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BAB II.  STUDI PUSTAKA 

 

 

2.1.     Ayam broiler 

 

Broiler adalah istilah yang biasa dipakai untuk menyebut ayam hasil budidaya 

teknologi peternakan yang memiliki karakteristik ekonomi dengan ciri khas pertumbuhan 

yang cepat, sebagai penghasil daging dengan konversi pakan rendah dan siap dipotong pada 

usia yang relatif muda. Pada umumnya broiler ini siap panen pada usia 28 sampai dengan 45 

hari dengan berat badan 1,2 sampai dengan 1,9 kg/ekor (Priyatno, 2000). Rasyaf (2000) 

menyatakan bahwa karakteristik Abror Acress CP-707 yang dihasilkan oleh PT. Charoen 

Phokphand yaitu: berat badan 8 minggu : 2,1 kg, konsumsi ransum : 4,4 kg, konversi ransum 

: 2,2 kg, daya hidup : 98%, warna kulit : kuning, warna bulu : putih.  Broiler sangat potensial 

diternakkan karena memiliki performans yang baik seperti pada Tabel 2.1.  

Tabel 2.1. Performans Broiler 

 

Usia Berat Badan (kg) Konversi 

1 0.159 0.92 

2 0.418 1.23 

3 0.813 1.40 

4 1.265 1.52 

5 1.765 1.65 

6 2.255 1.79 

7 2.715 1.93 

8 3.135 2.07 

Sumber : Murtidjo (1987). 

 

Ayam broiler merupakan ternak yang paling efisien menghasilkan daging 

dibandingkan ayam yang lain. Ayam ini mempunyai sifat antara lain ukuran badan besar 

penuh daging yang berlemak, bergerak lambat serta pertumbuhan badannya cepat 

(Suroprawiro, 1980) dengan daging yang dihasilkan bertekstur halus, lembut dan empuk ( 

Siregar at al, 1980).  Rasyaf (1994) menyatakan bahwa pemeliharaan broiler terbagi dalam 

dua periode pemeliharaan awal dan akhir, periode pemeliharaan awal ini dimulai dari umur 
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satu sampai tiga minggu dan periode pemeliharanakhir adalah setalah umur lebih dari 3 

minggu. 

 

2.2. Problem Feed Additive bagi Ayam Broiler  

 

Dewasa ini, penggunaan obat-obatan yang terus menerus dalam tubuh dapat 

merupakan residu dan sedikit demi sedikit akan tertimbun dalam tubuh manusia yang 

akhirnya dapat mengganggu kesehatan manusia. Feed additive dalam ransum adalah untuk 

memperbaiki konsumsi, daya cerna serta daya tahan tubuh serta mengurangi tingkat stres 

pada ayam broiler.  Feed additive yang ditambahkan pada umumnya menggunakan antibiotik. 

Penggunaan antibiotik sebagai feed additive menghasilkan residu dalam karkas ayam broiler. 

Apabila daging ayam dikonsumsi oleh manusia maka dikhawatirkan akan menjadi resistensi 

terhadap antibiotik tersebut (Riana, 2010) 

Demikian juga dengan antikoksidia atau biasa disebut juga koksidiostat yang selama 

ini umum menggunakan preparat sulfa. Preparat sulfonamida merupakan antimikroba yang 

secara luas digunakan dalam pakan sebagai perangsang pertumbuhan dan mengendalikan 

bakterial serta protozoa dalam usus ayam.  Tetapi pemakaian sulfa yang terus menerus 

berisiko menimbulkan resistensi pada ayam, dan residunya pada daging dan telur berpotensi 

menimbulkan resistensi pada manusia yang mengonsumsinya. Penggunaannya dalam pakan 

belakangan sudah dilarang di beberapa Negara (Januwati, 2012). 

Sementara itu, semenjak krisis moneter sampai masa kini harga obat-obatan buatan 

pabrik dirasakan peternak cukup mahal. Disisi lain pengurangan dosis atau tanpa pemberian 

obat, vitamin maupun vaksin dalam pemeliharaan ayam broiler akan menimbulkan suatu 

masalah yang cukup serius  yaitu terjadi penurunan kesehatan atau bahkan terjadi 

peningkatan angka kematian. Hal ini akan mengakibatkan terjadi penurunan produksi 

sehingga  tidak tercapai standart produksi  yang diinginkan. Disamping harga obat cukup 
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mahal, pemberian obat-obatan, antibiotic, hormon maupun vitamin yang berlebihan pada 

ayam broiler dikhawatirkan akan berpengaruh pula terhadap penurunan kualitas dagingnya, 

sehingga apabila dikonsumsi oleh manusia secara terus menerus dalam jangka waktu yang 

lama dikhawatirkan akan membahayakan bagi kesehatannya (Zumrotun, 2012). 

 

2.3. Feed Suplement Ekstrak Isi Rumen Sapi 

 

Limbah ternak adalah sisa buangan dari suatu kegiatan usaha peternakan seperti usaha 

pemeliharaan ternak, rumah potong hewan, pengolahan produk ternak, dll.  Limbah tersebut 

meliputi limbah padat dan limbah cair seperti feses, urine, sisa makanan, embrio, kulit telur, 

lemak, darah, bulu, kuku, tulang, tanduk, dan isi rumen.  Semakin berkembangnya usaha 

peternakan, limbah yang dihasilkan semakin meningkat (Widodo, 2007). 

Selanjutnya Widodo (2007) menyatakan bahwa isi rumen merupakan salah satu dari 

sekian banyaknya hasil dari limbah   ternak ruminan yang berasal dari rumah pemotongan 

hewan yang belum begitu dimanfaatkan, bahkan ada yang dibuang begitu saja sehingga 

menimbulkan pencemaran lingkungan.  Limbah rumah potong hewan sebenarnya merupakan 

bahan yang potensial sebagai bahan pakan ternak, karena isi rumen di samping masih 

merupakan bahan pakan yang belum tercerna, juga terdapat organisme rumen yang 

merupakan sumber vitamin B disamping juga banyak mengandung protein akibat adanya 

pencernaan protein dalam rumen.   Zat makanan yang terkandung dalam isi rumen meliputi 

protein 8,86%, lemak 2,60%, serat kasar 28,78%, fosfor 0,55%, abu 18,54% dan air 10,92%.  

Berdasarkan komposisi zat yang terkandung di dalam isi rumen dalam batas tertentu tidak 

akan menimbulkan akibat yang merugikan bila dijadikan bahan pencampur pakan berbagai 

ternak.   Secara lengkap kandungan nutrisi isi rumen sapi dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1.  Kandungan nutrisi isi rumen sapi 

No. Zat makanan Kandungan  

   

1. Protein (%) 8,60 
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2. Serat kasar (%) 32,28 

3. Lemak kasar (%) 1,18 

4. Energi metabolis (kkal/kg) 2821,80 

5. Abu (%) 24,95 

   

 

Jumlah bakteri di dalam isi rumen banyak sekali.  Bakteri tersebut merombak selulosa dan 

pentosan ke dalam asam-asam organik (terutama asam asetat) dan kemungkinan dalam 

jumlah kecil ke dalam gula-gula sederhana.  Mikroorganisme tersebut mencerna pula pati, 

gula, lemak, protein dan nitrogen bukan protein untuk membentuk mikrobial dan vitamin B.  

Hasil penelit 




