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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ayam Pedaging 

Ayam pedaging (broiler) adalah ayam ras yang mampu tumbuh cepat 

sehingga dapat menghasilkan daging dalam waktu relatif singkat (5 sampai 7 

minggu). Ayam pedaging mempunyai peranan yang penting sebagai sumber 

protein hewani asal ternak. Pengertian ayam pedaging adalah istilah yang biasa 

dipakai untuk menyebut ayam hasil budidaya teknologi peternakan yang memiliki 

karakteristik ekonomi dengan ciri khas pertumbuhan yang cepat, sebagai 

penghasil daging dengan konversi pakan rendah dan siap dipotong pada usia yang 

relatif muda. Pada umumnya ayam pedaging ini siap panen pada usia 28 sampai 

45 hari dengan berat badan 1,2 sampai 1,9 kg/ekor (Azis, 2010). Menurut 

Murtidjo (2006), ayam pedaging adalah istilah untuk menyebut salah satu strain 

ayam hasil budidaya teknologi yang memiliki sifat ekonomis, dengan ciri khas 

pertumbuhan cepat sebagai penghasil daging, konversi pakan irit, siap potong 

pada umur relatif muda, serta menghasilkan daging yang berserat lunak. 

Komoditas ayam pedaging menempati posisi pasar  yang sangat aman 

berdasarkan pada beberapa faktor utama, di antaranya produk ayam pedaging ini 

merupakan salah satu produk yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Hal 

tersebut dikarenakan daging ayam memiliki kualitas organoleptik yang bagus, 

ketersediaan produk beraneka ragam dan semakin mudah dimasak, semakin 

banyak konsumen yang terkait dengan daging merah yang beralih ke daging ayam 

dan memiliki peran sebagai penyedia protein hewani yang relatif murah harganya 

dibandingkan dengan komoditas lainnya. Walaupun industri peternakan ayam 
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pedaging mengalami banyak kendala seperti, menyebarnya wabah Avian 

Influenza (AI), lonjakan harga pakan di pasar internasional, lonjakan harga 

minyak bumi sehingga fluktuasinya harga daging ayam, namun pasar daging 

ayam memiliki prospek yang sangat baik dan berkelanjutan (Daryanto, 2009). 

Ayam pedaging mempunyai prospek pasar yang sangat baik. Hal ini 

didukung oleh karakteristik produk yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat 

Indonesia yang sebagian besar muslim. Kandungan kolesterolnya yang relatif 

lebih rendah sehingga relatif aman bagi penderita hipertensi, harga relatif murah 

(dibandingkan dengan harga daging sapi dan kambing), dan mudah diperoleh 

karena sudah menyebar di seluruh wilayah tanah air. Disamping itu, komoditas 

ayam pedaging merupakan pendorong utama penyediaan protein hewani nasional 

(Tamaludin, 2014). 

2.2 Daging Ayam Pedaging 

Daging ayam pedaging merupakan sumber protein hewani yang relatif 

murah dan memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan gizi. 

Kandungan gizi yang terkandung pada daging ayam pedaging dapat dilihat pada 

Tabel 1 di bawah ini. 

Tabel 1. Komponen Nutrisi Daging Ayam Pedaging dalam 100 gram. 

Nilai Gizi Satuan   Jumlah 

Kalori Kilokalori   404,00 

Protein Gram   22,00 

Lemak Gram   60,00 

Kalsium Gram   13,00 

Fosfor Miligram   190,00 

Vitamin A Miligram   243,00 

Vitamin B1 Gram   0,80 

Vitamin B6 Gram   0,16 

Sumber: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (2014). 
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 Daging ayam pedaging adalah bahan pangan yang mengandung gizi yang 

tinggi, memiliki rasa dan aroma yang enak, tekstur yang lunak dan harga yang 

relatif murah, sehingga banyak masyarakat yang mengkonsumsi. Komposisi kimia 

daging ayam yaitu kadar air 78,86%, protein 23,20%, lemak 1,65% mineral 

0,98% dan kalori 114 kkal (Rosyidi, 2009). Menurut Narantaka (2012), daging 

ayam pedaging merupakan daging  yang paling familiar bagi seluruh lapisan 

masyarakat untuk dikonsumsi atau dimakan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai 

anak-anak, remaja, hingga dewasa tidak ada yang tidak kenal dengan daging 

ayam. Bahkan, dalam berbagai acara keluarga yang melibatkan konsumsi, 

kehadiran daging ayam tidak pernah dilupakan orang. Menurut Murtidjo (2006), 

dibandingkan dengan daging ternak ruminansia, tekstur daging ayam lebih halus 

dan lebih lunak, sehingga lebih mudah dicerna. Pada umumnya daging ayam 

mengandung air sekitar 75-80%. Selain itu, mengandung pula bahan kering yang 

mengandung nutrisi protein, lemak, dan abu. Kandungan protein daging ayam 

juga tidak kalah dengan kadar protein produk peternakan lainnya diantaranya 

daging itik 18 %, daging sapi 16,3 %. 

 Karkas ayam pedaging adalah bagian tubuh yang diperoleh dengan cara 

disembelih secara halal dan benar, dicabuti bulunya dan dikeluarkan jeroan serta 

abdominalnya, dipotong kepala dan leher serta kedua kakinya sehingga aman, 

lazim dan layak dikonsumsi manusia (Kementan, 2014). Menurut Badan 

Standarisasi Nasional (1995) menjelaskan karkas ayam pedaging adalah bagian 

tubuh broiler hidup setelah dikurangi bulu, dikeluarkan darah, jeroan dan lemak 

abdominalnya, dipotong kepala, leher dan kedua kakinya (ceker). Karkas ayam 
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pedaging adalah daging bersama tulang hasil pemotongan, setelah dipisahkan dari 

kepala sampai batas pangkal leher dan dari kaki sampi batas lutut serta dari isi 

rongga perut ayam. Karkas diperoleh dengan memotong ayam broiler kemudian 

menimbang bagian daging, tulang, jantung dan ginjal (Kamran, 2008). 

  Menurut hasil penelitian Widaningsih (2014), rata-rata berat hidup ayam 

pedaging umur 5 minggu di empat provinsi tempat penelitian berlangsung yaitu 

provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung dan Kalimantan Barat berkisar 1,4 

sampai 1,6 Kg sedangkan rata-rata berat karkas 67% sampai 73%. Adapun rata-

rata berat dan presentase karkas ayam pedaging umur 5 minggu di empat provinsi 

tersebut dapat dijelaskan pada Tabel 2 di bawah ini. 

Tabel 2. Rata-rata Berat dan Presentase Karkas Ayam Pedaging Umur 5 Minggu 

di Empat Provinsi. 

Uraian Rata-Rata 

Berat (Kg) 

Presentase Rata-rata Terhadap Berat 

Hidup (%) 

Berat Hidup 1,507 100 

Karkas 1,072 70,54 

Jeroan Kotor 0,188 12,69 

Jeroan Bersih 0,131 8,80 

Kepala dan Leher 0,088 6,01 

Kaki Bawah 0,060 4,00 

Bulu/ Kulit Basah 0,056 3,84 

Darah 0,044 2,91 

Sumber : Widaningsih (2014) 

2.3 Konsumsi Daging 

 Data dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (2016), konsumsi 

daging ayam pedaging pada tahun 2011 sebesar 3,650 kg/kap/th dan pada tahun 

2015 telah mencapai 4,797 kg/kap/th. Masyarakat dapat mengkonsumsi daging 

ayam broiler/pedaging dengan mudah karena distribusi ayam terdiri dari dua jalur, 

yaitu sebagai berikut: 
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1. Jalur distribusi tradisional, yaitu dari kandang menuju pasar

tradisional atau pemotongan tradisional.

2. Jalur distribusi modern, yaitu dari kandang, pemotongan,

penyimpanan ayam beku dan penjualan ayam beku (Suharno, 2012).

Sumber protein hewani yang dikonsumsi sebagian besar berasal dari 

produk perikanan, tetapi ada kecenderungan konsumsi protein dari ikan semakin 

berkurang sementara konsumsi protein berasal dari produk peternakan semakin 

meningkat. Dilihat dari struktur konsumsi protein hewani dan melihat trend 

konsumsi yang terjadi, terlihat ada peluang untuk lebih meningkat penyediaan 

protein hewani asal ternak, terutama asal ayam pedaging yang harganya relatif 

lebih murah. Hal ini merupakan potensi sektor peternakan untuk dapat 

meningkatkan produksinya (Setiawan, 2006).  

Variabel pendidikan, pendapatan dan jumlah anggota keluarga tidak 

mempengaruhi pola konsumsi daging ayam pedaging di Perumahan Bereng 

Kalingu 1 Kelurahan Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya (Herlina dkk; 2014). 

2.4 Penawaran 

Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat 

hubungan antara harga sesuatu barang dan jumlah barang tersebut yang 

ditawarkan para penjual. Dalam hukum ini, dinyatakan bagaimana keinginan para 

penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi dan bagaimana 

pula keinginan untuk menawarkan barangnya tersebut apabila harganya rendah 

(Sukirno, 2008). 
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Sebagai suatu mekanisme ekonomi, penawaran terjadi karena ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi produsen 

dalam menawarkan produknya adalah: 

1. Harga barang itu sendiri. 

2. Harga barang-barang lain. 

Jika ada produkl ain di pasar dengan harga yang murah maka konsumen 

akan ada yang beralih ke produk yang lebih murah sehingga terjadi 

penurunan permintaan, ahirnya penawaran pun dikurangi. 

3. Ongkos dan biaya produksi. 

Jika biaya produksi suatu produk sangat tinggi maka produsen akan 

membuat produk lebih sedikit dengan harga jual yang mahal karena 

takut tidak mampu bersaing dengan produk sejenis dan produk tidak 

laku terjual. 

4. Tujuan produksi dari perusahaan. 

Perusahaan yang mencari keuntungan sebesar-besarnya (profit 

oriented) akan menjual produknya dengan marjin yang keuntungan 

yang besar sehingga harga jual tinggi. Jika suatu perusahaan ingin 

produknya laris dan menguasai pasar maka perusahaan menetapkan 

harga yang rendah dengan tingkat keuntungan yang rendah sehingga 

harga jual akan rendah untuk menarik minat konsumen. 

5. Teknologi yang digunakan. 

Teknologi sangat penting dalam menentukan banyaknya jumlah barang 

yang dapat ditawarkan. Kemajuan teknologi dapat mengurangi biaya 
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produksi sehingga harga satuan dari suatu barang yang dihasilkan 

dengan teknologi yang lebih baik akan dapat ditekan lebih rendah atau 

dengan harga yang sama akan dihasilkan barang dengan kualitas yang 

baik. Selain itu, kemajuan teknologi juga dapat mempertinggi 

produktivitas, meninggikan mutu barang maupun menciptakan barang-

barang baru (Suprayitno, 2008).    

Menurut Haryati (2007), kurva penawaran adalah kurva yang 

menghubungkan titik–titik kombinasi antara harga dengan jumlah barang yang 

diproduksi atau ditawarkan. Kurva penawaran merupakan garis pembatas jumlah 

barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Pada tingkat harga yang 

ditentukan, penjual bersedia menawarkan lebih sedikit tetapi penjual tidak mau 

menawarkan lebih banyak. Penjual bersedia menerima harga yang lebih tinggi 

bagi suatu jumlah tertentu, tetapi penjual tidak bersedia menawarkan jumlah itu 

dengan harga yang lebih rendah. Konsep ini sering disebut dengan kesediaan 

minimum penjual menerima harga (willingness to accept). Adapun kurva 

penawaran dapat dihat pada Gambar 1 di bawah ini. 
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Gambar 1. Kurva Penawaran.  

Sumber : Akhmad (2014).  

Dimana: 

 P   (Price) : Harga 

Qs (Quantity Supplay) : Jumlah Barang  

 S   (Supply) : Penawaran 

1. Digambarkan dari kiri bawah ke kanan atas. 

2. kemiringan positif diakibatkan hubungan yang linier antara P dan Qs. Jika 

P naik, maka Qs naik jika P turun maka Qs turun. 

3. Bergerak ke atas dari kiri ke kanan. 

4. Hubungan positif antara harga dan jumlah yang ditawarkan dalam hal ini 

apabila harga meningkat, jumlah penawaran meningkat dan apabila harga 

turun, jumlah penawaran turun. 

Menurut Hartono (2008), harga DOC, harga pakan, harga obat-obatan, 

upah dan harga jual ayam secara bersamaan berpengaruh nyata terhadap 

penawaran ayam pedaging. Variasi kelima variabel independen tersebut hanya 
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mampu menjelaskan 86,5% dari variasi yang terjadi pada penawaran ayam 

pedaging. 

Menurut Septiani (2014), dari sisi penawaran bahwa variabel harga jual 

peternak, biaya produksi, dan kentungan secara serempak berpengaruh nyata 

terhadap jumlah penawaran ayam ras pedaging di tingkat peternak di pasar 

tradisional Kota Medan. Secara parsial variabel biaya produksi dan keuntungan 

berpengaruh nyata terhadap jumlah penawaran ayam ras pedaging, sedangkan 

variabel harga jual peternak tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah penawaran 

ayam ras pedaging di tingkat peternak di pasar tradisional Kota Medan.  

Kurva yang menghubungkan antara harga dengan jumlah penawaran 

disebut kurva penawaran (supplay curve). Kurva penawaran selalu naik karena 

ketika semua faktor lain dianggap konstan, maka harga yang lebih tinggi berarti 

lebih banyak barang yang ditawarkan sebagaimana disebutkan dalam hukum 

penawaran (Akhmad, 2014). 

2.5 Hipotesis 

Diduga jumlah penduduk, konsumsi daging ayam broiler, populasi ayam 

broiler, harga daging ayam broiler, harga daging sapi dan pendapatan per kapita, 

berpengaruh terhadap penawaran daging ayam broiler di Indonesia. 

 

 

 

 


