
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Kebutuhan protein hewani semakin meningkat seiring dengan 

berkembangnya pola pikir masyarakat. Daging ayam broiler merupakan produk 

hasil ternak yang paling banyak memenuhi kebutuhan daging masyarakat yaitu 

sebanyak 73%. Produksi daging ayam broiler pada saat ini sudah mampu 

memenuhi permintaan masyarakat. Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 

(2017) menyatakan bahwa produksi daging ayam broiler tahun 2013 – 2017 

mencapai 1.684.824 ton/tahun. Badan Pusat Statistik (2018) menyatakan 

konsumsi daging ayam broiler pada tahun 2013 – 2017 mencapai 0,1004 

kg/kapita/minggu atau sekitar 1.367.849,6 ton/tahun.  

Ayam broiler merupakan ternak yang mudah terkena cekaman panas, 

dimana cekaman panas dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kota Semarang 

memiliki rata-rata suhu lingkungan 30 – 33,4
o
C (Badan Pusat Statistik, 2017), 

sedangkan suhu yang baik untuk kandang ayam broiler yaitu 20 - 27
o
C 

(Kuczynski, 2002). Suhu nyaman pada ayam broiler hanya dapat dicapai oleh 

peternakan yang menggunakan sistem closed house, padahal saat ini masih 

banyak peternak yang menggunakan kandang open house. Ayam broiler akan 

mengalami cekaman panas pada suhu 28 – 35 
o
C. Ayam broiler yang mengalami 

cekaman panas akan menjadi gelisah, konsumsi pakan menurun, konsumsi minum 

meningkat, panting dan mengepak-ngepakan sayap serta menempelkan badannya 

pada dinding (Tamzil, 2014). Penurunan konsumsi pakan bertujuan untuk 
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menekan jumlah kalori yang diproduksi, agar panas yang dihasilkan dari 

pencernaan tidak menambah panas tubuhnya. Konsumsi pakan yang berkurang 

dapat menurunkan konsumsi protein sebagai salah satu bahan baku untuk 

pertumbuhan dan sistem pertahanan tubuh, sehingga laju pertumbuhan terhambat 

(Corzo et al., 2009).  

Laju pertumbuhan yang terhambat mampu menyebabkan produktivitas 

tidak efisien, baik secara kuantitas maupun kualitas. Cekaman panas juga mampu 

menekan produksi protein total dalam darah salah satunya albumin, sebagai salah 

satu respon yang diberikan oleh kelenjar endokrin dan organ-organ terkait 

(Aengwanich, 2007). Oleh karena itu, suhu pemeliharaan yang tidak tepat mampu 

menyebabkan penurunan produktivitas ternak, salah satunya penurunan bobot 

badan dan kandungan protein pada daging.  

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Liu et al. (2014) dengan suhu 

pemeliharaan 18 – 21
o
C, menyatakan bahwa serum albumin dapat menurun 

apabila konsumsi protein yang terkandung di dalam pakan juga menurun. 

Konsumsi pakan yang menurun mampu menghambat laju pertumbuhan pada 

ternak, sehingga produktivitas tidak optimal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Mardani et al. (2015) pada suhu tinggi 27 – 33
o
C, menyatakan bahwa pada suhu 

tersebut mampu mempengaruhi protein total dalam darah karena dalam keadaan 

stress panas, ternak akan melakukan serangkaian usaha homeostasis sehingga 

mempengaruhi proses metabolisme tubuh salah satunya produksi protein darah 

yang meliputi albumin dan globulin. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya pengaruh cekaman 

panas terhadap penurunan profil protein darah ayam broiler. Manfaat yang 

diperoleh dari penelitian ini yaitu mampu mengetahui perbedaan keadaan ayam 

broiler yang dipelihara pada suhu tinggi dan rendah. Hipotesis dari penelitian ini 

adalah terdapat interaksi antara profil protein darah yang meliputi total protein, 

albumin dan globulin terhadap suhu pemeliharaan tinggi dan rendah. Hipotesis 

penelitian ini adalah semakin tinggi suhu pemeliharaan mampu menurunkan kadar 

protein di dalam darah. 

  


