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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Broiler (Ayam Ras Pedaging) 

 Rawung, dkk. (2014) menyatakan bahwa ayam ras  pedaging adalah jenis 

ternak unggas yang memiliki laju pertumbuhan yang sangat cepat dibandingkan 

dengan ternak potong lainnya. Menurut Suharno (2002), harga ayam pedaging 

yang relatif murah, dapat diterima oleh berbagai kalangan, padat teknologi dan 

modal lebih terjangkau dibandingkan ternak lainnya. 

 Menurut Kartasudjana dan Suprijatna (2006),  ayam ras pedaging adalah 

ayam betina dan ayam jantan berwarna putih yang umumnya dipanen pada umur 

5-6 minggu dengan tujuan penghasil daging. Bobot badan ideal 400 

gram/mingggu untuk jantan 300 gram/minggu untuk betina (North, 1984). 

 Potensi ini menjadi salah satu alasan bagi peternak untuk mengembangkan 

usaha peternakan ayam pedaging. Resnawati (2009) menambahkan bahwa 

dagingnya memiliki tekstur yang menarik, rasanya gurih, keempukannya sedang 

dan aromanya tidak amis. 

2.2. Aspek Teknis Pemeliharaan Ayam Ras Pedaging  

Aspek teknis pemeliharaan ayam ras pedaging pada suatu unit usaha di 

suatu negara atau pada suatu musim bervariasi. Aspek teknis pemeliharaan ayam 

ras pedaging antara lain adalah bibit, kandang, pakan, tata laksana, obat-obatan, 

vaksin dan vitamin (Santoso, 2003).  

Pemeliharaan ayam ras pedaging berupa ternak penghasil daging saat ini 

menduduki tempat teratas dalam permintaan konsumen. Menurut data pusat 

informasi pemasaran unggas nasional tahun 2000 setiap hari dipotong sekitar  
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1.200.000 ekor/hari, dengan pendapatan masyarakat maka angka pemotongan 

ayam pedaging terus meningkat setiap tahun (Bambang, 2008). Masyarakat 

Indonesia mulai meningkatkan usaha peternakan ayam pedaging usaha peternakan 

masih diselenggarakan dalam kapasitas yang sederhana, berorientasi pada bisnis 

yang menekankan penggunaan sumber daya seefisien mungkin untuk 

mendapatkan hasil yang lebih baik, beberapa aspek teknis yang penting masih 

belum diperhatikan (Octavia, 2007). 

2.2.1.  Bibit   

Wahyudi, dkk. (2010), menyatakan bahwa bibit merupakan hal utama 

yang perlu diperhatikan dalam usaha peternakan ayam pedaging. Menurut BSN 

(1998) syarat utama mutu bibit ayam ras niaga final stock umur sehari/DOC 

adalah berat per ekor minimal 37 gram, kondisi fisik sehat, kaki normal dan dapat 

berdiri tegak, tampak segar dan aktif, tidak dehidrasi, tidak ada kelainan bentuk 

dan tidak cacat fisik, sekitar pusar dan cloaca kering dan pusar tertutup, warna 

bulu seragam sesuai dengan warna galur (strain) dan kondisi bulu kering dan 

berkembang serta jaminan kematian Day Old Chicken (DOC) maksimal 2%. 

Fadillah, dkk. (2007) menyatakan bahwa beberapa ciri DOC yang 

berkualitas baik diantaranya adalah bebas dari penyakit, bobot tidak kurang dari 

37 gram, DOC terlihat aktif, berbulu cerah, kakinya besar dan basah, tampak 

segar, tidak ada cacat fisik, dan tidak ada lekatan tinja di duburnya. DOC yang 

baik akan menghasilkan ayam ras pedaging dewasa yang baik pula, dimana 

daging ayam ras pedaging mengandung protein hewani yang tinggi. Rasyaf 

(2004), menambahkan bahwa pemilihan bibit yang baik dapat menurunkan angka 
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mortalitas, mudah dalam pengelolaan, menghemat biaya dan pengobatan serta 

tingkat kematiannya yang diperoleh akan lebih rendah. 

2.2.2. Kandang 

Kandang merupakan tempat hidup dan tempat berproduksi. Kandang ayam 

pedaging dimaksud untuk menciptakan kenyamanan dan perlindungan bagi ternak 

dalam pemeliharaan dan kelancaran proses produksi (Abidin, 2003). Yunus, dkk. 

(2007) menambahkan bahwa kenyamanan kandang sangat ditentukan oleh letak 

bangunan kandang, untuk memenuhi persyaratan, kandang dibangun jauh dari 

pemukiman, memenuhi syarat bagi kesehatan ternak karena berjauhan dengan 

kandang lainnya, sehingga terhindar dari penyebaran penyakit. 

Ada dua macam lantai yang biasa dipakai oleh peternak di Indonesia, 

yakni lantai rapat (litter) dan lantai berlubang. Kelebihan lantai litter antara lain 

keadaan kandang lebih hangat dan pengelolaannya lebih mudah, kekurangannya 

adalah terjadinya fermentasi litter yang menghasilkan gas metan dan amonia yang 

dapat meningkatkan suhu udara dalam kandang sehingga dapat menyebabkan 

perubahan tingkah laku yaitu timbulnya sifat agresif (Duncan dan Wood-Gush, 

1971). Puspani, dkk. (2008) menambahkan bahwa kelebihan lantai berlubang 

adalah keadaan lantai lebih bersih, peredaran udara lebih terjamin sehingga suplai 

O2 ke dalam kandang dan pembuangan CO2 dan NH3 lebih lancar, selain itu 

lantai panggung baik untuk di tempat lembab untuk mencegah cacing dan 

menjaga kekeringan kandang. Kekurangan-kekurangan pada tipe lantai kandang 

di atas yang dapat merugikan ternak tentunya dapat menurunkan hasil akhir yang 

ingin dicapai, karena itu perlu diperhatikan kenyamanan serta rasa aman pada 

ternak. 
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 Menurut Cahyono (2011) banyak bentuk dan konstruksi kandang yang 

bisa dibangun, tetapi semuanya harus didasarkan pada kegunaan dan rencana 

usaha yang akan dijalankan. Semua bentuk kandang yang dibuat bertujuan supaya 

ayam bisa hidup dengan nyaman dan aman dari lingkungan. Selain itu, ayam bisa 

berproduksi secara optimal. Beberapa jenis kandang yaitu:  kandang cage (postal), 

kandang panggung (slat) dan kandang litter. 

2.2.3. Manajemen Pemeliharaan 

Yemima (2014) menyatakan bahwa pakan (ransum) merupakan faktor yang 

penting bagi mahkluk hidup untuk tumbuh dan bergerak, serta sebagai faktor 

penentu dalam pemeliharaan ayam ras pedaging supaya pertumbuhan berat badan 

yang diinginkan tercapai serta seimbang dengan standar ransum yang diberikan. 

Ransum yang baik adalah pakan yang tidak berbau, tidak bergumpal serta tidak 

basah, pakan yang baik akan mempengaruhi kesukaan ternak untuk memakannya, 

ransum yang dibutuhkan ayam berbeda-beda karena ayam yang lebih besar atau 

tua membutuhkan pakan lebih banyak dibandingkan ayam muda dan dapat 

diberikan secara adlibitum (tidak dibatasi). Pemberian ransum secara adlibitum 

diberikan secara terus menerus bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ayam. 

Mulyantini (2010) menambahkan bahwa kualitas pakan yang baik harus ada 

keseimbangan antara protein, energi, vitamin, mineral dan air.   

Pemberian ransum harus mengandung energi dan protein yang seimbang 

sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh ayam pedaging. Kandungan zat makanan 

dapat dilihat pada Tabel 2.1 
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Tabel 2.1. Kebutuhan Nutrien Ransum (Pakan) Ayam Pedaging 

Umur (minggu) Protein (%) ME (%) Pospor (%) 

0-3 23 2300 0,45 

3-6 20 3200 0,35 

6-8 18 3200 0,30 

Sumber  : NRC (1994) 

 

Menurut Sarwono (1995) ransum (pakan) merupakan sesuatu yang sangat 

penting bagi ternak sebagai sarana pertumbuhan tubuh hanya pakan yang 

sempurna yang mampu mempercepat pertumbuhan dan perkembangan sel yang 

sempurna, dan pakan tersebut harus mengandung kecukupan protein, energi 

metabolisme, lemak, air, vitamin dan mineral. 

Scott et, al. (1982) menjelaskan bahwa konsumsi pakan ayam dipengaruhi 

oleh beberapa faktor antara lain: besar tubuh, suhu, tahap produksi dan energi 

dalam ransum. Fadillah (2004) menyatakan konsumsi pakan akan naik dengan 

bertambahnya umur ayam. Kualitas pakan merupakan hal yang sangat penting, hal 

ini disebabkan ayam pedaging sangat peka terhadap terjadinya penurunan kualitas 

pakan, terutama kadar proteinnya. 

Menurut Rasyaf (2004) peternakan ayam pedaging mempunyai kesibukan 

yang temporer terutama pagi hari dan pada saat ada tugas khusus seperti 

vaksinasi. Fadillah (2004) menambahkan bahwa untuk peternakan dengan skala 

4.000 ekor diperlukan banyak tenaga kerja berilmu peternakan dan terampil serta 

satu tenaga kerja kasar harian untuk pekerjaan seperti vaksinasi, menangkap 

ayam, membersihkan brooder (indukan) dan menjual ayam. Pembersihan yang 

baik harus bisa membuang 80% mikroba, serta 20% protozoa dan lainnya. 

Melakukan pembersihan kandang perlu diperhatikan beberapa hal ketentuan 

umum sanitasi serta tatacara pencucian peralatan kandang. Kotoran ayam harus 

dibersihkan setelah panen lalu dibuang jauh-jauh dari lingkungan kandang. 
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Setelah pembersihan kotoran ayam, semua peralatan kandang dicuci bersih. 

Sekitar tiga hari setelah pemanenan, kandang dicuci dengan semprotan air bersih. 

Unandar (2009) menambahkan bahwa semprot seluruh bagian dalam kandang 

secara merata (terutama lantai, termasuk dinding/layar dan bagian atas kandang) 

dengan larutan deterjen 1-2%, bisa diulangi sekali lagi apabila masih ditemukan 

cukup banyak bahan organik, terutama feses yang lengket pada permukaan lantai 

atau dinding kandang. 

2.2.4.  Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

 Faktor kesehatan ternak unggas menentukan keberhasilan suatu usaha 

peternakan. Cara yang efektif dan relatif  mudah adalah memeriksa kesehatan 

ternak, kandang dan lingkungannya. Pencegahan penyakit pada usaha peternakan 

unggas dapat dilakukan dengan cara memilih ternak yang sehat, vaksinasi secara 

teratur, sanitasi kandang dan lingkungan harus baik (Fadillah, dkk., 2007). 

Kandang cukup mendapatkan sinar matahari, tidak ada genangan air dan memiliki 

ventilasi (Siregar, 1996). Pengendalian penyakit merupakan salah satu manajemen 

yang sangat penting dalam pemeliharaan unggas untuk mendapatkan produksi 

yang optimal dan secara ekonomis dapat menguntungkan.  

Menurut Zuraida, dkk. (2006) upaya meningkatkan produktivitas ayam 

pedaging perlu diwaspadai adanya gangguan penyakit, untuk itu perlu diketahui 

beberapa jenis penyakit, bisa penyakit disebabkan oleh virus dan bisa juga oleh 

bakteri.  

2.3. Jumlah Kepemilikan Ternak 

Jumlah kepemilikan ternak ditentukan oleh jumlah skala usaha suatu 

peternakan tersebut. Setiap usaha peternakan baik sebagai usaha yang bersifat 
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komersil (utama) maupun sebagai usaha sambilan serta peternakan yang bersifat 

mandiri maupun kemitraan, seluruh akan berorientasi pada pencapaian 

keuntungan yang maksimal, untuk itu diperlukan sebuah perhitungan yang matang 

dan analisa ekonomi yang tepat guna untuk mengetahui keefisienan usaha yang 

telah didirikannya guna memperoleh hasil yang maksimal (Astuti, dkk., 2013). 

Skala usaha sangat terkait dengan ketersediaan input dan pasar. Usaha 

hendaknya diperhitungkan dengan matang sehingga produksi yang dihasilkan 

tidak mengalami kelebihan pasokan dan kelebihan permintaan. Begitu juga 

ketersediaan input seperti modal, tenaga kerja, bibit, peralatan serta fasilitas 

produksi dan operasi lainnya harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, dalam 

merencanakan usaha produksi petrnakan/pertanian, maka keputusan mengenai 

usaha menjadi sangat penting (Rusmiati, 2008). 

Priyanto dan Yulistiyani (2009) menyatakan bahwa pendapatan usaha 

ternak sangat ditentukan oleh kapasitas penjualan hasil produksi pada kurun 

periode tertentu. Semakin banyak penjualan, maka akan semakin besar pula 

pendapatan dari usaha ternak.  


