ransum dengan jumlah sedikit. Vitamin 

dibutuhkan  oleh  unggas  untuk  menjaga  kesehatan secara  umum,  kesehatan  

mata  dan membantu pembekuan  darah,  serta  kesehatan  otot,  fertilitas, proses  

metabolisme dan pembentukan tulang. Mineral juga merupakan nutrien yang  

dibutuhkan dalam ransum. Mineral dibagi  menjadi  dua kelompok  yaitu  mineral  
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makro dan mineral mikro (Sukariada et al., 2014). Mineral makro yang  

dibutuhkan  dalam  jumlah  relatif  lebih banyak  dari  mineral  lain  yaitu kalsium 

(Ca) dan fosfor (P) yang berperan dalam pembentukan  tulang, menjaga 

keseimbangan asam basa dalam tubuh serta mengaktifkan enzim.  

 
2.3. Manfaat Probiotik untuk Unggas 

Probiotik merupakan mikroorganisme hidup yang diaplikasikan secara oral 

dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan ternak melalui proses manipulasi 

komposisi bakteri yang ada dalam saluran pencernaan ternak (Lutfiana, 2015). 

Jenis mikroba yang digunakan sebagai probiotik yaitu Bacillus sp., Lactobacillus 

sp., Aspergillus sp., Penicillum sp., Geotricum sp., dan yeast (Saccharomyces 

cereseviae) (Lutfiana, 2015). Probiotik mampu meningkatkan adsorbsi nutrien 

terutama protein dan asam amino serta dapat meningkatkan aktivitas amilase dan 

protease (Widiyastuti et al., 2013). Probiotik juga berperan menjaga 

keseimbangan mikroba dalam saluran pencernaan unggas, sehingga dapat 

menjaga kesehatan ternak dan meningkatkan efisiensi penyerapan nutrien (Riza et 

al., 2015). Pemberian probiotik secara tidak langsung dapat merangsang aktivitas 

enzim pencernaan inang sehingga meningkatkan penguraian dan penyerapan 

nutrien yang akhirnya dapat  dimanfaatkan  oleh  ayam  untuk pertumbuhan  

jaringan  dan  peningkatan bobot badan (Astuti et al., 2015). Peningkatan 

kesehatan saluran pencernaan secara tidak langsung dapat memperbaiki 

pencernaan dan penyerapan nutrien terutama protein, sehingga produktivitas ayam 

broiler meningkat yang diimbangi dengan meningkatkatnya massa protein daging. 
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Pemberian protein ransum dengan level berbeda tidak berpengaruh terhadap 

penyerapan protein, namun dengan penambahan probiotik mempengaruhi 

penyerapan protein perlakuan dengan ransum berbeda protein (Mahmoud et al., 

2017). Manfaat lain dari penambahan probiotik yaitu mampu meningkatkan 

pertumbuhan dan efisiensi pakan dan mencegah radang usus (Hartono dan 

Kurtini, 2015).  

Lactobacillus sp. merupakan salah satu jenis bakteri yang digunakan dalam 

probiotik yang terdiri dari genus bakteri gram positif. Fungsi penambahan 

Lactobacillus sp. dalam pakan dapat merombak karbohidrat sederhana menjadi 

asam laktat, saluran pencernaan menjadi sehat, sehingga bakteri patogen tidak 

tumbuh dan keseimbangan populasi bakteri dalam usus menjadi lebih baik (Astuti 

et al.,  2015).  

 
2.4. Peran Kalsium untuk Pertumbuhan Broiler 

Kalsium merupakan mineral makro yang berfungsi dalam menjaga 

ketidaknormalan struktur tubuh ternak. Mineral dibagi menjadi dua yaitu mineral 

esensial dan non esensial. Mineral esensial digunakan dalam proses fisiologis 

ternak yang harus terpenuhi, apabila tidak terpenuhi dapat menyebabkan 

defisiensi mineral (Arifin, 2008). Mineral tersebut meliputi kalsium (Ca), fosfor 

(P), kalium (K), natrium (Na), klorin (Cl), sulfur (S), magnesium (Mg), besi (Fe), 

tembaga (Cu), seng (Zn), mangan (Mn), kobalt (Co), iodin (I), dan selenium (Se), 

sedangkan mineral non esensial merupakan golongan mineral yang belum 

diketahui kegunaannya dalam tubuh ternak. Penggunaan kalsium dalam pakan 
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berfungsi dalam penyusunan kerangka tubuh, memelihara sistem pertulangan dan 

beberapa kegiatan penting dalam tubuh ternak (Sari, 2013). Sumber kalsium dapat 

diperoleh dari bahan baku lokal yang mudah didapatkan, harga terjangkau dan 

ramah lingkungan yaitu cangkang telur. 

Cangkang telur merupakan lapisan luar dari telur yang berfungsi untuk 

melindungi bagian telur dari kerusakan dan terdiri dari tiga lapisan yaitu lapisan 

kutikula sebagai permukaan terluar yang mengandung sejumlah protein, lapisan 

spons dan lamelar yang membentuk matriks dibentuk oleh serat protein dan 

terikat oleh kalsium karbonat dalam cangkang telur (Irwanto, 2014). Kalsium 

berperan dalam pembentukan dan pemeliharaan  tulang (Ardhianto, 2016). Di sisi 

lain kalsium berperan sebagai aktivator aktivitas enzim proteolitik daging yang 

disebut calcium activated neutral protease (CANP), suatu enzim yang dapat 

memicu  degradasi protein daging (Maharani et al., 2013). 

Mikropartikel merupakan partikel pakan yang memiliki ukuran diameter 10-

1000 nm, memiliki bentuk bundar dan tersusun dari matrik polimer luar dinding 

serta komponen aktif sebagai subtansi inti (Minarty, 2012). Kalsium yang 

dimikropartikel  menyebabkan ukurannya menjadi lebih kecil sehingga kalsium 

mudah dicerna dan penyerapannya menjadi lebih baik, juga dapat meningkatkan 

konversi pakan (Guinotte  dan Nys,  1991). Ukuran partikel ransum berpengaruh 

terhadap kinerja hydrochloric acid (HCl) yang dapat menguraikan CaCO3 dalam 

digesta (Guinotte et al., 1995). Ion bikarbonat mampu menjaga peningkatan pH 

oleh sekresi HCl dari proventikulus. Kombinasi antara kapasitas buffer bikarbonat  
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yang tinggi terhadap kenaikan pH karena adanya kalsium, mampu menstabilkan 

asam lambung (Ekmay dan Coon, 2010). 

  
 

2.5. Kecernaan Protein Kaitannya dengan Pemberian Probiotik 

 Kecernaan protein tergantung pada kandungan protein di dalam ransum. 

Ransum yang memiliki kandungan protein tinggi, umumnya memiiki kecernaan 

yang tinggi pula dan sebaliknya. Faktor yang mempengaruhi kecernaan protein 

kasar adalah kandungan protein ransum atau jumlah protein yang dikonsumsi 

ternak (Prawitasari et al., 2012). Pemberian probiotik pada ayam memberikan 

keuntungan pada saluran pencernaan. Probiotik mampu menurunkan populasi 

bakteri Escherichia coli dan Salmonella sp. (Sumardi et al., 2010). Probiotik 

sebagai bakteri gram positif mampu meningkatkan absorpsi nutrien terutama 

protein dan asam amino serta dapat meningkatkan aktivitas amilase dan protease 

(Widiyastuti et al., 2013). Bakteri asam laktat (BAL) memproduksi enzim ß-

glukosidase yang mampu menurunkan produksi enzim ß-glukuronidase dari 

Coliform (Thomas et al., 2010). BAL juga berdampak  pada  perbaikan  

keseimbangan  mikroba  dalam  saluran pencernaan,  memperbaiki  fungsi  dan  

kesehatan  saluran  pencernaan  sehingga terjadi peningkatan penyerapan nutrien, 

khususnya protein dan kalsium (Mountzouris et al., 2010). Penyerapan Ca 

berkaitan dengan penyerapan protein yang disebut calcium binding protein 

(CaBP). Calcium binding protein (CaBP) merupakan indikasi kemampuan 

penyerapan Ca  ke dalam sel  mukosa  usus  masuk  ke  pembuluh  darah  dan  

diangkut  ke  jaringan  yang membutuhkan (Scott  et al.,  1982).   
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2.6. Massa Kalsium dan Protein Daging  
 

Massa kalsium daging erat kaitannya dengan massa protein daging, karena 

kadar kalsium daging daging dalam bentuk ion mempengaruhi nilai massa protein 

daging (Yogaswara, 2016). Keberadaan kalsium diperlukan untuk aktivitas enzim 

proteolisis dalam daging yang disebut calcium neutral activated protease (CANP) 

yang digunakan dalam proses deposisi protein (Suzuki et al., 1987). Penyerapan 

kalsium lebih baik dalam kondisi pH rendah yang berkisar antara 4 - 5 (Syafitri et 

al., 2015). Pengeluaran asam klorida (HCl) oleh lambung dapat membantu proses 

adsorbsi kalsium dengan menurunkan pH di bagian duodenum (Almatsier, 2004). 

Kalsium yang terkandung dalam ransum diserap dalam usus halus pada proses 

deposisi protein, dimana kalsium yang diserap selanjutnya masuk ke dalam darah 

ditransportasikan ke jaringan yang membutuhkan yaitu tulang dan daging (Pond et 

al., 1995). Deposisi  protein daging merupakan faktor penting bagi keberhasilan 

produksi daging dan dapat menentukan kualitas bobot karkas. Ca daging dalam 

bentuk ion Ca ditransportasikan bersamaan dengan protein (Yogaswara, 2016). Ca 

yang masuk ke dalam tubuh ternak tidak dapat langsung diserap oleh tubuh 

sehingga harus diikaat oleh suatu protein yang disebut calcium binding protein 

(CaBP) dimana mempengaruhi kecernaan protein secara total (Yogaswara, 2016). 

Proses metabolisme Ca, termasuk yang ditransportasikan ke seluruh  jaringan 

tubuh, berada dalam tiga bentuk yaitu  Ca  yang  tidak  dapat  larut,  ion  Ca  

bebas  dan  Ca  yang terikat  dengan  protein (Pond et al., 1995).  

Daging merupakan kumpulan sel yang diikat oleh beberapa jaringan ikat 

dan mengandung protein serta lemak. Komposisi daging terdiri dari air, protein, 
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lemak, mineral dan vitamin yang saling berikatan. Kandungan protein yang 

terdapat dalam daging ayam antara 21 - 24%. Penambahan bahan baku yang 

mengandung protein dalam pakan dapat meningkatkan kualitas pakan dan daging 

yang dihasilkan. Deposisi protein pada tubuh ternak dipengaruhi oleh kadar 

protein ransum. Massa protein daging merupakan indikator dalam menentukan 

baik atau tidaknya pemanfataan protein ransum ke dalam jaringan tubuh. Nilai 

massa protein daging yang semakin tinggi menunjukkan bahwa semakin baik 

pemanfaatan protein ransum yang didistribusikan ke dalam jaringan tubuh (Sari et 

al., 2014). Deposisi protein daging dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ion 

kalsium dan asupan substrat dalam bentuk protein (Maharani et al., 2013).  

Keberadaan ion kalsium bebas merupakan aktivator enzim proteolitik dalam 

daging disebut calcium activated neutral protease (CANP) yang dapat memicu 

tingginya perombakan protein daging (Suzuki et al., 1987). Keberadaan kalsium 

dalam bentuk ion meskipun massa kalsium daging tinggi tetapi belum tentu 

bersifat aktivator (Suthama, 1990). 

Pertambahan bobot badan badan dihitung dari selisih bobot badan minggu 

akhir dengan bobot badan awal (Nanik, 2011). Pertambahan  bobot  badan  dapat 

dipengaruhi  oleh  proses  pembentukan  daging  dan  tulang  (Lutfitiana,  2016). 

Semakin tinggi deposisi protein daging, dalam bentuk massa protein  daging,  

semakin  besar  pula  konstribusinya  terhadap  pertambahan  bobot badan,  dan  

sebaliknya  (Syafitri  et al.,  2015). Deposisi protein yang dipengaruhi 

ketersediaan protein sebagai substrat, berpengaruh terhadap peningkatan 

pertumbuhan (Suthama, 2003). 


