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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Di Indonesia peternakan ayam khususnya ayam petelur berkembang begitu 

pesat dengan banyaknya berdiri perusahaan-perusahaan modern, Hal ini 

disebabkan jumlah penduduk yang mana semakin lama semakin meningkat pula,  

sehingga tingkat konsumsi akan telur  juga meningkat, hal ini harus di imbangi 

dengan jumlah produksi  agar konsumen tetap terpenuhi. 

   Meningka � � �tnya kebutuhan akan ayam�me �ndorong peternak untuk 

� � � � �lebih memperhatikan kualitas produk yang dihasilkan berupa produksi 

telur. Produktivitas telur dapat dilihat dari produksi telur dan konversi pakan, 

produksi telur ayam petelur yang diamati yaitu produksi telur harian (Hen Day 

Production). Faktor yang mempengaruhi produksi telur antara lain bibit, 

konsumsi pakan, lama pencahayaan, penyakit, lingkungan, dan manajemen 

pemeliharaan (Sudaryani dan Santoso, 2002).   

Jumlah konsumsi pakan merupakan faktor penentu paling penting yang 

menentukan jumlah nutrien yang  didapat oleh ternak dan berpengaruh terhadap 

tingkat produksi, Meningkatnya ransum yang dikonsumsi  akan memberikan 

kesempatan pada tubuh untuk meretensi zat-zat makanan lebih banyak, sehingga 

kebutuhan zat –zat makanan seperti protein yang penting untuk pertumbuhan dan 

produksi dapat terpenuhi. Nilai  protein merupakan persentase nitrogen yang 

diabsorpsi dan digunakan untuk pemeliharaan tubuh dan retensi nitrogen 

digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara nitrogen intake dengan output 

nitrogen (Rasyaf, 1990). Retensi nitrogen merupakan salah satu metode yang 
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digunakan untuk menilai kualitas protein,  Jika retensi nitrogen atau nitrogen yang 

tertinggal didalam tubuh unggas semakin banyak, maka proses sintesis protein 

semakin baik.  

 Upaya  yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan nilai guna dari pakan 

yang dikonsumsi ternak dengan menambahkan Biological Additive melalui air 

minum dan diharapkan dapat memacu proses metabolisme dalam tubuh ternak 

sehingga proses absorbsi zat-zat nutrisi dalam pakan dapat di serap secara 

maksimal.  

Biological additive terdapat bakteri Lignochloritik yang memliki 

kemampuan mineralisasi sehingga membantu dalam proses sintesa protein 

(Prihartini dkk., 2007). Selain itu, Biological additive mempunyai target  

mempercepat metabolisme energi dalam tubuh ternak dengan memperbaiki 

mikiroorganisme dalam saluran pencernaan ayam dan mampu mendegradasi 

senyawa organik kompleks yang masuk dalam sistem metabolisme sehingga 

proses sintesis lebih efisien dan meningkatkan efisiensi penggunaan ransum. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian mengenai “Aplikasi Biological 

Additive Dan   Pengaruhnya Pada Konsumsi Pakan  Dan  Retensi Nitrogen  Ayam 

Petelur” perlu dilaksanakan agar dapat mengetahui potensi Biological Additive 

sehingga dapat  diterapkan pada unggas. 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah  pemberian Biological Additive berpengaruh pada konsumsi pakan, 

dan retensi nitrogen  ayam  petelur? 
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2. Pada level berapakah aplikasi Bological Additive berpengaruh  pada konsumsi 

pakan dan  retensi nitrogen  ayam petelur? 

C. Tujuan dan Manfaat  

1. Tujuan 

a. Mengetahui pengaruh aplikasi Biological Additive pada air minum terhadap  

konsumsi pakan dan retensi nitrogen  ayam  petelur. 

b. Mengetahui pada level berapakah aplikasi Biological Additive berpengaruh  

pada konsumsi dan retensi nitrogen  ayam petelur. 

2. Manfaat 

a. Dapat mengaplikasikan Biological Additive secara langsung dipeternak 

b. Mengetahui level yang tepat jika Biological Additive diterapkan dipeternak.   


