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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ayam kampung atau ayam buras (bukan ras) merupakan ayam lokal yang 

berasal dari Indonesia. Ayam kampung kehidupannya sangat melekat di 

masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Penampilan ayam kampung sangat 

beragam, begitu pula sifat genetiknya. 

Pemeliharaan ayam kampung umumnya dilakukan secara ekstensif. Ayam 

bisa mencari tambahan bahan makanan yang berada di luar dan sekitar kandang. 

Pemeliharaan ayam secara ekstensif lebih murah, karena dapat mengurangi biaya 

pakan dibandingkan dengan ayam yang dipelihara secara intensif. Pemeliharaan 

ayam secara intensif penyediaan pakan tergantung pada peternaknya. Ayam 

kampung mempunyai kelebihan yaitu memiliki daya adaptasi yang tinggi, karena 

mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi, kondisi, lingkungan,  

perubahan iklim dan cuaca setempat.  

Pakan adalah suatu bahan yang dapat dimakan dan dicerna oleh ternak 

yang mampu menyediakan nutrisi guna memenuhi kebutuhan pokok hidup dan 

produksi bagi ternak. Pakan menjadi komponen yang sangat berpengaruh dalam 

usaha ternak unggas, hal ini disebabkan karena biaya pakan yang mahal. Dalam 

usaha ternak unggas biaya pakan yang dihabiskan selama masa produksi berkisar 

antara 60 sampai 70 persen dari total biaya produksi. Selama ini 70 persen dari 

kebutuhan pakan unggas masih dipenuhi oleh pakan buatan pabrik.  

Pakan buatan pabrik tidak disadari harganya semakin mahal. Menurut 

Murtidjo (2006), harga pakan unggas yang mahal dikarenakan sebagian besar 
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bahan baku pakan ternak yang potensial belum bisa seluruhnya diproduksi dalam 

negeri seperti bungkil kedelai, tepung ikan dan jagung, sehingga naik turunnya 

harga pakan pabrik lebih banyak bergantung pada harga bahan baku yang di 

impor. Mahalnya harga pakan unggas menyebabkan peternak diharuskan 

mempunyai keahlian khusus dalam memformulasi pakan. Solusi untuk mengatasi 

hal tersebut yaitu dengan cara membuat pakan organik untuk menekan biaya 

pakan. 

Pakan organik adalah pakan yang berasal dari bahan pakan yang sesedikit 

mungkin mengandung bahan kimia mulai dari penanaman hingga panen (Rahayu, 

dkk, 2005). Pakan organik mempunyai kekurangan yaitu, nilai nutrisi dalam bahan 

pakan rendah. Kelebihan pakan organik yaitu pakan dapat dengan mudah dibuat 

sendiri, dapat meminimalkan bahaya terhadap bahan pangan dan dapat 

memanfaatkan bahan pakan lokal. 

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas gizi pakan organik adalah 

dengan cara fermentasi. Pakan fermentasi adalah pakan yang dibuat dengan cara 

difermentasi melibatkan bantuan mikroorganisme. Pada pakan yang telah 

difermentasi terkandung nutrisi yang lebih kaya dibandingkan pakan sebelum 

difermentasi, sehingga pakan akan mudah dicerna. Selanjutnya konsumsi pakan 

akan meningkat yang diikuti peningkatan bobot badan harian (PBBH), sehingga 

konversi diharapkan akan lebih rendah. Kelebihan pakan fermentasi yaitu nilai 

nutrisi dalam pakan semakin tinggi, dapat menurunkan serat kasar dan anti nutrisi 

dalam bahan pakan. 
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Dari uraian diatas maka perlu dilakukan pengkajian mengenai pengaruh 

pakan organik fermentasi terhadap konsumsi dan konversi pakan ayam kampung 

dengan sistem pemeliharaan secara intensif. 

1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Apakah pakan organik fermentasi berpengaruh terhadap konsumsi pakan 

ayam kampung? 

2. Apakah pakan organik fermentasi berpengaruh terhadap konversi pakan 

ayam kampung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh pakan organik fermentasi terhadap 

konsumsi pakan ayam kampung. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pakan organik fermentasi terhadap konversi 

pakan ayam kampung. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitiana ini adalah : 

1. Secara teoritis berguna bagi ilmuwan untuk pengetahuan dalam 

bidang peternakan khususnya tentang pakan organik fermentasi. 

2. Secara praktis berguna bagi peternak bahwa pakan organik 

fermentasi dapat dijadikan sebagai pakan alternatif untuk usaha 

peternakan khususnya ayam kampung. 

 

 


