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PENDAHULUAN 

 

 

Ayam broiler merupakan jenis ayam pedaging yang memiliki konversi 

pakan yang baik dan pertambahan bobot badan yang relatif cepat akibat hasil seleksi 

genetik. Terlepas dari berbagai kelebihan ayam broiler, terdapat juga kelemahan 

ayam broiler diantaranya adalah daya tahan tubuhnya yang rendah sehingga rentan 

terserang agen infeksi. Antibiotic Growth Promotors (AGP) telah secara rutin 

digunakan untuk menunjang kesehatan dan memacu pertumbuhan ayam broiler 

dalam melawan agen infeksi bakteri yang berada di dalam saluran pencernaan 

dengan menghambat sintesis dinding sel bakteri, merubah mekanisme transport 

aktif sel, menghambat sintesis protein bakteri malalui sintesis asam nukleat 

(Muwarni, 2007). Antibiotic Growth Promotors (AGP) yang masuk dalam saluran 

pencernaan tidak hanya menekan populasi bakteri patogen namun juga menekan 

bakteri yang menguntungkan seperti bakteri asam laktat (BAL). Seiring pelarangan 

penggunaan AGP maka perlu dicari  alternatif pengganti AGP sebagai imbuhan 

dalam ransum. Salah satu alternatif yang dirasa mampu menggantikan fungsi AGP 

adalah asam organik. Diantara jenis asam organik yang berpotensi sebagai 

pengganti AGP untuk memelihara kesehatan ayam broiler adalah jenis asam format 

dan asam butirat.   

Asam format adalah salah satu jenis asam organik yang memiliki tingkat 

keasaman paling tinggi dan telah banyak digunakan sebagai agen antibakteri dan 

untuk memperbaiki kecernaan dan pertumbuhan ayam broiler (Pathak et al., 2016). 



2 
 

 
 

Asam butirat merupakan sumber energi bagi sel–sel mukosa usus sehingga mampu 

memperbaiki morfologi dan fungsi usus halus khususnya dalam penyerapan 

nutrien. Asam butirat juga mampu mencegah serangan mikroba patogen dalam usus 

halus sehingga memperbaiki saluran pencernaan dan penyerapan nutrien serta 

berdampak positif pada laju pertumbuhan ayam broiler (Kaczmarek et al., 2016). 

Asam butirat dan asam format termasuk dalam asam lemak rantai pendek melalui 

sifat asamnya mampu menurunkan pH pada saluran pencernaan sehingga bakteri 

patogen dapat ditekan dan pertumbuhan bakteri asam laktat (BAL) menjadi 

optimal. Akhirnya, memaksimalkan penyerapan nutrien pakan, menjaga kesehatan 

dan mampu meningkatkan bobot badan ayam broiler (Adil et al., 2010). 

Penggunaan kombinasi beberapa asam organik dalam pakan dilaporkan dapat 

menghasilkan efek sinergis sehingga dapat memberikan manfaat lebih bagi ayam 

broiler (Dibner dan Buttin, 2002). Merujuk pada peran asam format dan asam 

butirat seperti tersebut di atas, penggunaan  kombinasi asam format dan asam 

butirat dalam pakan diharapkan dapat meningkatkan status kesehatan ayam broiler 

sebagai pengganti AGP.  

Tingkat kesehatan ayam broiler dapat diindikasikan dari profil leukosit. 

Profil leukosit dalam tubuh ayam broiler akan berubah jika terdapat penyimpangan 

fungsi organ, terjadinya alergi, infeksi dan masuknya benda asing dalam tubuh 

ayam broiler. Leukosit berfungsi sebagai sistem pertahanan tubuh terhadap 

serangan agen infeksi, bakteri dan penyakit dengan cara fagosit dan menghasikan 

antibodi (Purnomo et al., 2015). Selain jumlah sel leukosit, diferensial leukosit 

meliputi heterofil, eosinofil, limfosit, monosit dan basofil merupakan fraksi dari 
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leukosit yang juga memiliki fungsi sebagai sistem pertahanan tubuh. Hadirnya agen 

penyakit, infeksi, virus dan alergi akan digambarkan dari penurunan atau 

peningkatan jumlah sel leukosit dan diferensial leukosit dalam sirkulasi darah, 

sehingga perlu diketahui jumlah sel leukosit dan diferensial leukosit normal pada 

ayam broiler (Purnomo et al., 2015). 

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh pemberian  kombinasi asam butirat dan asam format dalam ransum 

terhadap status kesehatan ayam broiler yang digambarkan dari jumlah sel leukosit 

dan diferensial leukosit. Manfaat yang diperoleh adalah memberikan informasi 

kepada masyarakat mengenai asam organik (asam butirat dan asam format) sebagai 

alternatif pengganti AGP dalam menjaga kesehatan ayam broiler yang digambarkan 

dari profil darah putih. Hipotesis dalam penelitian ini adalah penambahan asam 

butirat dan asam format dalam ransum diharapkan mampu menjaga kesehatan ayam 

broiler yang digambarkan dari jumlah sel leukosit dan diferensial leukosit 

(heterofil, eosinofil dan limfosit) sebagai alternatif pengganti AGP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


