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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Konsumsi masyarakat terhadap daging ayam broiler di Indonesia 

menunjukkan peningkatan. Konsumsi tahun 2015 sebesar 4,797 kg perkapita dan 

meningkat pada tahun 2016 sebesar 5,110 kg perkapita. Data ini menunjukkan 

peningkatan sebesar 6,52% dari tahun 2015-2016 (Ditjen Peternakan Kementan, 

2017). Pemeliharan ayam broiler tergolong lumayan cepat yaitu sekitar 35 hari, 

sehingga tidak memerlukan waktu lama dan efisien untuk dipelihara. Ayam broiler 

memiliki laju pertumbuhan cepat, namun memiliki kandungan lemak yaitu 21% - 

25% (Christopher dan Harianto, 2011). Konsumen tertentu memiliki kekawatiran 

terhadap daging yang mengandung lemak tinggi dan selektif dalam mengkonsumsi 

daging ayam. Konsumen lebih senang memilih produk ternak terutama daging 

ayam broiler yang memiliki kandungan lemak yang rendah. Oleh karena itu 

diperlukan upaya untuk menghasilkan daging ayam rendah lemak. 

Protein ransum dibutuhkan ayam broiler dalam memenuhi kebutuhannya 

pada fase starter dan fase finisher.  Protein pada fase starter digunakan untuk 

pertumbuhan jaringan, namun pada fase finisher proses pertumbuhan yang terjadi 

tidak tinggi dan pemberian ransum yang berlebih tidak dibutuhkan oleh tubuh ayam 

broiler. Penurunan protein pada fase finesher dapat dilakukan untuk mengurangi 

kelebihan protein yang berimbas pada penimbunan lemak.  Pemberian protein harus 

disesuaikan dengan standar yaitu pada fase starter (umur 1 hari sampai umur 3 
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minggu) minimal 19%, dan fase finesher (umur 3 minggu sampai saat panen) 

minimal 18% (Standar Nasional Indonesia, 2006).  

Pemberian protein yang rendah dibantu dengan penambahan Lactobacillus 

Sp. untuk mempermudah dalam proses penyerapan di usus. Lactobacillus Sp 

merupakan golongan bakteri anaerob yang mampu menurunkan pH di usus dengan 

mengubah gula menjadi asam laktat sehingga menghambat pertumbuhan jenis 

bakteri patogen (Sartika, 2017). Penggunaan Lactobacillus Sp. dalam penelitian ini 

diharapkan mampu meningkatkan bakteri menguntungkan sehingga menghasilkan 

enzim Bile salt hydrolase (BSH) lebih banyak dalam menekan mobilisasi lemak. 

Peningkatan jumlah bakteri asam laktat maka enzim bile salt hydrolase (BSH) yang 

dihasilkan lebih banyak dalam mendekonjugasi garam empedu. Enzim Bile salt 

hydrolase (BSH) diproduksi Lactobacillus Sp. mampu mendekonjugasi garam 

empedu dalam bentuk asam kolat bebas (garam empedu dekonjugasi) yang kurang 

diserap oleh usus halus. Garam empedu dekonjugasi tidak mudah dalam 

mengemulsi lemak dan keluar melalui ekskreta sehingga lemak menjadi turun 

(Yunenshi, 2011). Keluarnya lemak bersama ekskreta akan menurunkan kecernaan 

lemak. 

Proses peningkatan pertumbuhan dan biosintesis daging pada ayam broiler 

membutuhkan kalsium. Salah satu sumber kalsium adalah cangkang telur, yang 

mengandung kalsium karbonat (CaCO3) 98,5% dan magnesium karbonat (MgCO3) 

0,85% (Sitorus, 2009). Perubahan ukuran cangkang telur menjadi ukuran 

mikropartikel merupakan alternatif agar cangkang telur mudah tercerna dan optimal 

dalam penyerapan Ca. Cara dalam pengecilan ukuran tepung cangkang telur dengan 
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bantuan gelombang ultrasonic untuk meningkatkan pemanfaatan kalsium. 

Pengecilan menjadi mikropartikel memiliki ukuran diameter 10-1000 nm.  

Penyerapan Ca berikatan dengan protein terjadi dalam mekanisme calcium binding 

protein (Ca-BP). Calcium binding protein (CaBP) merupakan kemampuan 

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

kejaringan yang membutuhkan (Syafitri et al., 2015). Mikropartikel cangkang telur 

diharapkan mampu meningkatkan  penyerapan Ca sehingga Ca dapat dimanfaatkan 

untuk pembentukan tulang dan meningkatkan metabolisme protein untuk 

biosintesis daging ayam broiler.  

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dilakukan penelitian penggunaan 

probiotik Lactobacillus Sp dan mikropartikel tepung cangkang telur terhadap 

kecernaan lemak dan massa lemak daging ayam broiler. Manfaat dari penelitian ini 

yaitu dengan memberikan informasi penggunaan Lactobacillus Sp dan mikropartikel 

cangkang telur untuk menghasilkan kecernaan lemak dan massa lemak daging yang 

rendah. Hipotesis dari penelitian ini yaitu penggunaan Lactobacillus Sp dan 

mikropartikel cangkang telur dapat menurunkan kecernaan lemak kasar, massa 

lemak daging dan bobot relatif lemak abdominal, namun menghasilkan bobot akhir 

yang tinggi pada ayam broiler.  

  


