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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daging ayam adalah salah satu kebutuhan yang dikonsumsi oleh

masyarakat karena daging ayam merupakan sumber makanan protein hewani yang

harganya relatif terjangkau dibandingkan sumber makanan protein hewani yang

lain seperti daging sapi dan kambing. Rata-rata permintaan daging ayam yang

diinginkan dipasaran adalah daging yang baik dengan berat daging yang

memenuhi syarat. Guna mencapai hal tersebut, dari mulai peternak hingga rumah

pemotongan ayam (RPA), berat ayam harus dijaga ketat dan jika perlu tidak

terjadi penyusutan. Penyusutan yang sangat besar, akan menurunkan produktifitas

dan tidak diminati oleh kunsumen di pasaran.

Upaya untuk menentukan berat hidup saat pemanenan dan berat karkas

ayam broiler yang baik ditentukan tiga faktor penting, yaitu breeding, feeding, dan

manajemen. Faktor bibit menentukan keberhasilan 20%, pakan sebasar 30%, dan

manajemen 50% (Pahlevi, 2011). Ketiga hal tersebut tidak dilakukan dengan baik

dan tepat, maka bibit yang baik dan pakan tidak ada gunanya, karena bibit tidak

akan menampilkan produktivitas yang optimal berupa daging. Karkas yang baik

bisa diperoleh dengan proses pemotongan yang dilakukan di tempat pemotongan

yang bersih, dengan cara yang baik dan benar. Karkas yang baik adalah karkas

yang bersih, higienis, dengan penampilan menarik, karena konsumen

membutuhkan daging yang aman, sehat dan halal.
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Pengawalan berat badan bisa dilakukan mulai dari kandang peternak

hingga RPA. Penimbangan berat ayam terus dilakukan dari awal hingga

pemotongan, bahkan hingga menjadi karkas. Hal tersebut dilakukan untuk

menjaga kualitas daging ayam yang diminta oleh konsumen. Berat daging ayam

yang tidak sesuai atau tidak memenuhi persyaratan, akan menyebabkan kerugian

peternak.

Kenyataan yang dijumpai di lapangan, penimbangan pada saat panen

berbeda dengan penimbangan yang dilakukan setelah berada di RPA, bahkan

penimbangan setelah menjadi karkas. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti

tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang korelasi berat karkas dengan berat

panen dan berat potong broiler.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah apakah terdapat korelasi antara berat karkas dengan berat

panen dan berat potong broiler?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

mengetahui korelasi antara berat karkas dengan berat panen dan berat potong

broiler.

D. Manfaat dan Kegunaan

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan kajian bagi mahasiswa

perternakan untuk lebih mengembangan ilmu yang diperoleh. Bagi peternak dapat
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digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan usaha dan untuk meningkatkan

produktifitas broiler.

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan informasi tentang

penyusutan berat hidup saat pemanenan dan berat potong saat sampai di RPA

dengan jarak tertentu, dan untuk memprediksi berat karkas berdasarkan berat

panen dan berat potong.


