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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Usaha peternakan ayam ras, untuk mencapai sukses, 

tidak hanya membutuhkan modal yang besar tetapi juga harus 

terampil dalam pengelolaan dan pemasaran produksi. 

Keberhasilan usaha peternakan tidak terlepas dari 3 faktor 

penting, yaitu bibit, makanan dan manajemen. Ketiga faktor 

produksi tersebut merupakan satu kesatuan sistem, jika salah 

satu faktor kurang mendapat perhatian maka penanganan 

terhadap faktor yang lain telah baik, tidak akan memberikan 

hasil akhir yang bagus.  

Pakan merupakan faktor penentu terhadap 

pertumbuhan, di samping bibit dan tata laksana pemeliharaan. 

Memacu pertumbuhan perlu dilakukan dengan cara pakan 

diberikan dengan kwalitas dan kuantitas yang cukup. Biaya 

produksi dalam usaha peternakan ayam pedaging yaitu 60 –70 

persen merupakan faktor dari pakan (Santoso, 1987). 

Pemeliharaan unggas modern yang menerapkan sistem intensif 

pakan memiliki pengaruh yang cukup besar. Pemberian pakan 

baik dari segi kualiatas maupun kuantitas jika tidak tercukupi 

maka pertumbuhan ayam akan terganggu. Pakan adalah aspek 

yang sangat vital bagi kehidupan ayam.  

Tempat pakan dalam industri ternak unggas memiliki 

peran dalam menampung pakan yang diberikan pada ternak 

unggas. Pertumbuhan ayam dapat optimal jika pemberian 

pakan tercukupi baik dari segi kwalitas pakan maupun 

kuantitas dari pakan. Pakan harus diusahakan agar tidak terjadi 

pemborosan pakan saat pengisian yang akibat tumpah saat 
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dikonsumsi oleh ayam. Pengisian pakan harus disesuaikan 

dengan besarnya tempat pakan yang tersedia. Bentuk dan 

ukuran tempat pakan disesuaikan dengan pertumbuhan ayam. 

Tempat pakan yang digunakan oleh perusahaan untuk ayam 

petelur periode starter ada dua model yaitu Feed tray dan 

Baby chick feeder.  

Bermacam-macam model tempat pakan telah banyak 

digunakan, baik terbuat dari bahan plastik, bambu, paralon 

maupun bahan metal, dengan sistem manual dan otomatis. 

Tempat pakan yang biasa digunakan pada masa awal dari 

DOC sampai starter adalah feeder tray yaitu berbentuk 

nampan terbuat dari plastik yang berkapasitas  untuk 30 ekor 

DOC. Dimensi ukurannya adalah diameter 40 cm, tinggi 4 cm, 

berat 250 g. Kelebihan tempat pakan nampan yaitu mudah 

dibersihkan dan dapat menampung banyak anak ayam 

(Anonymous, 2011a). Baby chick feeder adalah tempat pakan 

yang rancang khusus untuk anak ayam. Berfungsi untuk 

meningkatkan efisiensi penggunaan pakan pada anak ayam. 

Kelebihan Baby chick feeder yaitu diameter tidak terlalu luas 

sehingga dapat mencegah anak ayam masuk kedalam, 

menekan angka kontaminasi pakan, lebih efisien dalam hal 

pemberian pakan, pakan tetap bersih dan higienis 

(Anonymous, 2011a). 

 Ayam yang memiliki bobot badan jauh dari standar 

pada masa awal relatif sulit dikompensasi di masa 

pemeliharaan berikutnya, efeknya terbawa saat ayam masuk 

pada masa produksi telur. Pencapaian berat badan sesuai 

standar menjadi salah satu parameter utama yang menentukan 

baik tidaknya produktivitas ayam. Berat badan ayam yang 

terlalu kecil akan berakibat pada produksi telur dengan ukuran 
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yang lebih kecil dari standar dan masa bertelur menjadi lebih 

pendek.  

Penggunaan jenis tempat pakan yang berbeda pada 

ayam petelur periode starter belum banyak diteliti 

pengaruhnya terhadap performan pertumbuhannya pada 

periode starter. Melihat uraian di atas maka perlu untuk 

mengadakan penelitian mengenai “Performan Pertumbuhan 

Ayam Petelur Periode Starter Dengan Menggunakan Jenis 

Tempat Pakan Yang Berbeda”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah penggunaan jenis tempat pakan yang 

berbeda pada ayam petelur periode starter terhadap konsumsi 

pakan, pertambahan bobot badan, konversi pakan, dan 

keseragaman bobot badan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui penggunaan jenis tempat pakan 

yang berbeda pada ayam petelur periode starter terhadap 

konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, konversi pakan, 

dan keseragaman bobot badan.  

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi maupun pertimbangan bagi peternak dalam usaha 

mendapatkan performan pertumbuhan periode starter yang 

optimal.  
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1.5. Kerangka Pikir 

Keberhasilan produksi ayam petelur periode layer 

dipengaruhi oleh keberhasilan pencapaian standar 

pertumbuhan pada periode starter sampai grower. Abidin 

(2004) menyatakan pemeliharaan starter merupakan tahap 

yang paling kritis dalam usaha pemeliharaan ayam ras petelur, 

terutama pada dua minggu pertama. Ayam masih beradaptasi 

dengan kondisi lingkungan pada masa tersebut. Ayam dengan 

penampilan pada masa awal yang baik diharapkan akan 

memberikan hasil akhir yang baik pula. Pemeliharaan awal 

harus diperhatikan secara baik karena akan menentukan 

keberhasilan pada tahap pemeliharaan selanjutnya. 

 Penggunaan jenis tempat pakan pada saat periode 

starter diduga dapat mempengaruhi performan pertumbuhan 

seperti konsumsi pakan pertumbuhan, konversi pakan, dan 

keragama bobot badan. Feed tray meiliki bentuk luas sehingga 

DOC sering masuk ke dalam tempat pakan, buang kotoran 

pada tempat pakan, sekam mudah masuk pada tempat pakan 

sehingga pakan tercampur sekam dan ada pakan yang 

terbuang. Baby chick feeder terdapat corong menampung 

pakan yang berfungsi untuk mencegah anak ayam masuk 

kedalam tempat pakan, buang kotoran dalam tempat pakan dan 

mengurangi jumlah pakan yang terbuang. 
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Gambar 1. Diagram alir kerangka pikir 

 

1.6. Hipotesis  

Penggunaan jenis tempat pakan yang berbeda pada 

ayam petelur periode starter dapat mempengaruhi konsumsi 

pakan, pertambahan bobot badan, konversi pakan, dan 

keseragaman bobot badan. 

Pemberian Pakan 

Pakan Tercecer Pakan tercampur 

sekam 

Kotoran dalam 

tempat pakan 

Baby Chick Feeder Feed Tray 

Pengaruh pada konsumsi, pertambahan bobot badan, 

konversi pakan, dan keseragaman bobot badan 

Jenis tempat pakan 

DOC 
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