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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ayam broiler merupakan hasil teknologi yang memiliki karakteristik 

ekonomis, pertumbuhan yang cepat sebagai penghasil daging, konversi pakan 

rendah, dipanen cepat karena pertumbuhan cepat dan sebagai penghasil daging 

dengan serat lunak. Untuk mendapatkan bobot badan sesuai dengan yang 

dikehendaki pada waktu yang tepat, maka hal-hal pokok meliputi perkandangan,  

pemilihan bibit, manajemen pakan, sanitasi dan kesehatan,  recording dan 

pemasaran perlu diperhatikan. Banyak kendala yang muncul apabila manajemen 

pemeliharaan ayam broiler ayam tidak terpenuhi, antara lain karena pakan sudah 

tidak efisien dibandingkan kenaikkan / penambahan berat badan, sehingga akan 

menambah biaya produksi. 

Aplikasi yang bisa diterapkan dan diharapkan mempunyai nilai tambah pada 

produk ayam pedaging yaitu mengaplikasi biological additive yang ditambahkan 

pada air minum, mengandung jenis bakteri lignochloritik dan mineral mix, 

sehingga produktifitas ayam pedaging meningkat (Prihartini,2007, 2009, 2010; 

Inggid, 2001) 

Pengembangan biological additive perlu ditingkatkan, karena dengan 

pemberian jenis bakteri lignochloritik pada air minum diharapkan mampu 

meningkatkan efisiensi sintetis protein yang selanjutnya berpengaruh terhadap 

konsumsi, pertambahan bobot badan dan memperbaiki konversi pakan ayam 

pedaging. 
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Biological additive mengandung mikroba selulolitik, lignolitik, mineralitik 

dan mikroba pendegadasi senyawa sintetis kompleks (Prihartini, 2007). Beberapa 

penelitian pada broiler menunjukkan bahwa additive berupa bakteri dapat 

meningkatkan pertambahan bobot badan, menurunkan angka konversi pakan dan 

mortalitas (Mulyono, 1996). Oleh Karena itu, penelitian ini layak dilaksanakan. 

Tujuan penelitian, untuk mengetahui pengaruh aplikasi biological additive pada 

air minum terhadap konsumsi, pertambahan bobot badan dan konversi pakan 

ayam pedaging. 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah aplikasi biological additive pada air minum berpengaruh terhadap 

konsumsi, pertambahan bobot badan, dan konversi pakan  ayam pedaging? 

2. Pada level berapakah perlakuan terbaik aplikasi biological additive pada air 

minum dan pengaruhnya terhadap konsumsi, pertambahan bobot badan, dan 

konversi pakan  ayam pedaging? 
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C. Tujuan Penelitian                                                

1. Untuk mengetahui pengaruh aplikasi biological additive pada air minum dan 

pengaruhnya terhadap konsumsi, pertambahan bobot badan, dan konversi 

pakan  ayam pedaging. 

2. Untuk mengetahui level terbaik aplikasi biological additive pada air minum 

dan pengaruhnya terhadap konsumsi, pertambahan bobot badan, dan konversi 

pakan  ayam pedaging. 

D. Manfaat Penelitian 

  Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan informasi  bagi 

peternak, maupun bagi pihak yang membutuhkan mengenai pengaruh aplikasi 

biological additive pada air minum terhadap konsumsi, pertambahan bobot badan, 

dan konversi pakan  ayam pedaging. 

 


