
I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ayam kampung merupakan ayam asli indonesia yang perkembanganya saat ini mulai 

meningkat. Jenis unggas ini dikenal dengan tipe dwiguna. Masyarakat indonesia memelihara 

ternak ini diarahkan untuk daging karena dibandingkan untuk produksi telur, ayam kampung 

tersebut lebih pendek pemeliharaanya. 

Pemeliharaan ayam kampung pedaging, masyarakat lebih memilih ayam kampung 

jantan karena pertambahan bobot badanya lebih cepat daripada ayam kampung betina hal ini 

disebabkan ayam kampung betina cenderung diarahkan untuk produksi telur selain itu  nilai 

jual ayam kampung jantan lebih tinggi. 

Seperti diketahui dalam segi tiga produksi peternakan. Pakan menempati 70 persen 

dari biaya produksi. Oleh sebab itu, peternak ayam kampung harus dapat  memperhitungkan 

dengan cermat dalam menentukan  jenis pakan. Penggunaan pakan komplit untuk ayam 

kampung jantan maupun betina lebih mudah digunakan karena nutrisi yang terkandung di 

dalamnya akan mampu mencukupi kebutuhan ayam kampung sehingga konsumsi serta 

konversi pakan rendah sedangkan pertambahan bobot badan akan maksimal. 

Kurang adanya efisiensi pakan menyebabkan Feed Convertion Ratio (FCR) atau 

konversi  menjadi tinggi karena pemberian pakan yang kurang tepat dengan standard gizi 

yang dibutuhkan ayam kampung. Produksi daging ayam kampung akan dikatakan baik jika 

memiliki nilai konversi rendah dengan bobot badan yang maksimal  

Banyak jenis pakan komplit komersial yang dijual di pasaran, tetapi selama ini belum 

diketahui pakan komplit mana yang tepat untuk ayam kampung jantan. Hal itulah yang 

menjadi sebuah pemikiran untuk menguji berbagai pakan komplit komersial. 



 Dengan melakukan penelitian tentang pemberian  berbagai pakan komplit komersial 

ini untuk mengetahui kebutuhan konsumsi, pertambahan bobot badan harian, dan  konversi 

ayam kampung jantan, walaupun genetik dari ayam kampung sendiri sangat beragam, tetapi 

dengan menggunakan pakan  komplit  yaang memiliki kandungan nutrisi lengkap maka akan 

didapatkan hasil yang maksimal. 

 Harapan dari penelitian ini  menjadi sebuah acuan dalam pemeliharaan ayam 

kampung jantan  dan dapat menyumbangkan sebuah literatur serta informasi  yang nantinya 

akan bermanfaat untuk masyarakat karena penelitian ini dilakukan secara aplikatif sehingga 

masyarakat maupun peternak ayam kampung jantan mudah dalam melakukan terapan ini. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh berbagai macam pakan komplit komersial terhadap 

konsumsi, pertambahan bobot badan harian dan konversi ayam  kampung jantan ? 

2. Jenis pakan komersial mana yang paling baik  untuk mendapatkan konsumsi, 

pertambahan bobot badan harian dan konversi ayam  kampung jantan ? 

 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui  pengaruh pemberian berbagai macam pakan komplit komersial 

sehingga diperoleh konsumsi, konversi dan pertambahan bobot badan harian ayam 

kampung jantan. 

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

konsumsi, konversi dan pertambahan bobot badan harian ayam kampung jantan. 

D. Manfaat  

1. Memenuhi persayaratan dalam penyelesaian Tugas Akhir Jurusan Peternakan 

Fakultas Pertanian-Peternakan UMM 



2.  Sebagai acuan dalam pemeliharaan ayam kampung jantan 

3.  Sebagai referensi tentang pakan komplit  yang terbaik untuk ayam kampung jantan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


