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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Ayam Pedaging 

 Ayam Pedaging (Broiler) adalah ayam ras yang 

mampu tumbuh cepat sehingga dapat menghasilkan daging 

dalam waktu relatif singkat (4-5 minggu). Ayam pedaging 

mempunyai peranan yang penting dalam memenuhi kebutuhan 

manusia sebagai sumber protein hewani yang sangat di 

butuhkan oleh manusia (Anonimus, 2010
a
). Ayam pedaging 

adalah istilah untuk menyebutkan strain ayam hasil budidaya 

teknologi yang memiliki karakteristik ekonomis dengan ciri 

khas yaitu pertumbuhan yang cepat, konversi pakan yang baik 

dan dapat dipotong pada usia yang relatif muda sehingga 

sirkulasi pemeliharaannya lebih cepat dan efisien serta 

menghasilkan daging yang berkualitas baik (Murtidjo, 1992).  

Menurut Hardjosworo dan Rukminasih (2000) ayam 

pedaging dapat digolongkan kedalam kelompok unggas 

penghasil daging artinya dipelihara khusus untuk 

menghasilkan daging. Umumnya memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: kerangka tubuh besar, pertumbuhan badan cepat, 

pertumbuhan bulu yang cepat, lebih efisien dalam mengubah 

pakan menjadi daging.  

Masa  pemeliharaan ayam pedaging dibagi menjadi 

dua periode awal yaitu periode awal (starter) dengan umur 1-3 

minggu dan periode akhir (finisher) dengan umur lebih dari 3 

minggu (NRC, 1994). Dalam pemeliharaan ayam pedaging 

terdapat hal – hal yang perlu diperhatikan yaitu pemilihan 

bibit, pengelolaan, pemberian pakan dan pencegahan penyakit. 

Faktor bibit meliputi jenis bibit, dan asal dari bibit tersebut. 

Faktor pengelolaan ayam pedaging meliputi kandang, sistem 

pemeliharaan yang tepat, suhu, kelembaban, cahaya, ventilasi 

dan peralatan yang digunakan, sedangkan faktor pakan yang 

harus diperhatikan meliputi zat – zat makanan, bentuk pakan, 

dan cara pemberian pakan, kemudian dari faktor pencegahan 
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penyakit yang dilakukan secara maksimal dengan cara melalui 

vaksinasi serta sanitasi kandang (Prayitno dan Yuwono, 1997). 

 Salah satu strain ayam pedaging unggul di Indonesia 

adalah Lohmann. Ciri-ciri strain ini adalah warna bulu putih, 

kulit kuning, jengger merah terang serta berkaki pendek dan 

besar. Bobot badan 2,1 kg untuk ayam jantan dan 1,8 kg untuk 

ayam betina dapat dicapai dalam waktu 35 hari  (Anonimus, 

2007). 

 

2.2 Pakan Ayam Pedaging 

 Pakan merupakan 70% biaya pemeliharaan ayam 

pedaging. Pakan yang diberikan harus memberikan zat pakan 

(nutrisi) yang dibutuhkan ayam, yaitu karbohidrat, protein, 

lemak, vitamin dan mineral, sehingga pertambahan bobot 

badan perhari (Average Daily Gain/ADG) tinggi (Anonimus, 

2010
b
). Bahan pakan yang tersedia dan terbanyak terkonsumsi 

oleh bangsa unggas berasal dari jenis biji-bijian, limbah 

pertanian dan sedikit dari hasil hewani dan perikanan. Strategi 

yang dianut kini adalah yang tidak bersaing dengan kebutuhan 

manusia. (Rasyaf, 2004).  

Ayam pedaging membutuhkan zat makanan sebagai 

bahan untuk tumbuh, berkembang dan produksi. Oleh karena 

itu, untuk tercapainya pertumbuhan dan produksi yang 

maksimal maka zat makanan yang terkandung didalam pakan 

yang dikonsumsi harus memadai.  

Pakan yang dicampur secara tidak merata dapat 

menyebabkan ketidakseragaman bobot pada ayam. Hal ini 

dikarenakan ayam tidak menerima zat makanan yang merata. 

Dengan kata lain, mungkin terdapat ayam yang menderita zat 

gizi yang berlebihan dan ada pula yang kekurangan. Bentuk 

butiran yang terlalu besar dengan bahan pakan lainnya, karena 

ayam cenderung memilih butiran yang besar. Untuk 

menghindari hal ini, maka semua bahan dicampur jadi satu, 

dengan demikian ayam mau tidak mau akan memakan pakan 

tersebut tanpa bisa memilih. Hal yang perlu diperhatikan 

dalam pakan adalah kandungan energi, protein, keseimbangan 
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asam amino esensial serta kandungan vitamin dan mineral. 

Standart kebutuhan zat makanan yang terkandung dalam 

pakan ayam pedaging dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Standar Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging 

zat makanan  
Periode 

Starter Finisher 

Energi Metabolisme (EM) 

(kkal/kg) 3100 3200 

Protein Kasar (PK) (%) 22 20 

Lemak Kasar (LK) (%) 5 8 5 8 

Serat Kasar (SK) (%)  3 5 3 5 

Ca (%) 0.9 - 1.1 0,9 -1,1 

P (%) 0.7 - 0.9 0,7 - 0,9 

N (%) 0,2 0,15 

K (%) 0,3 0,3 

Cl (%) 0,2 0,15 

Mn (ppm) 60 60 

Zn (ppm) 40 40 

Arginin (%) 1,25 1,1 

Sistin (%) 0.4 0,34 

Glisin (%) 1 0,9 

Histidin (%) 0,35 0,32 

Isoleusin (%) 0,8 0,73 

Leusin (%) 1,2 1,09 

Lisisn (%) 1,1 1 

Metionin (%) 0,5 0,38 

Fenilalanin (%) 0,72 0,65 

Treonin (%) 0,8 0,74 

Triptofan (%)  0,2 0,18 

Tirosin (%) 0,62 0,57 

Valin (%) 0,9 0,82 

Vitamin A (IU)* 14.000-15.000 11.000-12.000 

Viamin D3 (IU)* 5000 4000 

Vitamin E (IU)* 75 50 

Vitamin K (IU)* 4 2 

Thianin (B1) (mg/kg)* 3 2 

Ribloflavin (B2) (mg/kg)* 8 5 

Nicotinic Acid (mg/kg)* 60-70 40 

Pantothenic acid (mg/kg)*  18-20 20 

Pyridoxin (B6) (mg/kg)* 4 5 2 

Biotin (mg/kg)* 0.15 - 0.20 0.05 

Folic Acid (mg/kg)* 2 1.5 

Viatamin B12 (mg/kg)*  0.016 0.011 

 Sumber : Wahyu (2004), * NRC (1994) 
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2.3 Pembatasan Pakan 

Biaya pakan dapat mencapai sekitar 60-70% dari total 

biaya produksi dalam usaha peternakan ayam pedaging Oleh 

karena itu dalam melakukan program pembatasan pakan perlu 

diperhatikan persyaratan yang dapat menunjang peningkatan 

efisiensi usaha. Diantara beberapa persyaratan tersebut adalah 

kepraktisan (kemudahan untuk dilakukan), dan tidak atau 

sedikit menambah biaya (Santoso, 2008).  

Walter et al. (1981) menyatakan bahwa pemberian 

pakan terbatas dengan puasa selang sehari secara periodik 

dapat mengurangi konsumsi pakan sebesar 12 %. Hal ini 

berarti dapat menghemat biaya produksi yang cukup besar. 

Yeates dan Schmit (1994) menyatakan bahwa pemberian 

pakan terbatas dengan puasa selang sehari secara periodik 

merupakan salah satu  usaha untuk menekan biaya produksi.  

 

Faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan 

pembatasan pakan  

Keberhasilan ayam pedaging yang dibatasi pakannya 

untuk mencapai bobot akhir yang normal serta diperoleh 

efisiensi pakan yang tinggi dan kandungan lemak yang rendah, 

sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor (Yu et al., 1990), 

yaitu : 

1. Intensitas pembatasan pakan. Semakin berat 

pembatasan akan semakin berat pula tingkat laju 

pertumbuhan cepat selama pemberian pakan bebas 

kembali. Namun pada tingkat pembatasan pakan yang 

sangat berat, akan menimbulkan penurunan bobot 

badan walaupun efisiensi dan kadar lemaknya rendah. 

 

2. Lamanya pembatasan pakan. Secara umum semakin 

lama pembatasan pakan yang dilakukan, ayam 

pedaging akan lebih sulit menutupi kehilangan bobot 

badan selama periode pembatasan pakan. Untuk 

mencapai hasil yang baik, pembatasan pakan pada 
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ayam pedaging jantan lebih dari 7 hari, dan untuk 

ayam pedaging betina tidak lebih dari 5 hari.  

 

3. Waktu pembatasan pakan. Pada periode akhir (5-8 

minggu), ayam pedaging yang mendapat perlakuan 

pembatasan pakan ternyata tidak memberikan respon 

yang baik untuk terjadinya hasil yang baik, karena 

kesempatan ayam pedaging untuk mendapatkan laju 

yang cepat menjadi sangat berkurang. Akibat 

walaupun efisiensi pakan lebih baik dan kadar 

lemaknya rendah, bobot badannya tidak mencapai 

ukuran normal. Oleh karena itu, disarankan untuk 

membatasi ayam pedaging di awal pertumbuhan, 

yaitu umur tiga sampai dengan sebelas hari untuk 

ayam pedaging jantan, dan tidak lebih dari umur lima 

hari untuk ayam pedaging betina.  

 

4. Lama waktu selama periode refeeding (pemberian 

pakan bebas setelah pembatasan). Program 

pembatasan pakan mempunyai pengaruh terhadap 

penundaan umur fisiologis ternak. Dimana ayam 

pedaging akan mempertahankan semaksimal mungkin 

pertumbuhannya pada umur yang sesuai. Oleh sebab 

itu, ketika ayam pedaging diberi pakan bebas setelah 

periode pembatasan, mereka akan menunjukkan 

pertumbuhan yang lebih cepat dari normal untuk 

mengejar ketertinggalan pertumbuhan selama 

pembatasan pakan. Oleh sebab itu, untuk mencapai 

bobot badan yang normal serta efisiensi pakan yang 

tinggi maka waktu refeeding harus mencukupi.  

 

5. Konsumsi pakan selama refeeding. Untuk 

mendapatkan hasil yang baik, maka pada saat periode 

refeeding, ayam pedaging harus mendapat 

kesempatan makan yang lebih banyak untuk mengejar 

ketinggalan pertumbuhan. Selama periode ini 
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penggunaan pakan oleh ayam pedaging lebih efisien, 

sehingga efisiensi pakan kumulatif menjadi lebih 

baik. Selama periode awal refeeding pertumbuhan 

lemak naik drastis, namun satu minggu kemudian 

turun drastis sehingga akumulasi lemak pada usia 

pasar menjadi lebih. 

 

6. Jenis kelamin ayam pedaging. Perbedaan jenis 

kelamin ayam pedaging akan memberikan respon 

yang berbeda terhadap pembatasan pakan. Perbedaan 

tersebut dapat dilihat dari laju pertumbuhan dan 

kandungan lemak tubuhnya. Ayam jantan mempunyai 

respon yang lebih baik daripada ayam pedaging 

betina. Hasil penelitian Santoso (2008) menunjukkan 

bahwa ayam pedaging betina merespon lebih baik 

dalam penurunan berat lemak, sedangkan ayam 

pedaging jantan merespon lebih baik pada efisiensi 

pakan dan pencapaian bobot normal.  

 

Pakan merupakan salah satu faktor yang perlu 

diperhatikan, karena membutuhkan biaya yang besar, untuk 

dapat  menghasilkan ternak dengan performa produksi yang 

baik. Berbagai upaya yang dapat dilakukan, diantaranya 

pemberian jumlah pakan yang dibatasi. Rata-rata hasil 

penelitian pengaruh perlakuan terhadap konsumsi pakan 

terhadap performa produksi kelinci dapat dilihat  pada Tabel 2 

(Yurmiati, 2009). Sedangkan untuk hasil konsumsi pakan, 

kenaikan bobot badan dan konversi pakan pada ayam Leghorn 

dapat dilihat  pada Tabel 3 (Darmawati, 2005). 
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Tabel 2. Rata-Rata Konsumsi Pakan, Kenaikan Bobot Badan 

dan Konversi Pakan Pada Ayam Leghorn  
 Perlakuan                        Konsumsi Pakan         Kenaikan             Konversi                                

(g)               Bobot Badan (g)       Pakan (g)              

A (Pakan ad libitum)             54,55                    24,45                     2,23 

B (3hari pakan penuh            46,60                    26,88                     1,74 

    dan 1 hari puasa)   

C (6hari pakan penuh            48,00                    29,31                     1,47 

    dan 1 hari puasa)  

 

Ayam pedaging merupakan hasil teknologi yang 

memiliki karakteristik yang ekonomis, pertumbuhan yang 

cepat sebagai penghasil daging, konversi pakan rendah, di 

panen cepat, dan sebagai penghasil daging dengan serat lunak. 

Berikut rata-rata konsumsi pakan harian, konsumsi pakan 

tambahan harian, efisiensi konversi pakan pada ayam 

pedaging dapat dilihat  pada Tabel 4 (Khetani, et al, 2008).  

 

Tabel 3. Rata-Rata Konsumsi Pakan Harian, Konsumsi Pakan 

Tambahan Harian, Efisiensi Konversi Pakan Pada 

Ayam Pedaging         

Variabel  
       Perlakuan 

   T1 (ad libitum)     T2 (1 minggu)    T3(2 minggu) 

Pertumbuhan BB 

(g/ekor/hari)                   81,5 ± 4,86          84,3 ± 4,86        77,3 ± 4,86 

Konsumsi Pakan 

(g/ekor/hari)                  169,3 ± 7,12        177,43 ± 7,12     170,3 ±7,12 

Konversi                       2,08 ± 0,048         2,10 ± 0,048      2,20 ± 0,048 

Keterangan: T2 : pembatasan pakan jam 7 pm-7 am pada hari 

22-28 

                      T3 : pembatasan pakan jam 7 pm-7 am pada hari 

22-35 

       ADG  : rata-rata pertambahan bobot badan harian 

                  ADFI  : rata-rata pakan konsumsi 
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         Menurut Gous dan Cherry (2004), periode pertumbuhan 

lambat pada ayam pedaging terhadap pembatasan pakan yang 

awal biasanya diikuti dengan pertumbuhan yang cepat ketika 

ayam pedaging mendekati masa akhir pertumbuhan. 

 

2.4 Performa Ayam Pedaging 

        Menurut Rasyaf (2004) konsumsi merupakan faktor yang 

sangat berpengaruh pada pertumbuhan ayam pedaging dan 

konsumsi itu dipengaruhi oleh suhu, sistem pemberian pakan, 

frekuensi pemberian pakan, kesehatan ayam, kualitas pakan 

dan sifat genetik dari ayam pedaging. Konsumsi sangat 

berpengaruh pada produksi yang dicapai karena bila nafsu 

makan rendah akan menyebabkan laju pertumbuhan dari ayam 

tersebut menjadi terhambat dan akhirnya produksi akan 

menjadi menurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

konsumsi pada unggas adalah kandungan serat kasar dalam 

pakan, tingkat kualitas pakan, dan palatabilitas atau cita rasa 

pakan. Tingkat protein dan energi metabolisme yang berbeda 

berpengaruh terhadap konsumsi pakan, selisih kandungan 

energi metabolisme pada setiap pakan perlakuan tidak jauh 

berbeda, sehingga ayam pada tiap perlakuan cenderung 

mengkonsumsi pakan yang sama (Wahju, 2004). Konsumsi 

pakan merupakan selisih dari jumlah pakan yang diberikan 

dengan jumlah sisa pakan (Rasyaf, 2004). Konsumsi pakan 

(g/ekor) = pakan pemberian – pakan sisa. 

Pertambahan bobot badan berfungsi untuk mengukur 

perbandingan pertambahan bobot badan setiap minggunya 

bahkan setiap harinya. Semakin besar angka bobot ayam 

pedaging yang dihasilkan semakin baik. Menurut Tillman 

(2003) bahwa protein merupakan faktor yang sangat 

berpengaruh terhadap pertambahan bobot badan, mengingat 

fungsi protein sebagai unsur pembentuk jaringan tubuh, maka 

banyaknya konsumsi pakan yang masuk kedalam tubuh ayam 

mengakibatkan pakan terserap oleh tubuh sehingga terjadi 

pembentukan tubuh. Pertambahan bobot badan merupakan 
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selisih antara bobot badan akhir dengan bobot badan awal 

(Rasyaf, 2004). 

 

PBB (g/ekor) = BBakhir minggu – BBawal minggu 

 

Konversi pakan berguna untuk mengukur produktivitas 

dan didefenisikan sebagai rasio di antara konsumsi pakan 

dengan pertambahan bobot badan yang diperoleh selama 

kurun waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan bobot 

badan persatuan berat. Semakin rendah angka konversi pakan 

berarti kualitas pakan semakin baik. Konversi pakan dihitung 

dengan membandingkan jumlah pakan yang dikonsumsi 

dengan pertambahan bobot badan dalam jangka waktu 

tertentu. (Anonimus, 2006). 

Konversi pakan merupakan perbandingan antara 

konsumsi pakan dengan pertambahan bobot badan (Rasyaf, 

2004). 

 
Konversi pakan = Konsumsi pakan {14-21 hari (g/ekor)} 

               Bobot Badan {14-21 hari (g/ekor)} 

                                                

Karkas adalah bagian tubuh tanpa kepala, leher, kaki 

serta telah dibersihkan organ dalamnya. Persentase karkas 

adalah perbandingan antara bobot karkas dengan bobot badan 

akhir dikalikan 100 %. Cahyono (1995) menyatakan bahwa 

karkas adalah bobot potong dikurangi bobot darah, kepala, 

kaki, kulit dan organ dalam. 

Persentase karkas dipengaruhi oleh bangsa, jenis 

kelamin dan kondisi fisik ternak. Berat karkas dipengaruhi 

oleh umur ternak, jenis kelamin, kecepatan pertumbuhan, 

metode pemotongan, lingkungan dan bagian tubuh non karkas. 

Menambahkan bobot karkas juga dipengaruhi oleh kualitas 

pakan dan bobot hidup ternak, semakin tinggi bobot hidupnya 

maka semakin tinggi pula bobot karkas. 

Merupakan lemak yang terdapat di sekitar perut atau 

juga di sekitar ovarium. Lemak pada ayam terdiri dari lemak 
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rongga tubuh dan lemak bawah kulit. Lemak rongga tubuh 

terdiri dari lemak dinding abdomen, lemak rongga dada dan 

lemak pada alat pencernaan. 

Menurut Wahyu (2004) menyatakan bahwa lemak 

karkas dapat meningkat seperti dalam keadaan kondisi akhir 

ayam pedaging untuk dipasarkan, dengan jalan mengurangi 

kadar protein dari pakan, sedikit dibawah yang dibutuhkan 

untuk pertumbuhan maksimum dan meningkatkan energi di 

dalam pakan sampai suatu tingkat yang mendekati tingkat 

energi yang paling tinggi. Ini menyebabkan ayam pedaging 

yang berumur 7 – 8 minggu mengkonsumsi energi lebih 

banyak dari pada dipergunakan untuk pertumbuhan. Kelebihan 

energi ini dapat diubah menjadi lemak tubuh, sehingga 

menghasilkan  kondisi akhir dari ayam pedaging yang siap 

untuk dipasarkan. Maka dari itu perlu diadakan pembatasan 

pakan pada ayam tersebut. 

Organ dalam ayam pedaging merupakan suatu bagian 

dari sistem pencernaan unggas yang berfungsi mengubah zat 

makanan yang masuk melalui pakan yang dikonversikan untuk 

produktivitas seperti daging dan telur (Blakely and Bade, 

1991). Bobot organ dalam diperoleh dengan menimbang 

organ-organ dalam yang telah dikeluarkan pada saat 

perhitungan karkas yaitu proventikulus, gizzard, pankreas, 

jantung, hati, lemak abdominal, dan paru-paru (Frandson, 

2004).  

 

2.5 Kualitas Daging Ayam Pedaging 

pH merupakan derajat keasaman yang digunakan untuk 

menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki 

oleh suatu larutan. Ia didefinisikan sebagai kologaritma 

aktivitas ion hidrogen (H
+
) yang terlarut. Koefisien aktivitas 

ion hidrogen tidak dapat diukur secara eksperimental, 

sehingga nilainya didasarkan pada perhitungan teoritis. Skala 

pH bukanlah skala absolut. Ia bersifat relatif terhadap 

sekumpulan larutan standar yang pH-nya ditentukan 

berdasarkan persetujuan internasional (Frandson, 2004). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Asam
http://id.wikipedia.org/wiki/Basa
http://id.wikipedia.org/wiki/Larutan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kologaritma&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aktivitas_%28kimia%29&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Ion_hidrogen
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Koefisien_aktivitas&action=edit&redlink=1
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Daya ikat air daging adalah kemampuan daging untuk 

mengikat airnya atau air yang ditambahkan selama ada 

pengaruh kekuatan dari luar, misalnya pemotongan daging, 

pemanasan, penggilingan, dan tekanan. Daya ikat air 

dipengaruhi oleh perbedaan macam otot, species, umur dan 

fungsi otot. Fungsi atau gerakan otot yang berbeda  

mengakibatkan perbedaan jumlah glikogen yang menentukan 

besarnya pembentukan asam laktat dan akhirnya menghasilkan 

daya ikat air yang berbeda. Daya ikat air menurun dari pH 

tinggi (sekitar 7-10) sampai pada pH titik isoelektrik protein-

potein daging antara 5,0–5 (Steel, dan Torrie 1991).
 
  

Kadar air dalam bahan pangan sangat mempengaruhi 

kualitas dan daya simpan dari bahan pangan tersebut. Oleh 

karena itu, penentuan kadar air dari suatu bahan pangan 

terutama pada daging sangat penting agar dalam proses 

pengolahan maupun pendistribusian mendapat penanganan 

yang tepat. Penentuan kadar air dalam bahan pangan dapat 

dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode pengeringan 

(dengan oven biasa), metode destilasi, metode kimia, dan 

metode khusus (kromatografi, nuclear magnetic 

resonance/NMR).  

Metode oven memiliki beberapa kekurangan, yaitu 

bahan lain ikut menguap, terjadi penguraian karbohidrat 

menghasilkan air yang ikut terhitung, ada air yang terikat kuat 

pada bahan yang tidak terhitung. Bobot sampel yang dihitung 

setelah dikeluarkan dari oven harus didapatkan berat konstan, 

yaitu berat bahan yang tidak akan berkurang atau tetap setelah 

dimasukkan dalam oven. Bobot sampel setelah konstan dapat 

diartikan bahwa air yang terdapat dalam sampel telah 

menguap dan yang tersisa hanya padatan dan air yang benar-

benar terikat kuat dalam sampel, setelah itu dapat dilakukan 

perhitungan untuk mengetahui persen kadar air dalam bahan 

(Sudarmadji, 2003).Persentase Kadar air West Basis (wb) pada 

metode oven dapat diperoleh dengan perhitungan : 
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% kadar air = W sampel – ( W akhir – W cawan ) x 100  

                 %W Sampel 

 

Metode destilasi dapat menggunakan perhitungan : 

 

% Kadar air = V air yang tertampung x 100 %. 

                    W sampel 

 


