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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ayam kampung merupakan ayam lokal Indonesia yang telah lama 

dipelihara sebagai tabungan. Banyak orang mulai mengusahakannya sebagai 

komoditas unggulan, namun masih meraba-raba jenis pakan yang tepat untuk 

penggemukan. Pakan umumnya masih diberikan dengan sangat sederhana dan 

seadanya sesuai limbah pertanian di masing-masing daerah. Kalaupun 

menggunakan pakan komplit atau pakan pabrik maka belum adanya standart jenis 

pakan yang baku. Sebagian besar masih menggunakan jenis pakan komplit 

komersial ayam ras. Patokan untuk jenis pakan komersial pun belum ada yang 

bisa dijadikan referensi.  

 Pemeliharaan ayam kampung baik jantan maupun betina akan lebih 

mudah jika jenis pakan komplit ayam ras yang cocok telah ditemukan, sehingga 

efisiensi waktu pemeliharaan dan pakan akan diketahui secara pasti. Hal itulah 

yang mendorong dilakukannya pengujian terhadap berbagai pakan komplit 

komersial baik ayam ras pedaging dan ras petelur agar diketahui salah satu jenis 

pakan komplit yang tepat untuk penggemukan ayam kampung. Jenis pakan dan 

kandungan nutrisi pakan yang sesuai itulah penyebab sulitnya pemilihan pakan 

komplit yang tepat untuk mendapatkan bobot badan akhir maksimal dengan nilai 

efisiensi pakan tertinggi dan Income Over Feed Cost (IOFC) yang 

menguntungkan dalam jangka waktu pemeliharaan pendek dan dengan pola 

intensif. 
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Konsumsi pakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan 

ayam dapat mengakibatkan efisiensi pakan yang rendah, terlebih saat pemberian 

pakan yang kurang tepat dengan standart gizi yang dibutuhkan. Produksi daging 

akan dikatakan menguntungkan jika memiliki Income Over Feed Cost (IOFC) 

tertinggi dengan bobot badan akhir maksimal. Oleh sebab itu, dengan mengetahui 

jumlah pemberian dan jenis pakan komplit yang tepat akan diperolehnya 

kuntungan maksimal baik dari segi harga, waktu, dan konversi pakan dalam 

pemeliharaan bisa ditekan serendah mungkin, sedangkan pertambahan bobot 

badan dapat diupayakan semaksimal mungkin. 

Penelitian dititik beratkan pada ayam kampung jantan. Pemilihan ayam 

kampung jantan sebagai materi dalam penelitian dimaksudkan, bahwa ayam 

kampung jantan ditinjau dari pertumbuhan dan pertambahan bobot badannya 

relatif lebih cepat dibanding ayam kampung betina. Melalui pemberian berbagai 

jenis pakan komplit komersial diharapkan diperoleh pakan yang tepat dengan 

jumlah protein dan energi yang sesuai yang harus dikonsumsi. Meskipun ayam 

kampung memiliki keragaman genetik, tetapi pakan akan sangat menentukan 

pertumbuhan tubuh dan mendapatkan bobot badan akhir secara signifikan. Hal itu 

dapat digunakan menjawab permasalahan sesuai pada tingkat pengetahuan 

peternak ayam kampung yang semakin berkembang saat ini. 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh dengan penggunaan berbagai jenis pakan 

komplit komersial terhadap bobot badan akhir, efisiensi pakan dan 

Income Over Feed Cost (IOFC) pada ayam kampung jantan? 
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2. Jenis pakan komplit komersial mana yang paling baik untuk 

mendapatkan bobot badan akhir, efisiensi pakan dan Income Over Feed 

Cost (IOFC) pada ayam kampung jantan? 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh dengan penggunaan berbagai jenis pakan 

komplit komersial terhadap bobot badan akhir, efisiensi pakan dan 

Income Over Feed Cost (IOFC) pada ayam kampung jantan? 

2. Untuk mengetahui jenis pakan komplit komersial yang paling baik untuk 

medapatkan bobot badan akhir, efisiensi pakan dan Income Over Feed 

Cost (IOFC) pada ayam kampung jantan? 

D. Manfaat 

Manfaat khusus penelitian ini adalah sebagai persyaratan tugas akhir 

(TA). Sedangkan manfaat umum bagi para peternak adalah dapat dijadikan 

referensi dan rekomendasi dalam pemeliharaan ayam kampung jantan secara 

intensif dengan pemakaian jenis pakan terbaik berdasarkan bobot badan akhir, 

efisiensi pakan dan Income Over Feed Cost (IOFC). 

 
 

 

 

 

 

 

 


