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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Industri perunggasan khususnya ayam broiler merupakan industri yang

berkembang pesat di Indonesia. Kebutuhan masyarakat terhadap protein yang

tinggi mengakibatkan tingginya permintaan masyarakat terhadap daging, sehingga

berpengaruh juga terhadap perkembangan dunia peternakan unggas agar

mendapat hasil yang optimal. Ayam  mempunyai potensi yang besar dalam

memberikan sumbangan terhadap pemenuhan kebutuhan konsumsi protein

hewani masyarakat Indonesia, karena sifat proses produksi yang relatif cepat

(kurang dari lima minggu) dan hasilnya dapat diterima masyarakat luas.

(Kartasudjana dan Suprijatna, 2006).

Produktivitas ternak sangat bergantung pada kondisi lingkungan setempat.

Produktivitas ternak yang tinggi tentunya akan terjadi jika kondisi lingkungannya

nyaman untuk hidup dan berproduksi. Faktor lingkungan yang mempengaruhi

produktivitas ternak antara lain suhu, kelembaban, curah hujan, tiupan angin, dan

intensitas cahaya (Abidin, 2005).

Di Indonesia yang beriklim tropis, suhu lingkungan di dataran rendah pada

musim kemarau dapat mencapai suhu 33ºC - 34ºC. Kenaikan suhu dari 21,1ºC

menjadi 32,2ºC menyebabkan konsumsi pakan akan berkurang hingga 20,2%,

dengan demikian suhu lingkungan sangat mempengaruhi penampilan produksi

dari ayam broiler (Wijayanti, 2011).
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Unggas yang terpapar heat stress akan mengalami penurunan

pertumbuhan, konsumsi pakan (feed intake), konversi pakan, produksi telur, daya

tetas, kualitas kerabang telur, seta kualitas dan ukuran telur. Heat stress juga dapat

mengakibatkan kematian pada semua jenis dan umur unggas, unggas dewasa lebih

beresiko dibandingkan dengan unggas muda (Lavergne, 2004).

Banyak penelitian yang menyatakan bahwa suhu yang tinggi pada ayam

broiler akan menyebabkan penurunan konsumsi pakan (Suk and Washburn, 1995;

Oliveira et al., 2000) dan laju pertumbuhan atau pertambahan berat badan (Altan

et al., 2000; Oliveira et al., 2000; Aengwanich, 2007) dan angka konversi pakan

semakin meningkat (Suk and Washburn, 1995)

Asam amino yang sulit untuk dilengkapi dalam jumlah seimbang adalah

lisin, metionin, sistin dan triptofan. Asam – asam amino tersebut dinamakan asam

amino esensial, karena itu perhatian khusus perlu diberikan untuk memenuhi

kebutuhan bila menyusun ransum (Anggorodi, 1985).

Karnitin sebagai senyawa pembawa asam lemak rantai panjang dalam

menembus membran mitokondria pada β-oksidasi asam lemak, berarti

ketersediaan karnitin dalam ransum dapat meningkatkan β-oksidasi asam lemak,

sehingga timbunan lemak dalam bentuk kolesterol, trigliserida, garam empedu,

dan hormon steroid dapat ditekan dan memperbaiki produktivitas ayam broiler.

Tetapi yang menjadi kendala adalah harga karnitin sangat mahal sehingga akan

membebani peternak jika menggunakannya dalam ransum. Sementara diketahui

bahwa secara kimia senyawa karnitin dapat disintesis oleh tubuh dengan senyawa
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makronutrien yaitu metionin dan lisin, dan senyawa mikronutrien yaitu niasin,

FeSO4, piridoksin/vitamin B6 dan asam askorbat/vitamin C dengan bantuan enzim

spesifik (Feller and Rudman 1988).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian

pemberian metionin dan lisin sebagai suplemen pakan pada ayam broiler yang

terpapar heat stess, dan diharapkan dapat mengurangi efek penurunan

produktivitas broiler akibat heat stress dari suhu lingkungan yang tinggi, sehingga

pada akhirnya dapat memberi keuntungan bagi peternak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah suplementasi kombinasi metionin dan lisin dapat menurunkan

konversi pakan pada ayam broiler yang terpapar heat stress?

2. Apakah suplementasi kombinasi metionin dan lisin dapat meningkatkan

pertambahan berat badan pada ayam broiler yang terpapar heat stress?

1.2 Landasan Teori

Ayam broiler yang mengalami heat stress sangat membutuhkan asupan

gizi yang cukup untuk menjaga metabolisme tubuh. Paparan heat stress pada

ayam broiler dapat mengakibatkan penurunan kadar plasma tiroksin yaitu hormon

yang berfungsi sebagai stimulator dalam pengaturan metabolisme tubuh. Selain

itu terjadi penurunan konsumsi oksigen akibat dari berkurangnya aktivitas
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metabolisme karena terjadinya penimbunan panas dan defisiensi nitrogen yang

ditunjukkan dengan menurunnya konsumsi pakan, sehingga berdampak pada

defisiensi asam amino dalam tubuh (Kuczynski, 2002).

Salah satu fungsi asam amino dalam sistem metabolisme tubuh adalah

menyediakan kebutuhan nitrogen dan menjadi sumber energi jika nitrogen

dilepaskan (Stryer, 2000). Widodo (2002) menyatakan bahwa asam amino

merupakan faktor anabolik yang mempengaruhi metabolisme protein. Ayam yang

mengalami defisiensi asam amino esensial tertentu, misalnya lisin akan

mengalami penurunan pertumbuhan dan sekresi protein, yang berpengaruh drastis

terhadap perkembangan otot dada. Suplementasi lisin pada ransum yang

kekurangan lisin dapat menyeimbangkan asam amino yang berfungsi untuk

memodifikasi jumlah protein yang disintesis dan didegradasi pada ayam.

Metionin merupakan asam amino esensial dengan gugusan sulfur yang

diperlukan tubuh dalam pembentukan asam nukleat dan jaringan serta sintesa

protein pada tiap jaringan. Metionin juga menjadi bahan pembentuk asam amino

lain yaitu sistein dan kolin. Metionin bekerja sama dengan vitamin B12 dan asam

folat mengatur metabolisme protein dari pakan. Fungsi lain metionin adalah

membantu menyerap kolesterol (Rodwell et al., 1997). Asam amino metionin

diperlukan untuk pertumbuhan yang cepat dan untuk hidup pokok semua hewan,

meningkatkan sintesis protein, absorbsi, transportasi dan bioavailabilitas mineral

esensial (Stryer, 2000)
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Lisin berfungsi menghambat pertumbuhan virus. Bersama dengan vitamin

C, A, dan seng membantu mencegah infeksi, memperkuat sistem sirkulasi, dan

mempertahankan pertumbuhan sel-sel normal. Bersama proline dan vitamin C

akan membentuk jaringan kolagen serta menurunkan kadar trigliserida darah yang

berlebih. Lisin bersama metionin akan mensintesis karnitin dalam tubuh (Feller

and Rudman, 1998)

Selle et al., (2007) menjelaskan bahwa ayam broiler yang diberi

suplementasi lisin dapat meningkatkan kecernaan pada usus dan juga dapat

meningkatkan daya cerna asam amino yang lain, sehingga dapat memperbaiki

produktivitas ayam broiler. Suplementasi metionin dan lisin ke dalam ransum

yang kekurangan protein kasar terbukti dapat mempertahankan angka konversi

pakan tetap baik (Iyayi, 2014).

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Membuktikan pengaruh suplementasi kombinasi metionin dan lisin

terhadap penurunan konversi pakan pada ayam broiler yang terpapar heat

stress

2. Membuktikan pengaruh suplementasi kombinasi metionin dan lisin

terhadap peningkatan pertambahan berat badan pada ayam broiler yang

terpapar heat stress.
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1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat :

1. Memberikan alternatif pemecahan masalah dalam menurunkan konversi

pakan ayam broiler pada daerah tropis yang memiliki potensi besar

terpapar heat stress.

2. Memberikan alternatif pemecahan masalah kepada peternak ayam broiler

terutama pada daerah tropis yang memiliki potensi besar terpapar heat

stress. guna meningkatkan pertambahan berat badan pada broiler.

1.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori, maka hipotesis yang dapat dikemukakan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Suplementasi kombinasi metionin dan lisin dapat menurunkan konversi

pakan ayam broiler yang terpapar heat stress

2. Suplementasi kombinasi metionin dan lisin dapat meningkatkan berat

badan pada ayam broiler yang terpapar heat stress.
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