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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

 Bertambahnya jumlah penduduk serta meningkatnya kesadaran 

masyarakat akan pentingnya gizi, maka  menyebabkan meningkatnya kebutuhan 

protein hewani yang berasal dari ternak. Daging merupakan sumber protein dan 

mengandung asam amino esensial yang tidak disuplai dari sumber bahan pangan 

lain. Keadaan tersebut berpengaruh terhadap status kesehatan seseorang yang 

pada akhirnya berperan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.  

Salah satu sumber protein yang dibutuhkan oleh tubuh manusia adalah 

protein hewani. Sumber protein hewani yang berasal dari unggas lebih banyak 

permintaanya dibandingkan ternak ruminansia, antara lain disebabkan harganya 

lebih terjangkau dan mudah didapat. Daging ayam mempunyai kandungan asam 

amino esensial  dan non esensial yang cukup lengkap  dan tinggi mutunya. Hal 

tersebut sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hal 

pertumbuhan dan kesehatan. Tahun 2011 kebutuhan konsumsi daging di 

Indonesia berkisar 2,6 juta ton dan telur 1,7 juta ton (BPS, 2011). 

Ayam broiler merupakan hasil teknologi yang memiliki karakteristik 

ekonomis. Ayam broiler juga memiliki sifat pertumbuhan yang cepat sebagai 

penghasil daging dan konversi pakan rendah. Ayam broiler membutuhkan waktu 

pemeliharaan yang relatif cepat dan sebagai penghasil daging dengan serat daging 

yang lunak. 
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 Manipulasi pakan yang bisa diterapkan dan diharapkan mempunyai nilai 

tambah terhadap retensi nitrogen dan metabolisme protein, yaitu mengaplikasi 

Biological feed additive (BFA) yang mengandung mikroba selulolitik, lignolitik, 

mineralitik (Prihartini, 2007). BFA mengandung bakteri lignolitik yang mampu 

mendegradasi senyawa organik kompleks dan masuk dalam sistem metabolisme 

sehingga proses metabolisme protein dari bahan pakan menjadi lebih efisien dan 

retensi N dapat terjadi secara maksimal, protein berfungsi untuk memperbaiki 

kerusakan atau penyusutan jaringan (perbaikan dan pemeliharaan jaringan) dan 

untuk membangun jaringan baru (pertumbuhan dan pembentukan protein), protein 

dapat dikatabolisasi menjadi sumber energi atau sebagai substrat penyusun 

jaringan karbohidrat dan lemak, protein diperlukan dalam tubuh untuk penyusun 

hormon, enzim dan substansi biologis penting lainnya seperti antibodi dan 

hemoglobin. 

Nitrogen yang diretensi merupakan bagian nitrogen dari pakan yang tidak 

diekskresikan dalam feses dan urin. Nitrogen yang dimaksud adalah nitrogen yang 

berasal dari protein ransum sehingga retensi nitrogen dapat digunakan untuk 

menilai protein ransum. Perhitungan melalui keseimbangan nitrogen yang masuk 

dan nitrogen yang keluar dapat menentukan besarnya nitrogen yang diretensi.  

kualitas dari suatu jenis pakan tertentu dapat ditentukan dengan analisis kimia, 

tetapi nilai sebenarnya dari pakan untuk ternak ditunjukkan dengan bagian yang 

hilang setelah pencernaan, penyerapan, dan metabolisme. 
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Sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan  dengan pemikiran tersebut, 

maka perlu dilakukan penelitian mengenai aplikasi BFA dan pengaruhnya 

terhadap retensi nitrogen dan metebolisme protein ayam pedaging.  

1.2. Perumusan Masalah 

a. Apakah terdapat pengaruh aplikasi BFA pada air minum terhadap retensi N dan 

metabolisme protein ayam pedaging? 

b. Pada level berapakah perlakuan terbaik aplikasi BFA pada air minum dan 

pengaruhnya terhadap retensi nitrogen dan metabolisme protein? 

1.3. Tujuan Penelitian                                              

a. Mengetahui pengaruh aplikasi BFA pada air minum terhadap retensi nitrogen 

dan metabolisme protein ayam pedaging. 

b. Mengetahui level terbaik aplikasi BFA pada air minum dan pengaruhnya 

terhadap retensi nitrogen dan metabolisme protein. 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Dapat memberikan informasi bagi peternak, maupun bagi pihak yang 

membutuhkan mengenai pengaruh aplikasi  BFA pada air minum terhadap 

retensi N dan metabolisme protein ayam pedaging. 

b. Memberikan informasi  level terbaik aplikasi BFA berpengaruh terhadap retensi 

nitrogen dan metabolisme protein. 

 

 


