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BAB I 

PENDAHULUAN 

Ayam broiler merupakan tipe ayam pedaging yang memiliki kemampuan 

untuk tumbuh dengan cepat dan salah satu sumber protein yang murah. Selain itu 

Ayam broiler secara genetik memiliki laju pertumbuhan cepat apabila didukung 

oleh keadaan lingkungan yang meliputi makanan, temperatur lingkungan, dan 

pemeliharaan yang baik (Zulfanita dkk., 2011). Ayam broiler secara genetik 

memiliki kemampuan tumbuh dengan cepat dan mendeposisikan daging yang 

baik sehingga produksi karkasnya tinggi, apabila diberi ransum yang baik. 

Ransum merupakan faktor penentu keberhasilan usaha ternak ayam broiler 

(Karyono dkk., 2015). Ransum yang baik sangat tergantung pada kandungan dan 

kualitas protein.  

Bahan pakan sumber protein mahal, apabila ransum tinggi protein. 

Kandungan protein pakan yang tinggi tentunya akan dapat menambah 

pengeluaran biaya. Pengeluaran biaya pakan pada produksi ayam broiler sendiri 

dapat mencapai lebih dari 60-70% dari total pengeluaran biaya produksi 

(Situmorang dkk., 2013). Solusi yang dapat dilakukan untuk menekan biaya dan 

mendapatkan efesiensi penggunaan protein yang baik adalah dilakukan sistem 

step down protein atau sistem penurunan kandungan protein dalam pakan. Namun 

penurunan kadar protein pakan dikhawatirkan akan mempengaruhi pertumbuhan. 

Kecernaan protein pada ayam broiler dapat ditingkatkan dengan pemberian feed 
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additive berupa asam sitrat sintesis (Jamilah dkk., 2013), agar asupan protein 

terpenuhi. 

Penambahan asam sitrat pada pakan ayam broiler dapat mampu 

meningkatkan konsumsi pakan, pertambahan bobot badan dan memperbaiki 

konversi pakan (Jamilah dkk., 2013). Penambahan acidifier asam sitrat pada 

pakan step down protein ayam broiler dapat memberikan pengaruh terhadap 

persentase karkas ayam broiler lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan lainya 

yaitu sebesar 66,16% (Sibarani dkk., 2014). Pemberian pakan step down protein 

dengan penambahan asam sitrat sebagai acidifier dapat meningkatkan bobot 

karkas dan menurunkan kadar lemak abdominal. Berdasarkan data tersebut maka 

dilakukan penelitian pengaruh penambahan asam sitrat sintesis terhadap produksi 

karkas ayam broiler antara lain bobot badan akhir, bobot karkas dan persentase 

karkas. Asam sitrat sebagai acidifier dapat meningkatkan produktivitas ayam 

broiler dilihat dari bobot badan akhir, dimana meskipun diberi pakan dengan 

protein yang rendah (stepdown) masih lebih baik dibandingkan dengan tanpa 

acidifier dengan total protein yang sama (stepdown) (Imam dkk., 2015). Acidifier 

berupa asam sitrat sintetis dapat meningkatkan massa protein daging dan performa 

pertumbuhan broiler (Jamilah dkk.,  2013).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penambahan acidifier pada 

berbagai level step down protein pakan terhadap produksi karkas pada ayam 

broiler dilihat dari bobot hidup, bobot karkas, presentase karkas dan evaluasi 

karkas. Manfaat penelitian ini adalah mendapatkan informasi terrhadap pengaruh 

penambahan acidifier pada ayam broiler dengan berbagai macam level step down 


