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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Konsumsi daging di Indonesia masih rendah, berdasarkan 

data United Nations Development Programme (UNDP) tahun 

2011 Indonesia menempati urutan ke- 124 dari 187 negara 

dalam hal tingkat konsumsi daging ayam. Menurut Harpini 

(2012)tingkat asupan gizi masyarakat saat ini terutama anak-

anak, dinilai masih rendah. Kondisi itu salah satunya terlihat 

dari tingkat konsumsi makanan berprotein tinggi, seperti telur 

dan daging ayam. Tingkat konsumsi daging ayam masyarakat 

Indonesia, saat ini rata-rata hanya 7-8 kg per tahun. Sementara 

negara tetangga, Malaysia, mencapai 37 kg per tahun. Begitu 

pula tingkat konsumsi telur ayam, di Indonesia, tingkat 

konsumsi telur ayam hanya rata-rata 108 butir per tahun, 

sedangkan Malaysia mencapai 387 butir per tahun.  

Usaha peternakan mempunyai peranan penting dalam 

pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat. Protein 

hewani mempunyai susunan asam amino yang lengkap 

sehingga mempunyai kualitas protein yang lebih baik dari 

pada protein nabati. Produk peternakan yang mempunyai 

kontribusi besar terhadap pemenuhan kebutuhan protein 

hewani salah satunya adalah daging unggas. Daging unggas 

merupakan daging yang sering dikonsumsi seluruh lapisan 

masyarakat karena harganya lebih murah dari daging sapi, 

daging kambing, ataupun daging domba. Daging ayam lebih 

banyak diminati oleh masyarakat Indonesia dibandingkan 

daging sapi dan kambing. Selain karena harganya yang lebih 

murah, daging ayam mudah didapat dan rasanya enak 

dibandingkan dengan daging yang lain. Daging ayam 
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merupakan hasil utama dari ayam pedaging. Ayam pedaging 

banyak dipelihara di Indonesia karena manajemennnya yang 

mudah dan kecepatan produksi yang membuat para peternak  

lebih cepat mendapatkan keuntungan. 

Beternak ayam pedaging perlu memperhatikan bibit, 

manajemen pemeliharaan dan pakan yang diberikan selama 

pemeliharaan. Ketiga hal tersebut berperan penting dan  

berpengaruh terhadap produksi ayam pedaging, diantaranya 

penampilan fisik, pertambahan bobot badan dan kualitas 

karkas. 

Kepadatan kandang yang tinggi menyebabkan pertambahan 

bobot badan ayam semakin kecil dibandingkan dengan 

kepadatan kandang yang rendah. Bell and Weaver (2002) 

menyatakan bahwa luas lantai kandang merupakan faktor yang 

berbanding terbalik dengan pertambahan dan konversi pakan. 

Semakin tinggi tingkat kepadatan kandang per satuan luas, 

maka pertambahan dan konversi pakannya semakin buruk. 

Kepadatan kandang yang terlalu padat akan menyebabkan 

cekaman pada ayam sehingga akan berpengaruh juga terhadap 

pertambahan bobot badan. Cooper and Washburn (1998) 

menunjukkan bahwa suhu lingkungan yang tinggi 

menyebabkan meningkatnya suhu tubuh pada ayam pedaging 

yang ditandai dengan menurunnya pertambahan bobot badan 

dan konsumsi pakan. 

Konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan berkaitan 

erat dengan konversi pakan. Konversi pakan merupakan suatu 

ukuran yang dapat digunakan untuk menilai efisiensi 

penggunaan pakan dengan menghitung perbandingan antara 

jumlah pakan yang dikonsumsi dengan pertambahan bobot 

badan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan uraian 

tersebut maka perlu diadakan penelitian tentang penggunaan 
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pengaruh kepadatan kandang terhadap konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan, dan konversi pakan pada ayam 

pedaging. 

Berdasarkan uraian dari diatas maka perlu dikaji lebih 

lanjut terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, 

dan konversi pakan pada ayam pedaging. 

1.2.Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pengaruh kepadatan kandang terhadap konsumsi pakan, 

pertambahan bobot badan, dan konversi pakan pada ayam 

pedaging selama pemeliharaannya dalam periode finisher. 

1.3.Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh kepadatan kandang terhadap penampilan ayam 

pedaging yang meliputi konsumsi pakan, pertambahan bobot 

badan, dan konversi pakan. 

1.4.Kegunaan 

Kegunaan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan  pertimbangan dalam penggunaan kepadatan kandang  

untuk meningkatkan produksi pada ayam pedaging. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Kepadatan kandang merupakan salah satu faktor penting 

untuk mendapatkan keuntungan hasil panen yang lebih baik, 

oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan kepadatan 

kandang dengan ukuran P1 = 28 ekor/m², P2 = 30 ekor/m², P3 

= 32 ekor/m², P4 = 34 ekor/m². Karena mengoptimalkan 

tingkat kepadatan yang masih terjadi kosong dalam petakan 

ayam tersebut, sedangkan pada literatur menujukkan 
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kepadatan kandang 13 ekor/m² dan kepadatan kandang 16 

ekor/m². Kepadatan kandang  adalah kepadatan yang tinggi 

menyebabkan pertambahan bobot badan ayam semakin kecil 

dibandingkan dengan kepadatan kandang yang rendah. Bell 

and Weaver (2002) menyatakan bahwa luas lantai kandang 

merupakan faktor yang berbanding terbalik dengan 

pertambahan dan konversi pakan. Semakin tinggi tingkat 

kepadatan kandang per satuan luas, maka pertambahan dan 

konversi pakannya semakin buruk. Kepadatan kandang yang 

terlalu padat akan menyebabkan cekaman pada ayam sehingga 

akan berpengaruh juga terhadap pertambahan bobot badan. 

Cooper and Washburn (1998) menunjukkan bahwa suhu 

lingkungan yang tinggi menyebabkan meningkatnya suhu 

tubuh pada ayam pedaging yang ditandai dengan menurunnya 

pertambahan bobot badan dan konsumsi pakan. 

Pengaruh kepadatan kandang terhadap bobot badan yang 

menurun disebabkan karena selama proses pertambahan 

berlangsung seiring bertambahnya umur, terjadi kenaikan 

bobot badan yang dapat menyebabkan ruang gerak ayam yang 

semakin terbatas. Apabila kondisi tersebut berlangsung hingga 

batas umur tertentu, tanpa tersedia luas kandang yang cukup, 

maka dapat mengganggu proses pertambahan ayam (Bell and 

Weaver, 2002). 

Wahju (2004) menyatakan bahwa beberapa penyebab stres 

pada ayam pedaging adalah penyakit, defisiensi salah satu zat 

makanan, kandang terlalu padat, kondisi lingkungan yang 

tidak baik, vaksinasi, pemindahan kandang, pemotongan paruh 

dan lain-lain. Peningkatan kepadatan kandang dapat 

mempengaruhi bobot badan akhir dan efisiensi penggunaan 

makanan (Riley, 2000). 
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Gambar 1. Skema alur kerangka pikir dalam penelitian 

pengaruh kepadatan kandang terhadap penampilan ayam 

pedaging. 

 

1.6. Hipotesis 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah pengaruh 

kepadatan kandang terhadap konsumsi pakan, pertambahan 

bobot badan, dan konversi pakan pada ayam pedaging. 


