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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ayam broiler 

Usaha peternakan ayam pedaging (broiler) merupakan salah satu usaha 

yang berpotensi menghasilkan daging dan meningkatkan konsumsi protein bagi 

masyarakat. Ayam pedaging merupakan ayam yang tumbuh dengan cepat dan 

dapat dipanen dalam waktu yang singkat. Keunggulan genetik yang dimiliki ayam 

pedaging dan pemberian pakan yang baik mampu menampilkan performa produksi 

yang optimal (Azizah, 2013). 

Peternakan ayam pedaging di Indonesia dimulai sejak masa orde lama tahun 

1960, berlanjut dari awal orde baru tahun 1970 sampai masa pelita II (1974-1979) 

yang merupakan tahap pertumbuhan ekonomi nasional. Dunia perunggasan yang 

semakin populer di kalangan masyarakat dengan skala usaha rumah tangga terus 

berkembang di berbagai daerah, sementara itu usaha skala besar juga tumbuh dan 

mampu menjalankan usahanya lebih efisien (Fitriza, 2012). 

Banyak keunggulan yang dimiliki usaha peternakan ayam broiler, namun 

terdapat juga berbagai masalah yang muncul di dalamnya. Masalah-masalah yang 

umumnya dihadapi oleh peternak ayam broiler, khususnya peternak kecil adalah 

masalah permodalan, pengetahuan tentang tata laksana pemeliharaan ayam broiler 

yang benar sampai dengan masalah pemasaran hasil peternakan (Rosakil, 2017). 

2.2 Pakan 

Pakan memiliki peran yang sangat strategis dalam bidang usaha peternakan. 

Ditinjau dari aspek ekonomis, biaya pakan sangat tinggi yaitu mencapai 70% dari 
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total biaya produksi. Ditinjau dari aspek biologis, pertumbuhan dan produksi 

maksimal tercapai bila kualitas dan kuantitas pakan efisien. Produksi efisien akan 

tercapai bila tersedia pakan yang murah dengan kebutuhan zat-zat makanan yang 

terpenuhi (Kusuma, 2016). 

 Bahan pakan non konvensional perlu sekali diupayakan guna menekan 

biaya produksi. Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan sumber daya 

alam. Salah satu diantaranya adalah sumber bahan pakan non konvensional dan 

tidak bersaing dengan kebutuhan pokok manusia (Allama, 2012). 

 Peternak ayam pedaging lebih sering memberikan pakan komersial dari 

pada mencampur bahan pakan. Perusahaan pakan komersial di Indonesia sangat 

beragam baik jenis produk maupun hasil dari tiap pabrik, sehingga harga pakan 

yang dijual beragam. Pakan komersial merupakan pakan yang dirancang untuk 

menghasilkan perkembangan, pertumbuhan, kesehatan serta penampilan yang 

optimal karena sudah disusun berdasarkan nilai kebutuhan nutrisi ternak dari 

kandungan nutrisi yang lengkap dan berkualitas (Anggita, 2016). 

2.3 Obat dan Vaksin 

 Tindakan utama yang dapat dikerjakan adalah mencegah munculnya 

penyakit tersebut dengan melakukan vaksinasi dan didukung dengan perbaikan 

tatalaksana pemeliharaan ayam. Penggunaan vaksin aktif dan inaktif telah secara 

luas diterapkan di bidang peternakan unggas. Priming vaksin aktif yang diberikan 

pada minggu pertama dan dilakukan booster pada minggu ketiga telah banyak 

digunakan di peternakan unggas di Indonesia. Demikian juga priming vaksin aktif 
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yang diberikan bersama-sama dengan vaksin inaktif pada minggu pertama, 

kemudian di booster pada minggu ketiga dengan vaksin aktif (Wibowo, 2013). 

 Sebagian peternak yang telah menggunakan jamu dalam usaha 

peternakannya, bahkan sudah ada pabrik yang memproduksi secara komersil. Saat 

ini penggunaan obat tradisional mulai diterapkan dan digalakkan penggunaannya 

dalam usaha peternakan sebagai pendamping dari penggunaan obat-obatan modern. 

Seiring pergeseran konsep modern yang kemudian beralih ke alam yang sekarang 

menjadi trend di kalangan masyarakat. Penggunaan obat tradisional dari bahan - 

bahan alami ini mempunyai segi positif yaitu lebih praktis, ekonomis, mudah 

didapat dan hampir tidak ada efek samping (Sudirman, 2012). 

2.4 Sistem Kemitraan 

 Upaya untuk meningkatkan produksi ternak atau daging sekaligus 

meningkatkan pendapatan peternak, pemerintah telah banyak menetapkan 

kebijakan diantaranya adalah program pengembangan kemitraan pada usaha 

perunggasan. Usaha kemitraan peternakan ayam Broiler adalah kerjasama di 

bidang usaha budidaya ayam Broiler antara peternak dan perusahaan (Takbir, 

2015). 

 Kemitraan di Indonesia pada umumnya memiliki konsep contract farming 

antara produsen pakan ternak besar dengan para peternakan rakyat. Prinsip dalam 

kemitraan tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi dari pada pihak lainnya. 

Kedua pihak yang bekerjasama memiliki posisi tawar yang setara berdasarkan 

peran masing - masing, agar dapat memberikan keuntungan yang adil bagi kedua 
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belah pihak. Kenyataannya pihak perusahaan inti tetap memegang kendali dalam 

usaha pengembangbiakan ayam broiler (Juherdi, 2016). 

 Usaha pemerintah dalam membantu peternak berskala kecil untuk dapat 

bangkit dan mengembangkan usahanya tercantum pada UU No. 18 tahun 2009 

tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pasal 30 menganjurkan peternak untuk 

melakukan kerjasama dengan pihak lain terutama dalam bidang penanaman modal 

(Fitriza, 2012). 

 Usaha pembinaan yang dilakukan pemerintah untuk memberdayakan 

peternak antara lain melalui pengembangan pola kemitraan perusahaan dengan 

peternak kecil. UU No. 18 pasal 31 ayat 1 bahwa peternak dapat melakukan 

kemitraan usaha di bidang budidaya ternak berdasarkan perjanjian yang saling 

menguntungkan dan berkeadilan. Lebih jauh dijabarkan pada ayat 2 UU No. 18 

tahun 2009 bahwa kemitraan usaha dapat dilakukan dengan perusahaan peternakan 

(Fitriza, 2012). 

2.5 Tingkat Kepuasan  

 Kepuasan konsumen adalah pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang 

terhadap produk (barang atau jasa) yang dikonsumsi. Tingkat kepuasan konsumen 

adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui apa yang disukai dan tidak disukai 

konsumen. Tingkat kepuasan dapat digunakan untuk menentukan urutan 

kepentingan dari suatu atribut produk maupun produk itu sendiri (Kotler, 1997). 

 Kepuasan konsumen dalam literatur psikologi, kepuasan dapat dianggap 

sebagai sikap individu terhadap satu set objek, biasanya tercermin dalam proses 
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pengambilan keputusan eksplisit. Di sisi lain, orang bisa menafsirkan istilah 

preferensi berarti penilaian evaluatif dalam arti menyukai atau tidak menyukai 

suatu objek, yang merupakan definisi yang paling khas digunakan dalam psikologi. 

Kepuasan ini tidak berarti pasti konstan dari waktu ke waktu. Kepuasan dapat 

dimodifikasi oleh proses pengambilan keputusan, seperti pilihan, bahkan dengan 

cara yang tidak sadar. Kepuasan konsumen dapat didefinisikan sebagai cenderung 

untuk menunjukkan pilihan di antara pilihan netral atau lebih dihargai dengan 

penerimaan yang menunjukkan kesediaan untuk mentolerir status atau beberapa 

pilihan yang kurang diinginkan (Erinda, 2016). 

 




