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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan daging ayam ras broiler (ayam pedaging) cenderung meningkat

setiap tahun. Peningkatan kebutuhan ini sejalan dengan situasi perekonomian

Indonesia yang terus bertumbuh. Konsumsi ayam ras pada tahun 2013 ini

mencapai 2,2 miliar ekor. Jumlah tersebut naik 15,79 persen dibandingkan

konsumsi ayam ras sepanjang 2012 sebanyak 1,9 juta miliar ekor. Konsumsi

daging ayam ras meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan

penghasilan masyarakat. Masyarakat yang semula tidak mengkonsumsi daging

ayam, karena pendapatan naik mampu membeli daging ayam.

Secara nasional unggas merupakan penyumbang terbesar dalam upaya

pemenuhan protein asal hewani. Pada tahun 2009 total produksi daging

diperkirakan sebanyak 2,5 juta ton yang terdiri dari daging sapi dan kerbau 0,5

juta ton, kambing dan domba 0,1 juta ton, babi 0,2 juta ton, ayam buras 0,3 juta

ton, ayam ras pedaging 1,0 juta ton dan ternak lainnya 0,1 juta ton. Dengan

demikian produksi daging terbesar disumbang oleh ayam ras pedaging 46,6

persen, sapi dan kerbau 20,4 persen, ayam buras 13,0 persen, dan babi 10,1

persen.

Broiler atau dikenal juga dengan ayam niaga pedaging merupakan jenis ras

unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya

produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam. Pemeliharaan
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broiler hanya membutuhkan waktu yang singkat. Broiler mampu memproduksi

daging secara optimal dengan hanya mengkonsumsi ransum dalam jumlah yang

cukup.

Ayam broiler merupakan hasil teknologi yang memiliki karakteristik

ekonomis. Ayam broiler juga memiliki sifat pertumbuhan yang cepat sebagai

penghasil daging, konversi pakan rendah. Ayam broiler membutuhkan waktu

pemeliharaan yang relatif cepat dan sebagai penghasil daging dengan serat daging

yang lunak.

Disamping pakan atau ransum dengan kualias baik, untuk mencapai

produktifitas tinggi maka ayam pedaging harus dalam keadaan sehat. Kesehatan

ayam pedaging merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap

peningkatan produktivitas. Ternak yang sakit dapat menurunkan produktivitas dan

menyebabkan kematian. Secara umum penyakit ternak disebabkan dari bakteri,

jamur,virus, dan parasit parasit lainnya yang bersifat patogen.

Ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan ayam pedaging, salah satunya

dengan menggunakan Biological Feed Additive (BFA). Penggunaan BFA

diharapkan mempunyai nilai tambah pada produktivitas dan kesehatan ayam

pedaging. BFA merupakan imbuhan pakan yang mengandung bakteri

Lignochloritik dan mineral mix (Prihartini dan Khotimah, 2010).  Adapun fungsi

BFA yaitu membantu memperbaiki lingkungan dalam pencernaan atau daya cerna

pakan, membantu memperbaiki sistem metabolisme dan mensintesis protein.

 Penambahan BFA dalam air minum diharapkan mampu meningkatkan

kesehatan ayam pedaging. Sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan  dengan
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pemikiran tersebut, maka perlu kiranya dilakukan penelitian mengenai “Aplikasi

Pemberian Biological Feed Additive (BFA) Pada Air Minum Dan Pengaruhnya

Terhadap Gambaran Darah Ayam Pedaging

1.2 Perumusan Masalah

a) Apakah  pemberian BFA yang mengandung bakteri lignochloritik pada air

minum berpengaruh terhadap gambaran darah ayam pedaging?

b) Pada level berapakah pemberian BFA yang mengandung bakteri

lignochloritik berpengaruh terhadap gambaran darah ayam pedaging?

1.3 Manfaat dan Tujuan

1.3.1 Tujuan

a. Mengetahui pengaruh pemberian BFA pada air minum gambaran darah

ayam pedaging.

b. Mengetahui pada level berapakah pemberian BFA pada air minum

terhadap gambaran darah ayam pedaging.

1.3.2 Manfaat

a. Dapat  memberikan  informasi  kepada peternak ayam pedaging tentang

potensi BFA jika diberikan perlakuan pada air minum.

b. Sebagai sumber  informasi  tentang pengaruh BFA pada air minum

terhadap gambaran darah ayam pedaging.


