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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Usaha peternakan ayam pedaging merupakan usaha komersial yang terus 

dikembangkan untuk mencukupi kebutuhan gizi masyarakat di Indonesia. Faktor 

yang menentukan tingkat keberhasilan di dalam usaha peternakan ayam pedaging 

adalah pemilihan bibit, pemberian pakan, dan manajemen pemeliharaan. Pakan 

merupakan salah satu faktor yang penting dalam usaha peternakan  ayam 

pedaging. Jumlah dan kandungan zat-zat pakan yang diperlukan harus memadai 

untuk mencapai pertumbuhan dan produksi yang optimal, tetapi apabila ditinjau 

dari aspek ekonomis, biaya pakan sangat tinggi hingga mencapai 70% dari total 

biaya produksi. Produksi yang efisien akan tercapai apa bila tersedia pakan yang 

murah dan memenuhi kebutuhan zat-zat pakan. Produksi ayam pedaging agar 

optimal diperlukan manajemen yang baik untuk pemberian pakan. Sehingga 

performans ayam pedaging merupakan bukti dari manajemen pakan. 

Suprijatna dkk. (2005) menyatakan bahwa pakan adalah campuran dari 

berbagai macam bahan organik maupun anorganik untuk ternak yang berfungsi 

sebagai pemenuhan kebutuhan zat-zat makanan dalam proses pertumbuhan. 

Ransum dapat diartikan sebagai pakan tunggal atau campuran dari berbagai bahan 

pakan yang diberikan pada ternak untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi ternak 

selama 24 jam baik diberikan sekaligus maupun sebagian (Lubis, 2002).
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Saat ini industri pedaging menghadapi problema yang sangat mendesak, yaitu 

rendahnya efisiensi produktivitas. Faktor utama yang menyebabkan rendahnya 

efisiensi adalah mahalnya harga pakan. Biaya pakan pada industri pedaging 

menempati 60-70% dari total biaya produksi. Oleh karena itu, diperlukan suatu 

cara yang aplikatif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu cara 

termudah dan termurah adalah pemberian pakan organik, karena dengan pakan 

organik tanpa menggunakan vaksin, tanpa pengobatan dengan antibiotik, 

anthelmentis, dan tanpa growth promotore. 

Pakan organik adalah pakan yang dibuat atau diperlakukan secara organik. 

 Bahan pakan, seperti jagung dan bekatul berasal dari pertanian organik 

yang tidak menggunakan pupuk kimia maupun peptisida. Bahan-bahan pakan 

yang lain juga tidak boleh mengandung unsur-unsur kimia seperti formalin, 

antibiotik, dan antioksidan. Bahan kimia apabila dikonsumsi dalam jangka 

panjang mengakibatkan munculnya berbagai macam penyakit yang merugikan, 

seperti kanker.  

 Penggunaan pakan organik untuk hewan mulai digunakan oleh para 

peternak dengan alasan untuk mensiasati rendahnya efisiensi produksi daging 

pedaging, yang disebabkan oleh harga pakan ayam pedaging yang tinggi dan 

tuntutan konsumen yang menghendaki daging ayam yang bebas residu. Secara 

tidak langsung dampak negatif dirasakan oleh konsumen, berbagai penyakit 

bermunculan karena sering mengkonsumsi daging ayam pedaging yang penuh 

bahan kimiawi. Bahan-bahan kimiawi yang menumpuk di tubuh ayam dan 

menjadi residu dapat membahayakan bagi konsumen. Diperlukan pakan organik 
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yang mampu menurunkan kadar kimiawi daging serta mampu menghasilkan 

daging yang sehat bagi konsumen. 

 Pakan organik adalah salah satu solusi untuk menangani permasalahan 

pada peternak. Selain dari harga yang terjangkau dan juga banyak manfaat yang 

didapat antara lain : nafsu makan meningkat, metabolisme berjalan baik, 

pembentukan daging maksimal, dan kesehatan ayam pedaging terjamin. Pakan 

organik yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain bungkil kedelai, 

bekatul, MBM (meat bone meal), minyak, kapur, garam, jamu – jamuan, tepung 

ikan.  

 Pemberian pakan organik akan sangat berpengaruh terhadap pertambahan 

bobot badan harian (PBBH) pada ayam pedaging. Pertambahan bobot badan 

merupakan salah satu kreteria yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan. 

Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran, baik volume, bobot, dan 

jumlah sel yang bersifat irreversible. Perkembangan adalah perubahan atau 

diferensiasi sel menuju keadaan yang lebih dewasa (Ambidin, 2002). 

Faktor yang menentukan pertumbuhan antara lain umur, bangsa, jenis 

kelamin, kecepatan pertumbuhan, kesehatan ternak, serta kualitas dan kuantitas 

rasnsum (Rasyaf, 2008). Dinyatakan lebih lanjut oleh Kartasudjana dan Suprijatna 

(2010) bahwa kecepatan pertumbuhan dapat diukur dengan menimbang 

pertambahan bobot badan ayam pedaging secara berulang setiap hari atau setiap 

minggu. Perhitungan pertambahan bobot badan harian yaitu bobot badan akhir 

dikurangi bobot badan awal dibagi jumlah hari pemeliharaan. 
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Sebelum pakan diberikan pada ayam pedaging pakan akan disangrai 

terlebih dahulu. Penyangraian ini bertujuan untuk memaksimalkan kualitas dan 

kuantitas zat gizi yang terkandung dalam pakan selain itu juga akan 

mengakibatkan pakan lebih tahan lama karena kadar air pada pakan akan menurun 

dan juga mrngurangi atau menghilangkan zat anti nutrisi yang merugikan ayam 

pedaging. 

 Kajian tentang pemberian pakan organik pada ayam pedaging dirasakan 

masih sangat langka, oleh karena itu penelitian ini akan mengangkat 

permasalahan tentang pengaruh penyangraian bahan pakan organik terhadap 

PBBH dan bobot badan akhir ayam pedaging. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh penyangraian bahan pakan organik terhadap PBBH 

ayam   pedaging? 

2. Apakah ada pengaruh penyangraian bahan pakan organik terhadap bobot akhir 

ayam pedaging? 

3. Perlakuan manakah yang terbaik, yang bisa memberikan PBBH dan bobot 

akhir tertinggi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh penyangraian bahan pakan organik terhadap PBBH 

ayam pedaging. 

2. Mengetahui pengaruh penyangraian bahan pakan organik terhadap bobot akhir 

ayam pedaging. 

 



5 
 

 

3. Mengetahui perlakuan yang terbaik yang bisa memberikan PBBH dan bobot 

akhir tertinggi 

1.4 Manfaat Penelitian 

Memberikan informasi pengaruh penyangraian bahan pakan organik 

terhadap PBBH, bobot akhir, keamanan pakan ayam pedaging, dan keamanan 

pangan bagi manusia.  

 

 


