
 

1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Ayam pedaging adalah salah satu jenis ayam ras tipe 

pedaging  yang dapat mengalami pertumbuhan dengan cepat. 

Ayam pedaging biasanya dapat dipanen umur 5 minggu. Salah 

satu aspek yang harus diperhatikan dalam pertumbuhan ayam 

broiler adalah pakan. Pakan dalam usaha peternakan 

merupakan faktor yang membutuhkan biaya yang tinggi yaitu 

sekitar 60 - 70 % dari seluruh biaya produksi. Usaha 

peternakan melakukan penghematan biaya pakan merupakan 

tujuan yang harus dicapai agar mendapat keuntungan yang 

maksimal dari hasil produksinya. Kenaikan harga pakan sering 

tidak seimbang dengan harga produksi peternakan ayam, 

sehingga menyebabkan kelesuan peternak dalam meneruskan 

usahanya. 

Memilih cara pemberian pakan pada usaha peternakan 

ayam merupakan faktor yang sangat menentukan bagi 

keberhasilan peternak. Berbagai tingkat pembatasan 

pemberian pakan akan memberi pengaruh yang berbeda 

terhadap penampilan ayam dan penghematan pakan Fuller et 

al (1993). Ewing (1998), menyatakan ada dua cara pemberian 

pakan pada ayam yaitu full feeding dan restricted feeding. Full 

feeding adalah suatu cara pemberian pakan secara penuh (ad 

libitum) yang memungkinkan ayam hanya diberi untuk 

kebutuhan minimumnya, sedangkan pembatasan pakan pada 

ayam pedaging adalah upaya mengembalikan ternak pada 
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kondisi alami dengan cara membatasi pemberian pakan pada 

ayam sesuai dengan porsi yang telah ditentukan. 

Penelitian tentang pembatasan pakan pada ayam 

pedaging telah banyak dilakukan. Kebanyakan penelitian 

tersebut menunjukkan hasil peningkatan efisiensi pakan dan 

penurunan kandungan lemak tubuh dengan bobot badan 

normal. Ayam pedaging jantan atau betina yang dibatasi 

pakannya menunjukkan efisiensi pakan yang lebih baik, serta 

akumulasi lemak yang rendah dengan bobot badan yang 

normal atau bahkan lebih tinggi. Penelitian Santoso (2008) 

melaporkan bahwa ayam pedaging yang dibatasi pakannya 

menunjukkan efisiensi pakan yang lebih baik dan terjadi 

penurunan kandungan lemak tubuh. Peneliti ini membatasi 

pakan ayam pedaging dengan cara berselang-seling sehari 

selama enam hari berturut-turut, mencapai bobot badan akhir 

yang sama pada umur 42 hari jika dibandingkan dengan ayam 

pedaging yang diberi pakan ad libitum.  

Ayam pedaging yang dibatasi pakannya menunjukkan 

efisiensi pakan yang lebih baik dan terjadi penurunan 

kandungan lemak tubuh. Keuntungan lain yang dapat 

diperoleh dari program pembatasan pakan adalah dapat 

mengurangi angka kematian, kelainan kaki dan penyakit 

metabolik seperti ascite, sudden death syndrome, cekaman 

panas atau bahkan meningkatkan daya kekebalan tubuh 

terhadap penyakit. Program pembatasan pakan juga 

menaikkan kandungan mineral tubuh serta menurunkan 

trigliserida dan kolesterol darah dan kadar lemak dalam tubuh 

dan daging. 
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Seperti yang dikemukakan oleh Yeates dan Schmidt 

(1994) bahwa ternak dapat mengalami kenaikan bobot badan 

sampai 2 kali lipat bila hewan mendapatkan nutrisi cukup 

setelah menderita kekurangan pakan asal tidak mencapai titik 

kritis dan dapat mengurangi kandungan lemak ayam pedaging. 

Hal ini penting untuk mengetahui hari yang tepat untuk 

pembatasan pakan pada masa akhir terhadap performa ayam 

pedaging 

    

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka 

rumusan masalah yang dapat diambil adalah bagaimana 

pengaruh perlakuan waktu pembatasan pakan terhadap 

performa ayam pedaging, kualitas karkas, dan bobot organ 

dalam. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

performa ayam pedaging, kualitas karkas, pH, WHC, kadar air 

daging dada, dan bobot organ dalam setelah dilakukan 

pembatasan pakan dengan waktu yang berbeda. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber 

informasi bagi insan akademis dan bagi para peternak 

mengenai pengaruh waktu pembatasan pakan masa akhir 

terhadap performa ayam pedaging, kualitas karkas, pH, WHC, 

kadar air daging dada, dan bobot organ dalam setelah 

dilakukan pembatasan pakan. 
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1.5 Kerangka Pikir 

 Pakan merupakan komponen utama dari total biaya 

produksi yang merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan usaha peternakan ayam pedaging, dimana dalam 

penyediaannya harus cukup jumlah dan cukup kandungan zat 

makanannya. Namun, karena mahalnya harga pakan membuat 

usaha peternakan pada saat ini kesulitan mendapatkan 

keuntungan yang maksimal. 

 Salah satu cara agar kelangsungan perkembangan 

usaha peternakan ayam pedaging adalah dengan aplikasi 

pembatasan pakan. Banyak penelitian tentang pembatasan 

pakan pada ayam pedaging telah dilakukan, hasilnya 

menunjukkan peningkatan efisiensi pakan dan penurunan 

kandungan lemak tubuh dengan bobot badan normal. Ayam 

pedaging jantan atau betina yang dibatasi pakannya 

menunjukkan efisiensi pakan yang lebih baik, serta akumulasi 

lemak yang rendah dengan bobot badan yang normal atau 

bahkan lebih tinggi. Penelitian ini membatasi pakan ayam 

pedaging dengan cara berselang-seling sehari selama 6 hari 

berturut-turut, mencapai bobot badan akhir yang sama pada 

umur 42 hari jika dibandingkan dengan ayam pedaging yang 

diberi pakan bebas. Keuntungan lain yang dapat diperoleh dari 

program pembatasan pakan adalah dapat mengurangi angka 

kematian, kelainan kaki dan penyakit metabolik seperti ascite, 

sudden death syndrome,cekaman panas atau bahkan 

meningkatkan daya kekebalan tubuh terhadap penyakit 

(Santoso, 2008).  

 Menurut Darmawati (2005) pakan ayam pedaging 

(broiler) yang diberikan ad libitum diperoleh data konsumsi 
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pakan 54,55 g/ekor/hari, PBB 24,45 g/ekor/hari, dan konversi 

pakan 2,23 sedangkan pembatasan pakan yang diberi pakan 6 

hari dan 1 hari dipuasakan diperoleh data konsumsi pakan 48 

g/ekor/hari, PBB 29,31 g/ekor/hari, konversi pakan 1,47. Data 

diatas menunjukkan bahwa pemberian pakan terbatas ayam 

pedaging secara periodik berpengaruh nyata terhadap 

konsumsi pakan, kenaikan bobot badan dan konversi pakan. 

Berdasarkan pemikiran dan teori diatas perlu dilakukan 

penelitian tentang pengaruh waktu pembatasan pakan masa 

akhir terhadap performa ayam pedaging.  

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah waktu pembatasan 

pakan yang dilakukan dapat memberikan pengaruh terhadap 

performa, kualitas karkas, dan bobot organ dalam ayam 

pedaging.  


