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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami 

peningkatan, bersamaan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) 

dan penghasilan penduduk Indonesia meningkat sehingga 

masyarakat mulai menyadari pentingnya gizi bagi tubuh. 

Peningkatan  penyediaan produk pangan khususnya yang 

berasal dari produk peternakan merupakan salah satu upaya 

untuk mencukupi kebutuhan asupan gizi masyarakat. Upaya 

yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan produktivitas 

ternak unggas yang merupakan salah satu sumber protein 

hewani. 

Telur merupakan salah satu produk ternak unggas yang 

mempunyai kandungan nutrisi yang lengkap yang dibutuhkan 

oleh tubuh selain daging. Telur juga sangat diminati oleh 

masyarakat sebagai bahan pangan sumber protein hewani yang 

murah. Menurut data dari Dinas Peternakan Jawa Timur (2016), 

produksi telur ayam di Provinsi Jawa Timur mengalami 

perkembangan yaitu sebesar291.399.203 kg(2014), kemudian 

meningkat sebesar 390.055.424kg(2015), dan 445.792.693 

kg(2016). Peningkatan produksi telur ayam tersebut 

mengindikasikan bahwa minat konsumsi telur masyarakat Jawa 

Timur tinggi. 

Produktivitas telur tersebut sangat bergantung 

padaketersediaan pakan. Hampir 70% biaya produksi didapat 

dari biaya pakan. Ketergantungan peternak akan pakan 

complete feed yang berasal dari pabrikakan menimbulkan 

masalah tersendiri yaitu biaya pengeluaran yang semakin besar 

sehingga keuntungan yang didapat peternak tidak maksimal, 
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efisiensi penggunaan pakan dapat dilihat dari performans ayam 

petelur salah satunya adalah konsumsi pakan, HDP (Hen Day 

Production), Egg mass, Konversi pakan dan IOFC (Income 

Over Feed Cost). Upaya yang dapat dilakukan untuk 

meminimalkan biaya pakan salah satunya yaitu dengan 

membuat pakan sendiri dan menambah imbuhan pakan.  

Imbuhan pakan (feed additive) atau pelengkap pakan 

berupa vitamin, mineral. imbuhan pakanini biasa terdiri dari 

bahan sumber vitamin makro dan mikro, mineral makro dan 

mikro serta additives yang dibuat dalam jumlah yang sedikit 

dan harus terdistribusi merata dalam pakan atau konsentrat yang 

akan dibuat. Menurut PT. Medion (2013), vitamin B dibutuhkan 

agar penyerapan nutrisi menjadi efisien. Bersama dengan 

vitamin A, vitamin B sangat penting untuk membantu ayam 

dalam aktivitas metabolismenya dan untuk mempertahankan 

serta meningkatkan kemampuan bertelur.  Vitamin C dan E 

sama-sama dapat meningkatkan ketahanan ayam terhadap stres 

dan membantu mempertahankan kesehatan ayam. Penambahan 

acidifier dalam pakan dipakai untuk memaksimalkan 

penyerapan pakan dalam tubuh ternak sehingga produktivitas 

ternak akan meningkat dengan jumlah pakan yang sama karena 

lebih efisien dicerna untuk produksi ternak (Prahadi, 2015). 

Ayam menjelang afkir merupakan ayam petelur yang 

akan mengalami kemunduran atau kurang mampu lagi untuk 

berproduksi. Dalam sejumlah ayam yang ada dalam kandang, 

yang mana pada awalnya sanggup memeproduksi 85% sampai 

dengan 100% telur perharinya, namun ketika beberapa hari 

kemudian, sejumlah ekor ayam petelur tersebut hanya mampu 

memproduksi sekitar 25% telur perharinya, bahkan sama sekali 

tak sanggup berproduksi lagi. Kebanyakan peternak ayam 

petelur yang ketika menghadapi persoalan seperti ini hanya 
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langsung mengambil jalan pintas saja, yaitu dengan melakukan 

penjualan pada pengkomsumsi daging ayam dan tidak mencari 

solusi agar ayam petelur yang mengalami keafkiran dapat 

dibantu dengan suatu metode tertentu agar dapat kembali aktif 

berproduksi.Tujuan penambahan imbuhan pakan ialah 

meningkatkan asupan nutrisi agar ternak mencapai kondisi 

optimal dan memperpanjang masa produksi ayam petelur, maka 

perlu dilakukan penelitian pengaruh penambahan imbuhan 

pakan “UB Feed”dalam pakan ayam petelur ternak diharapkan 

dapat meningkatkanperforman produksi  telurmenjelang afkir. 

1.2 Rumusan masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pengaruh  penambahan pakan imbuhan ayam petelur “UB 

Feed”terhadapperforman produksi yaitu konsumsi pakan, HDP 

(Hen Day Production), Egg mass, Konversi pakan dan IOFC 

(Income Over Feed Cost) telur menjelang afkir  

1.3 Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi 

pengaruh penambahan pakan imbuhan ayam petelur “UB Feed” 

terhadapperforman produksi yaitu konsumsi pakan, HDP (Hen 

Day Production), Egg mass, Konversi pakan dan IOFC (Income 

Over Feed Cost)  produksi telur menjelang afkir.  

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil  penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi informasi bagi akademisi maupun 

peternak tentang pengaruh penambahan pakan imbuhan ayam 

petelur “UB Feed”terhadapperforman produksiyaitu konsumsi 

pakan, HDP (Hen Day Production), Egg mass, Konversi pakan, 

IOFC (Income Over Feed Cost)  produksi telur menjelang afkir. 
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1.5 Kerangka Pikir Penelitian 

 Produktivitas ayam petelur ditentukan oleh sangat 

dipengaruhi oleh pakan yang diberikan, pakan dengan kualitas 

baik tentunya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas 

ayam petelur. Pemberian pakan yang baik akan menghasilkan 

keuntungan pemeliharaan ayam yang maksimal. Kualitas pakan 

terutama kecukupan serta keseimbangan nutrisi harus tercukupi 

karena akan sangat menentukan konsumsi, konversi pakan serta 

hubungannya dengan produksi. Pakan yang berkualitas 

(komposisi bahan tepat, baik jumlah maupun konsumsinya) 

akan memengaruhi laju pertumbuhan dan kesehatan unggas, 

sehingga ayam dapat menghasikan telur yang berkualitas baik. 

Secara umum, nutrisi penting yang wajib terkandung dalam 

pakan yang dibutuhkan oleh ayam saat bertelur yakni protein, 

energi, asam amino, kalsium, fosfor, vitamin, dan beberapa 

mineral penting lainnya (Amrullah, 2003). 

  Salah satu aditif pakan yang dapat digunakan 

adalahpakan imbuhansebagai bahan tambahan yang 

dicampurkan kedalam bahan pakan untuk meningkatkan jumlah 

nutrisi yang ada dalam pakan. Beberapa nutrisi yang terkandung 

dalam pakan yaitu asam amino, vitamin,mineral dan 

acidifier.adanya kandungan nutrisi yang terdapat pada pakan 

imbuhan diharapkan dapat mengoptimalkan produktivitas 

ayam, daya tahan tubuh lebih baik, meningkatkan jumlah telur 

lebih banyak dan kualitas lebih baik, back up kehilangan nutrisi 

saat penyimpanan pakan, memperbaiki konversi pakan. 

Pakan imbuhan “UB Feed” memiliki indikasi dapat 

meningkatkan produksi telur dan memperpanjang masa 

produksi telur, meningkatkan kualitas telur, meningkatkan daya 

tahan tubuh dan meningkatkan reproduksi, mencegah 

kekurangan vitamin, mineral dan asam amino, serta 
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memperbaiki mutu pakan dan konversi pakan.Hasil penelitian 

Busrowi (2006) menyatakan bahwa pemberian mineral plus 

yaitu premix  sebanyak 2% dan supra mineral sebanyak 2% 

dalam pakandata meningkatkan  HDP (henday production) dan 

FCR (feed convertion ratio) dan hasil penelitian Angelia (2006) 

menyatakan bahwa pemberian mineral plus yaitu antara premix 

dengan supra mineral sebanyak 2% dalam pakan tidak 

meningkatkan efisiensi pakan dan IOFC (tidak meningkatkan 

nilai IOFC). Menurut Prahadi (2015) menyatakan penggunaan 

sari belimbing wuluh dalampakan sebagai acidifier dapat 

meningkatkan konsumsi pakan, memperbaiki konversi dan Hen 

Day Production, serta mampu meningkatkan IOFC(Income 

Over Feed Cost).  

 Dosis penggunaan pakan imbuhan biasanya tergantung 

dari formulator pakannya. Dosis yang dianjurkan dalam 

penggunaan Pakan imbuhan “UB Feed” sebesar 0,70% dari 

pakan. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penelitian 

untuk mengetahui pengaruh perbedaan dosis pemberian pakan 

imbuhan “UB Feed”dalam pakan terhadap performa ayam 

petelur dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitastelur 

menjelang afkir yang berujung pada meningkatnya 

pendapatan.Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diperoleh 

skema kerangka pikir seperti yang terlihat pada Gambar 1. 
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1.6 Hipotesis  

 Penambahan pakan imbuhan “UB Feed” dalam pakan 

ternak dapat meningkatkanperforman produksi yaitu konsumsi 

pakan, HDP (Hen Day Production), egg mass, konversi pakan, 

IOFC (Income Over Feed Cost)  produksi telurmenjelang afkir.
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