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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Di era globalisasi saat ini usaha peternakan di Indonesia sudah sangat 

maju, khususnya di dunia peternakan ayam buras, baik secara manajemen 

pemeliharaan, perkandangan, maupun manajemen perniagaan. Peternakan ayam 

buras bukanlah suatu hal yang asing lagi dimata masyarakat karena telah banyak 

masyarakat membudidayakan ayam buras secara komersial mulai dari kota-kota 

besar sampai desa-desa dengan teknologi yang semakin berkembang kearah yang 

lebih baik. Ayam buras yang akan dipelihara adalah ayam buras pedaging. Hal 

menarik untuk membudidayakan jenis ayam buras pedaging ini adalah 

keunggulan daya tahan tubuh terhadap penyakit yang cukup tinggi. Akan tetapi 

sebagai peternak, ayam buras pedaging tidak akan berhasil apabila 

pembudidayaan tersebut dilaksanakan bukan hanya semata-mata untuk 

memperoleh produksi yang tinggi saja, tetapi juga sebagai sarana untuk belajar 

bagaimana cara bewirausaha dan pemeliharaan ayam buras yang baik dan benar. 

  Keberhasilan usaha peternakan sangat tergantung dari tiga faktor penting 

yaitu bibit, pakan, dan manajemen. Menurut Wartomo. (1993), faktor bibit 

menentukan keberhasilan sebesar 20 %, pakan sebesar 30 %, dan manajemen 

sebesar 50 %. Manajemen tidak dilakukan dengan tepat, tidak akan memberikan 

hasil yang maksimal, meskipun bibiit dan pakan yang digunakan cukup baik. 

Demikian juga sebaliknya, manajemen dan bibit yang baik tetapi kualitas pakan 

rendah juga tidak memberikan keuntungan yang optimal. 
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  Manajemen dalam bidang peternakan unggas diartikan sebagai cara 

pengelolaan suatu usaha peternakan dimana manusia merumuskan suatu cara yang 

paling efektif dan efisien dalam pemakaian sarana produksi untuk mencapai 

produktifitas yang optimal. Keberhasilan peternakan ayam ras dapat dilihat pada 

tingkat keuntungan yang dihasilkan. Adapun faktor-faktor yang dapat membantu 

keberhasilan tersebut adalah bibit, pakan, dan manajemen suatu peternakan. 

Ketiga faktor tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dan harus 

dijalankan oleh peternak dalam menjalankan usaha peternakan. Selain itu peternak 

juga harus mewaspadai unsur tak terduga yang juga sangat berperan dalam 

menentukan keberhasilan. 

Pakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya 

produksi daging, baik secara kualitas maupun secara kuantitas, oleh karena itu 

pemberian pakan secara intensif harus dikuasai baik secara kualitas maupun 

kuantitas, karena pakan merupakan sumber nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak 

untuk memacu pertumbuhan dan produksinya. Pencampuran dan penyusunan 

pakan harus sesuai dengan kebutuhan nutrisi ternak perharinya baik secara 

kualitas maupun kuantitas sehingga ternak akan berproduksi tinggi, serta menekan 

biaya produksi setelah masa akhir periode. 

Keberhasilan usaha peternakan ayam potong ditentukan oleh 3 faktor 

penting, yaitu bibit, pakan dan manajemen. Ketiga faktor produksi tersebut 

mempunyai peranan yang sangat penting dan saling ketergantungan. Di antara 

ketiga faktor tersebut pakan merupakan 70 % dari biaya pemeliharaan ayam 

potong. Besarnya pakan yang dirubah menjadi produksi merupakan salah satu 

parameter yang digunakan untuk menentukan efisiansi penggunaan pakan. 
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Efisiensi pakan ditentukan oleh benyaknya jumlah pakan yang dihabiskan dan 

jumlah produksi daging. Semakin besar ayam yang di budi dayakan maka 

semakin besar jumlah pakan yang dihabiskan.  

Performans ayam yang bagus, yaitu FCR rendah, PBBH tinggi adalah hasil 

akhir yang diinginkan setiap peternak karena hal ini sangat menentukan terhadap 

penghasilan yang bisa didapatkan oleh peternak. Untuk mendapatkan performa 

terbaik, peternak bisa melakukan banyak cara, baik dari sisi manajemen 

pemeliharaan, manajemen pengelolaan SDM. Pemberian pakan pada ternak harus 

memerhatikan waktu dan tata cara pemberiannya. Pemahaman terhadap kedua hal 

tersebut, pakan meningkatkan peran pakan dalam memacu pertumbuhan dan 

produktivitas berjalan dengan optimal. 

Susu adalah cairan yang mengandung lemak, protein, loktosa, berbagai 

jenis garam, asam sitrat dan beberapa vitamin yang dihasilkan dari ambing seekor 

sapi perah yang sehat. Umumnya berat jenis susu adalah 1.032 dan titik bekunya 

adalah -0.531. Bila titik beku makin mendekati titik beku air (0 C), berat susu 

tersebut makin banyak mengandung air (Hartati, 2006). 

Penelitian pemberian susu sapi terhadap ayam buras selama ini belum 

banyak dilakukan, dengan penelitian ini diharapkan tingginya tampilan produksi 

(PBBH), konversi pakan menurun, sehingga  keuntungan meningkat. Tabel 1.1 

menunjukkan komposisi  zat gizi dalam air susu sapi air segar 
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Tabel. 1.1 Komposisi air susu sapi perah.  

Komponen susu  Rata rata (%) Batas normal (%) 
Lemak  4,2 3-8 
Protein 3,5 3-5 
Lactose 4,7 - 
Mineral 0,8 - 
Asam sitrat 0,2 - 
Bahan kering 13,4 - 
Air  86,6 - 
Sumber. Hartati, 2006. 

Susu mempunyai kandungan lemak, protein, vitamin dan mineral yang 

dapat mampu meningkatkan produktivitas pertumbuhan berat badan ayam buras, 

sehinga dapat menurunkan konversi pakan dan konsumsi.  

1.2 Rumusan masalah  

Apakah pemberian susu sapi berpengaruh terhadap konsumsi pakan (Feed 

intake), pertambahan bobot badan  harian (PBBH), dan konversi pakan ayam 

buras.   

1.3     Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian 

susu sapi terhadap konsumsi pakan (Feed intake), pertambahan bobot badan 

harian (PBBH), dan konversi pakan ayam buras    

1.4 Sasaran 

Dengan penambahan susu sapi yang mengandung protein, vitamin dan 

mineral, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pada ayam buras 

sehingga meningkatkan pendapatan peternak. 

 
  
 


